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Sammendrag 
 

Oppgaven fokuserer på den hyppigst forekommende kreftformen i pancreas, duktalt 

adenokarsinom (PDAC). 

Mange av pasientene er lenge asymptomatiske og svulsten oppdages derfor ofte sent i 

forløpet. Stor aggressivitet og lite effektiv kjemoterapi har bidratt til å gi pasientene svært 

dårlig prognose. Det jobbes derfor kontinuerlig med å finne biomarkører som både kan 

detektere canceren tidligere, samt gi et bedre beslutningsgrunnlag ved valg av behanding. 

Målsettingen er å gi pasientene bedre prognose.  

Per i dag har vi kun én biomarkør, CA 19-9, som brukes som diagnostisk og prognostisk 

verktøy, men utfordringen er denne markørens relativt lave sensitivitet og spesifisitet.   

Forskningen på biomarkørfeltet er i stor utvikling og det finnes per i dag mange biomarkør-

kandidater som vil kunne komplettere; og på sikt erstatte CA 19-9.  

Denne oppgaven har som mål å gi en oversikt over de mest aktuelle biomarkør-kandidatene 

pr. i dag, og beskrive den kliniske avendelsen/nytteverdien av disse. 

 

Abstract	
	
This review is about biomarkers in the diagnosis and treatment of pancreatic cancer (PC), ie. 

pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). 

Challenges are high tumor aggressiveness, late symptoms and consequently detection in late 

stages. 

Numerous ongoing studies look for biomarkers candidates, enabling earlier diagnosis and, if 

possible, improved treatment monitoring. As of today, only one biomarker, CA 19-9, is used 

for diagnostics and treatment monitoring, but the challenge is that it has a relatively low 

sensitivity and specificity. 

Research in the biomarker field is in great development and many biomarkers candidates are 

in the “pipeline”. One example of a clinically applicable biomarker is hENT 1, enabling 

indentification of gemcitabine sensitive patients. Another example is a panel of three proteins, 

identifiable in urine, which in combination enable selection of PC patients among otherwise 

heathy individuals.  

	



Forord 
 

I denne oppgave vil jeg ha hovedfokus på biomarkører i forbindelse med behandling og 
diagnostikk av pankreas cancer. Hvilke biomarkører nyttes i dag i forbindelse med 
behandling, hvilke biomarkører forskes det på i tilknytning til pankreas cancer, og hvilke 
biomarkører tror man vil kunne hjelpe legene i å detektere denne cancertypen på et tidligere 
tidspunkt enn i dag, og slik vil kunne gi pasienten en bedre prognose. 

Pankreas kjertelen innebefatter mange forskjellige celler som i sin tur har ulike oppgaver. 
Cancer kan oppstå fra alle disse cellene, men det er adenokarsinomet (PDAC) som står for 
over 75-80% av samtlige pankreas cancere. Det er denne pankreas formen det fokuseres på 
her. 

Oppgaven innledes med en kort orientering om pankreas cancer; om skademekanismene og 
risikofaktorene til å utvikle sykdom.
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1 Innledning 
Pankreas cancer (PC) er en aggressiv kreftform med en svært dårlig prognose (1). Antall nye 

tilfeller av PC lå til og med 2014 relativt stabilt på noe over 700 tilfeller årlig (2), mens i 

2015 var tallet 825, fordelt på 410 kvinner og 415 menn (3). I Norge var insidensen ca. 14 per 

100 000 innbyggere i 2016, med 713 nye tilfeller meldt til kreftregisteret dette året (4), altså 

en liten nedgang fra året før.  

I perioden 2012-2016 har median alder på diagnosetidspunktet vært 72 år (4). I samme 

tidsrom, har den kumulative risikoen for å utvikle PC, for personer fylt 75 år, vært 

henholdsvis 1% for menn og 0,8% for kvinner (4).  

Av dødsfall forårsaket av kreft, ligger PC på topp fire, både for menn og kvinner (4).  

Kreftformen er vanskelig å diagnostisere på et tidlig stadium. Duktalt adenokarsinom 

(PDAC) står for over 75-80% av de pankreatiske malignitetene (5).	 Av disse vil under 20 %  

kunne motta kirurgisk behandling (5).  

Andelen pasienter med en borderline resektabel tumor, eller en lokal avansert, ikke-

resektabel pancreastumor (6), estimeres til rundt 30-40%. Pasientene med borderline 

resektabel tumor vil bli gitt neoadjuvant behandling før eventuell kirurgi (2).  

Gruppen som diagnostiseres med metastase (6) utgjør 50-60%. 

Den dårlige prognosen knyttet til pancreas-canser, har sammenheng med at denne 

kreftformen oppdages sent i sykdomsforløpet og at pankreaskjertelen ligger dypt og sentralt i 

abdomen. Det gjør at den lett metastaserer (7). I tillegg vanskeliggjør diffuse symptomer en 

tidlig diagnose. Karakteristiske symptomer kan omfatte vekttap, ikterus (gulsott), 

malabsorpsjon, smerte, dyspepsi og kvalme. Imidlertid er mange pasienter asymptomatiske, 

og det er ikke blitt fastslått noen tidlige, entydige varseltegn på kreft i pankreas (8).  

For pasienter med PC, har utsiktene for 1 års overlevelse blitt noe forbedret på grunn av 

bredere bruk av systemiske kjemoterapier (9). I tillegg har man klart å redusere den relativt 

høye perioperative dødeligheten, som på 1970 tallet var på over 15%. Denne er nå redusert til 

4% (10). Den positive utviklingen skyldes imidlertid først og fremst forbedret, mer trent, 

kirurgisk ekspertise; - færre kirurger utfører langt flere pankreas operasjoner (10).  
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(9). Men i ESPAC-4 studien (9) fant man 5 års overlevelse hos 16,3% av de pasientene som 

ble randomisert til gemcitabine, og 28,8% femårig overlevelse i den pasientgruppen, som ble 

randomisert til gemcitabine, pluss capecitabine. ESPAC-4 studien satte med andre ord en ny 

standard for adjuvant kjemoterapi (6). 

Den teknologiske utviklingen med CT, MR, UL og PET har bidratt til å oppdage PC`en 

tidligere, (men ofte tilfeldig, når pasienten undersøkes for noe annet). Det gir tidlig diagnose, 

og øker utsiktene for kirurgi og reduserer sannsynligheten for  metastatisk sykdom på 

diagnosetidspunkt (1).  

Per i dag er operasjon eneste kurative behandling for pancreas canser	(1). En kohort studie, 

(11) utført på Ullevål universitetssykehus i to års perioden 2008 til 2010, viste at ca. 41% av 

de henviste pasientene kunne opereres på diagnosetidspunktet.  

Pasienter med PC i pancreashodet, har hatt bedre prognose enn pasienter diagnostisert med 

canser i den distale delen av pancras; kroppen eller halen. Dette fordi den første gruppen får 

tidligere symptomer, i form av icterus, når I motsetning til tumor i pancreashodet, der 

galleveiene klemmes av.  

Denne situasjonen er nå endret. I følge en nylig publisert cohorte studie fra Mushegh et al. 

2002 til 2016, hvor 207 pasienter fikk utført laparskopisk distal reseksjon av PDAC, fant man 

en 5-års overlevelse på 38,2% (Mushegh et al.) (12). Her skal det imidlertid nevnes at flere 

risikofaktorer, som tumorstørrelse >3 cm, ingen adjuvant kjemoterapi og lymfovaskulær 

invasjon vil kunne bidra til en dårligere prognose.   

De sterkeste prognostiske indikatorene for langtidsoverlevelse, vil være basert på tumortype, 

tumorstørrelse, fravær lymfeknutemetastase samt negative reseksjonskanter (13).  

Det omfattende kirurgiske inngrepet, som nyttes for å fjerne svulster i pankreashodet, kalles 

Whipple-prosedyre, eller pancreaticoduodenectomi. Ved «klassisk Whipple» utføres også 

ventrikkelreseksjon (antrum). Men det er ønskelig å bevare hele magesekken og pylorus, og 

det vanligste inngrepet er derfor «pylorusbevarende Whipple-prosedyre». Vokser svulsten 

nær antrum/pylorus blir radikaliteten ikke god nok og antrum med pylorus fjernes. Svulster 

som sitter i caudadelen (halen) fjernes fortrinnsvis ved laproskopisk distal reseksjon, med 

eller uten samtidig fjerning av milten (1). 
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2 Patogenesen: 
 

Det er flere faktorer som bidrar til utvikling av PDAC. Mutasjoner i de duktale epiteliale 

cellene som aktiverer onkogener (fremmer cancer utvikling), og inaktivering av tumor 

supressorgener (som normalt regulerer celletilveksten, eller reparerer mutasjoner i 

arvestoffet), kan begge lede til ukontrollert cellevekst.  

 

Aktivering av onkogenene 	

Det er flere punktmutasjoner som fører til en aktivering av onkogene. Den vanligste av disse 

er KRAS, på kromosomet 12p. Denne er tilstede i 90 til 95% av de diagnostiserte PC 

tilfellene. Punktmutasjonene fører til en grunnleggende aktivering av KRAS, som er et lite 

GTP-bindende protein, som vi vanligvis finner i vekstfaktor-reseptorens nedstrøms 

signalering, med intrinsisk tyroksin kinase aktivitet. KRAS signalering aktiverer en rekke 

nedstrøms signalveier, vekstfaktorer som øker cellevekst og overlevelse, spesielt MAPK og 

PI3K/AKT veiene. (14) 

 

Inaktivering av tumor supressorgener 	

CDKN2A genet, sitter på kromosomet 9p, og er inaktivert i 95% av pankreas tumorene, og er 

den vanligste inaktiverte tumor supressorgenet i disse tumorene. Dette komplekse lokuset 

koder for 2 tumor supressor proteiner: p16/INK4a, en cyclin avhengig kinase inhibitor, som 

antagoniserer celle syklus progresjon, og ARF, et protein som øker funksjonen til p53 tumor 

supressor proteinet. (14) 

Et annet tumor supressor gen, SMAD4, knyttet til kromosom 18p, er inaktivert i 55% av 

PC`ene. Dette genet koder for et protein, som spiller en viktig rolle i signalering av TGF-beta 

familien, på celleoverflatens reseptorer. Denne typen er sjeldent inaktivert i andre cancer 

former. (14) 

TP53 er også et tumor supressorgen. Dette sitter på kromosom 17p, som er inaktivert i 70 til 

75% av PC`ene. Genet koder p53, et cellekjerne DNA-bindende protein, som kan respondere 

på DNA skade, ved å hemme cellevekst og celledød. (14) 

Det blir stadig funnet flere viktige, men mindre vanlige, genetiske loci, som rapporteres å 

være skadet ved PC, i likhet med flere unormale nedstrøms signalveier. Disse signalveiene 

kan være mulige målskiver for nye medikamenter. (14)  
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2.1. Risikofaktorer 
Årsaken til utvikling av PC er fremdeles ukjent (15). Både aktivering av onkogener og 

inavktivering av supressorgener kan føre til ukontrollert cellevekst og uønskede 

immunresponser. Det er ikke helt kartlagt hvordan disse genetiske mutasjonene trigger 

utviklingen av PDAC (15), men det finnes flere risikofaktorer som kan bidra til dette.  

Røykere har 2,5-3,6 ganger økt risiko for å utvikle PC	(15), og denne risikoen stiger med 

økende forbruk og eksponeringstid (15).   

Likeledes kan moderat inntak av koffein, alkohol og bruk av Aspirin ha en medvirkende 

rolle, i følge noen få studier (15).  

Det har videre blitt observert, i flere nyere studier, at pasienter med blodtype A, B eller AB 

har en høyere risiko for å utvikle PC enn for de med blodtype O (15). 

Man ser også, at det er en høyere frekvens av PC tilfeller hos pasienter, som i lengre tid har 

hatt diabetes (15), selv om dette ikke nødvendigvis forklarer at diabetes er en patologisk 

faktor, men at den kan ha kommet som et resultat av canceren (15). 

En nylig metaanalyse fastslår også at det er en assosiasjon mellom hepatitt B/C infeksjon og 

PC (15).  

Det er videre funnet en mulig sammenheng mellom pankreatitt og PC, men denne andelen ble 

estimert til kun 1,34% (15). Har pasienten derimot en arvelig pankreatitt, mutasjon i PRSS1 

genet, som er en sjelden subgruppe av kronisk pankreatitt, vil pasienten ha en svært høy 

livstidsrisiko for å utvikle PC (16). 

Også kostholdsfaktorer har vært undersøkt, som mulige risikofaktorer, men det er hittil ikke 

påvist noen sammenheng (2). 

 5-10% av pasientene har genetiske tilstander, som vil kunne bidra til en høyere risiko for å 

utvikle PC (13). Selv om hovedgenet, i forhold til å utvikle pankreaskreft, ennå ikke er blitt 

identifisert, har man funnet at andre kreftformer har vist seg å kunne predisponere for PC. 

Noen av disse er: Mutasjon i BRCA2 er blitt funnet hos opp til 20% av familiene (13). 

Pasienter som har Peutz-Jeghers syndrom, en mutasjon i STK11/LKB1 genet, vil ha en 

estimert livstidsrisiko på 36%. Pasienter med en familiær atypisk multippel føflekk melanom 

syndrom, mutasjon i p16, vil ha en estimert livstidsrisiko på 17%. Ved familiær brystkreft 

syndrom, en mutasjon i BRCA1 og BRCA2, her vil risikoen henge sammen med hvor mange 

i familien som er rammet (13). Familiære non-polyposis colorectal cancer syndrom, mutasjon 

i hMLH1 eller hMSH2, har en estimert risiko på rundt 5%. (13) 
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3 Biomarøkerer 
Tumormarkører er stoffer som produseres av en svulst og slippes over i blodet, slik at den 

aktuelle markøren kan påvises i plasma (17).  

Verdens helseorgansisasjon, WHO skriver at biomarkører er nesten hvilken som helst måling, 

som gjenspeiler en interaksjon mellom et biologisk system og en potensiell fare, være seg 

kjemisk, fysisk eller biologisk. Målt respons kan være funksjonell og fysiologisk, biokjemisk 

på et cellulært nivå, eller en molekylær interaksjon (18). 

De siste årene har en rekke nye biomarkører fra kroppsvæsker, inkludert blod, urin, spytt, 

pankreaskjertelsaft og avføring, blitt oppdaget i studier om tidlig påvisning av PC (19, 20). 

De fleste såkalte tumormarkører, som i dag er i rutinemessig bruk, er normale produkter fra 

vev; ofte proteiner, som utskilles fra organet, som ledd i dets funksjon. Proteiner fra 

eksokrine kjertelceller, som PADC utgår fra, finnes vanligvis bare i meget lave 

konsentrasjoner i plasma (17). Et karsinom, som utgår fra kjertelepitelet, fortsetter ofte å 

produsere det aktuelle proteinet. På grunn av svulstens økende cellemasse og den 

infiltrerende veksten gjennom basalmembranen, slippes det aktuelle proteinet direkte over i 

lymfe og blod, hvor det kan måles som en tumormarkør (17). Naturlig nok kan vi finne 

forhøyede plasmakonsentrasjoner ved en betennelse i det aktuelle organet også, spesielt hvis 

betennelsen skyldes en okklusjon (17).   

 

 

3.1 Hvilke biomarøker brukes i dag til diagnostikk ved 

pancreascancer? 
Biomarkøren som har blitt brukt i lang tid, er CA 19-9. Dessverre har denne biomarkøren 

relativt begrenset sensitivitet og spesifisitet, henholdvis ca 70 %, og ca 60% (21). 

Sensitiviteten er nært knyttet til tumorstørrelsen, og CA 19-9 nivåer har begrenset sensitivitet 

for små tumorstørrelser (22), noe som gjør CA 19-9 til en moderat screening metode for 

pasienter med PC (21).  

Det er flere grunner til at bruken av biomarkøren CA 19-9 alene er utfordrende. (21) For det 

første, er CA 19-9 en modifisert blodgruppestruktur (en variant av Lewis-antigenet; 

produseres derfor ikke hos ca. 5% av befolkningen, som er Lewis a-/b-) og vil derfor ikke 

uttrykke CA 19-9 (23). For det andre, vil bare 65% av pasientene, med muligheten for 
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reseksjon av PC`en, ha økt serum av CA 19-9 nivåer. Testing av CA 19-9 vil derfor resultere 

i flere falske-negative verdier, og dermed bidra til feil i diagnostikken (21). For det tredje vil 

man også kunne få et forhøyet nivå av CA 19-9 ved andre gastrointestinale maligniteter og 

ved forskjellige benigne tilstander, som blant annet kronisk pankreatitt og akutt kolangitt. 

(21) 

Tumormarkøren CA 19-9 har derfor ingen plass i screeningen av PC, og har liten diagnostisk 

verdi, men kan gi prognostisk informasjon, og være til nytte for monitorering av effekten av 

systemisk kjemoterapi (24). Det gjøres internasjonalt en stor forskningsinnsats, for å finne 

nye biomarkør som kan komplettere CA 19-9, dvs. ha høyere sensitivitet og spesifisitet. 

 

 

3.2 Fremtidige biomarkører? 
Det er flere biomarkører som sirkulerer i blodet som kan gi en tidligere diagnose. Disse kan 

påvises i plasma eller serum, vev, urin, pankreassekret og saliva hos PC pasienter. 

Her kommer en oversikt av noen av disse: 

 

3.2.1 CA 19-9 + kombinasjon av andre biomarkører 
Ettersom CA 19-9 har begrenset sensitivitet og spesifisitet har man kombinert den med et 

panel av andre markører, for å forbedre den diagnostiske sikkerheten (21). Andre 

konvensjonelle biomarkører, som CA 242, CA 72-4, CA 125 og karsinoembryonalt antigen 

(CEA), er uegnet i diagnoistikk/oppfølging av PC pasienter, kanskje med unntak av Lewis-

negative populasjoner, der disse biomarkørene muligens kan ha en framtid (21). 

I tillegg har noen nyere studier fokusert på subtyper av karbohydratantigener (21, 25).  

 

 

3.2.2 Urin biomarkør: 
En studie fra 2015 undersøkte muligheten for å detektere PC ved hjelp av biomarkører i 

urinen. Dette ville gjort testen til en enkel tilgjengelig og billig prøve. Denne studien samlet 

friske kontroller, pasienter med PC og pasienter med kronisk pankreatitt. Her ble 371 urin 

prøver (87 friske, 192 med PC og 92 med kronisk pankreatitt) samlet inn og analysert. 

Proteiner fra 18 urinprøver fra friske kontroller, de med kronisk pankreatitt, og pasienter med 
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PDAC ble analysert med bruk av GeLC/MS/MS analyse. De valgte biomarkørene ble i 

ettertid validert med ELISA analyse. Man valgte så ut tre biomarkører, LYVE-1, REG1A og 

TFF1 som de mente ville kunne være kandidater til fremtidige markører. Når man 

sammenlignet PDAC (n=192) med friske (n=87) urinprøver, fant man en AUC på 0,89. Når 

man sammenlignet PDAC i stadie I-II (n=71) med friske urinprøver, fant man en AUC på 

0,9. Deretter sammenlignet forskerne PDAC I-II og friske med plasma CA 19-9, og fant en 

høyere AUC på 0,97, i motsetning til CA19-9 alene, som fikk en AUC på 0,88. Når forskerne 

la CA 19-9 til biomarkørpanelet, økte AUC fra 0,97 til 0,99. Forskerne kunne med dette 

fastslå at de muligens hadde funnet et panel med tre biomarkører som kunne fange opp PC på 

et tidlig stadium (26).  

  

3.2.3 Inflammatoriske faktorer og vekstfaktorer: 
Det er et komplisert forhold mellom betennelse og kreft. Ulike inflammatoriske faktorer, 

inkludert cytokiner, kjemokiner og vekstfaktorer, har vist seg å spille viktige roller i tumor 

utvikling og metastase, noe som indikerer at disse faktorene er potensielle diagnostiske 

markører for PC. De blir sluppet ut av immunsystemet av ulike komponenter og bidrar til 

neoplastisk transformasjon (27). 

Vekstfaktorstimulering og neovaskularisering er to svært viktige faktorer under utvikling av 

karsinomer. På samme måte som pasienter med andre typer kreft, har pasienter med PC 

signifikant forhøyet serum VEGF og basis FGF (bFGF) nivåer, i likhet med CA 19-9, 

sammenlignet med friske individer (27). En tidligere studie (28) rapporterte også en 

sammenheng mellom ekspressionsnivåene av disse vekstfaktorene og tumorstørrelsen.  

Paneler som kombinerer flere cytokiner, kjemokiner og vekstfaktorer var bedre enn en enkelt 

biomarkør for påvisning av PC. En studie (29), der serumnivåer på 27 cytokiner hos 241 

deltakere, inkludert 127 med PC, 49 med kronisk pankreatitt, 20 med benign galleobstruksjon 

og 45 friske kontroller ble testet, og hvor et panel med IP-10, IL-6, PDGF og CA 19-9 ble 

nyttet, så man en forbedret diagnostisk ytelse, med tanke på å skille mellom PC og godartede 

pankreas sykdommer (27). En annen studie (30) konstruerte et rekombinant antistoff 

mikromatrise for å identifisere forskjellige inflammatoriske faktorprofiler i serum mellom 

PC-pasienter og friske personer. Noen nøkkelmolekyler, slik som C1-esteraseinhibitor, C3, 

C5, CD40, CD40-ligand, faktor B, GLP-1, IFN-µ, IgM, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-16, 

IL-18, IL-1-ra, IL-3, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, integrin-a-11, procathepsin W, sialyl Lewis x, 

TGF-P1, TNF-a og VEGF ble observert å være differensielt overuttrykt, på en statistisk 
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signifikant måte. Basert på disse funnene ble det konkludert med at et panel med 25 

biomarkører kunne skille pasienter med PC fra normale kontroller (AUC: 0,95), med en 

sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 88 prosent og 85 prosent (21). 

 

3.2.4 Metabolitter 
Kreftceller er i stand til å overleve og proliferere under forhold med lite oksygen og mangel 

på næringsstoffer (31), ved en prosess kjent som Warburg-effekten. Kreftcellene er i stand til 

å omprogrammere for å lette overlevelse under disse forholdene. Denne strategien er ekstremt 

viktig for PC, siden PC-celler lever i et spesielt ekstracellulært miljø, preget av hypoksi, 

betydelig desmoplasi og hypovaskulering (32-34). 	

 

3.2.5 Autoantistoffer 
Selv om immunsystemets dysfunksjon er vanlig hos kreftpasienter, kan mindre 

immunprosesser fra en utviklende tumor spores, selv om slike responser ikke er sterke nok til 

å produsere kliniske manifestasjoner (35, 36). I løpet av de siste årene har sirkulerende 

autoantistoffer i serum hos kreftpasienter blitt vurdert som potensielle blodførende 

biomarkører for tidlig påvisning av kreft (27). En av de større studiene på antistoffer rettet 

mot PC, analyserte man autoantistoffene til CTDSP1 (carboxy-terminal domain, RNA 

polymerase II, polypeptide A, small phosphatase 1), MAPK9 (mitogen-activated protein 

kinase 9) og NR2E3 (nuclear receptor subfamily 2, group 2, member 3) hos 300 med PC og 

300 kontroller (27). Man observerte en signifikant forhøyet antistoff respons hos de med 

CTDSP1 (p=0.004), MAPK9 (p=0.0002) og NR2E3 (p=0.0001), sammenlignet med 

kontrollene. Derimot var det en dårlig diskriminering mellom cancer tilfellene og kontrollene, 

med en AUC på 0.62 (NR2E3), 0.59 (MAPK9) og 0.56 (CTDPS1) (27). 

 

3.2.6 Cellefritt DNA (cfDNA) og dets epigenetiske modifikasjoner 
Nukleinsyrer kan frigjøres i sirkulasjonen gjennom cellulær apoptose og nekrose og sirkulere 

i blodet (27). Størrelsen av slike nukleinsyrer varierer primært mellom 70 bp til 200 bp og 

kan bli detektert i plasma og serum, selv om større fragmenter opptil 21 kb har blitt isolert 

(27). Sammenlignet med den friske befolkningen (som har ca 30 ng/ml i gjennomsnitt) har 

pasienter med solide tumorer signifikant forhøyede nivåer av cfDNA (180 ng/ml i 

gjennomsnitt) (37). Selv om tilstedeværelsen av sirkulerende nukleinsyrer ble oppdaget på 

1940-tallet (38), ble ikke interessen for cfDNA stor før nylig, og først i senere tid er det gjort 
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raske fremskritt i gjenkjenning og karakterisering (21). I kontrast til normal cfDNA bærer 

sirkulerende tumor-DNA (ctDNA) vanligvis mutasjoner, som er rapportert å matche 

somatiske mutasjoner i primærtumoren (39). Videre antas ctDNA å reflektere tumor og 

heterogenitet og korrelere med tumorstørrelsen (40-42). Analysering av ctDNA-prøver fra 

flytende biopsier kan gi innsikt i svulsttilstanden og genetikken (21). 

 

Somatisk mutasjon av cfDNA 

I PC er den overordnende genetiske karakteristikken den høye frekvensen av KRAS-

mutasjoner. Analyse av den genomiske landskapet av PC har avslørt at inaktiverende 

mutasjoner i tumor supressor gener (f.eks. CDKN2A, TP53, SMAD4 og BRCA2) også er 

vanlige (43). De fleste PC-pasienter har KRAS-mutasjoner som kan påvises i serum, 

pankreas saft og avføring, uavhengig av klinisk stadium, selv hos pasienter med premaligne 

pankreasskader (44, 45). KRAS-mutasjoner er ikke spesifikke for PC, men er også tilstede 

ved andre cancere, og ved kronisk pankreatitt (45). KRAS mutasjoner i kodon 12, har blitt 

funnet med PCR og sekvensiert cfDNA i 66 av 155 (43%) pasienter med PDAC, med en 95% 

forenlighet med plasma og primær tumor mutasjon status (27).  

 

Epigenetiske modifikasjoner av cfDNA 

I tillegg til genetiske abnormiteter er avvikende epigenetisk modifikasjon, spesielt endringer i 

metyleringsmønsteret, særlig vanlig i maligne svulster. Tilstrekkelige studier har dokumentert 

generell hypermetylering av tumorgenom DNA og hypermetylering av tumorsupressor gener. 

På grunn av nye metoder, som tillater analyse av epigenetiske modifikasjoner i DNA fra små 

mengder prøver (46), har man oppdaget epigenetiske mønstre i cfDNA som en potensiell 

biomarkør for tidlig diagnose av PC (21). 

 

 

3.2.7 Cellefrie ikke-kodene RNA (ncRNA)    
Det menneskelige genomet omfatter gener som kan oversettes til proteiner. Disse utgjør kun 

2% av hele genomet, og en stor del av sekvensene (minst 75 prosent) koder for ikke-kodende 

RNAer (ncRNA) (47). ncRNA danner en stor familie som inneholder mikroRNA (miRNA), 

små forstyrrende RNA (siRNA), piwi-interagerende RNA (piRNA) små cajal-

kroppsspesifikke RNA (sdRNA) og lange ikke-kodende RNA (lncRNA) (48). 

Akkumulerende bevis har indikert at disse ncRNAene spiller regulatoriske roller ved å 
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modifisere genuttrykk på flere nivåer gjennom interaksjoner med DNA, RNA og protein, 

under fysiologiske prosesser og tumorutvikling (49). 

En rekke studier viser at ncRNA-profiler, spesielt miRNA- og incRNA-profiler, er tumor (og 

PC) spesifikke (50), og kan lett oppdages i pasientens sirkulasjon som potensielle 

diagnostiske biomarkører av malignitet (21). 

 

miRNA 

Blandt sirkulerende ncRNA, har miRNA blitt gjenstand for flest studier. Disse små 

ncRNAene spiller viktige roller i ulike fysiologiske prosesser ved binding til komplementære 

mRNA og inhibering av genuttrykk. Disse bindes til komplementære mRNA og resulterer i 

genstop, translasjonell undertrykking og mål delgradering. Delreguleringen av noen 

miRNA`er har blitt identifisert som en mekanisme ansvarlig for celle transformasjon, 

inkludert utvikling av PC (27).  

Videre kan miRNA sirkulere i blodet som fri RNA bundet til hAgo2 (protein) og kan 

inkorporeres i mikropartikler, som eksosomer (51), som beskytter miRNAene mot 

nedbrytning av RNase (ribonuclease) (21).	Overekspresjon	av	miR-21	har	blitt	rapportert	

i	PDAC,	og	er	blitt	korrelert	med	dårlig	overlevelse,	fordi	de	er	kjemoresistente	mot	

gemcitabine	(27).	Videre	er	det	kjent	at	miR-21	er	oppregulert	i	flere	tumor	typer,	ved	

at	den	negativt	regulerer	tumor	supressorgenene	PTEN	og	PDCD4	(27). 

 

Intestinal- eller pankreatikobiliær-differensiering har vist seg å være prognostisk viktigere 

enn anatomisk opprinnelsessted (52), og en integrert plattform, som muliggjør bruk av 

miRNA, mRNA og proteiner, er nylig publisert (53). Ved hjelp av denne plattformen ble 

molekylærprofilene av 85 periamulære adenokarcinomer, fjernet ved pankreatisk 

duodenektomi (PD eller Whipple-prosedyre), preget av mRNA- og miRNA-uttrykk, 

sammenligning av tumorer fra forskjellige anatomiske opprinnelsessteder, samt forskjellige 

histologiske subtyper (54). Seks miRNA-familier ble nedregulert og fire ble oppregulert i 

pankreas typen i forhold til tarmtypen. miRNA og mRNAer ble for begge histopatologiske 

subtyper assosiert med forbedret overlevelse. 

Genene 3-fosfosoinostide-avhengig proteinkinase 1 (PDPK1), fosfinoinositide-3-kinase 

regulatorisk underenhet 2 (PIK3R2), glukose 6-fosfatase alfa (G6PC) og miRNAs miR1273p 

og miR377 ble koblet til anrikede veier og identifisert som prognostiske markører for 

fremtidig klinisk undersøkelse. 
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Hos pasienter med lungekreft har en serum-spesifikk miRNA-signatur blitt identifisert og 

validert i en studie på 1115 personer, med høy risiko for lungekreft, registrert i en 

screeningsprotokoll. Samlet nøyaktighet for sensitivitet og spesifikasjon ble funnet i over 

70% (AUC), i ROC-analysen var det 0,85 (55). I en annen rapport om sirkulerende miRNA 

som biomarkør av lungekreft ble et panel på 24 miRNA med optimal 

klassifikasjonseffektivitet identifisert (56), noe som muliggjør tidligere gjenkjenning av 

pasienter med lungekreft. Også i brystkreft har sirkulerende cellefri miRNA blitt funnet å 

være en biomarkør for diagnostisk og muligens målrettet terapeutisk utnyttelse (57). En 

lignende utvikling er forutsigbar for pasienter med periampulære svulster.  

En nylig publisert ROC-analyse, basert på 46 pasienter med tidlig stadium PDAC, 29 

pasienter med kronisk pankreatitt og 26 friske kontroller, viser diskrimineringsevnen til 

kombinasjonen av miR-143 og miR-30e i urinprøver. Sensitivitet  ble målt til over 80%, 

spesifisiteten til over 90% og AUC til 0,923 (19).  

Epigenetisk nedregulering av miRNA 192-ekspresjon har også nylig blitt funnet å fremme 

kreftfremgang i pankreaskjertelen (58), og forklarer PDACs tidlige metastatiske oppførsel. 

Trombospondin1 (TSP1) ble funnet å redusere preklinisk, til og med 24 måneder før 

diagnosen PDAC, og kombinasjonen av TSP1 og serum CA 19-9 oppnådde signifikant 

diagnostisk utbytte: AUC 0,86 i en ROC analyse (59). En sirkulerende miRNA  har videre 

blitt funnet å forutsi sykdomsprogresjon hos pasienter med metastatisk PC, som mottar 2. 

linje behandling (60), noe som illustrerer at overvåkning av behandlingsresultatet blir mulig, 

basert på miRNA som biomarkør. (7) 

 

LncRNA 

LncRNA er RNAer som er lengre enn 200 nukleotider, og som transkriberes fra flere steder 

av genomer, uten eller med begrenset proteinkodings evne (61). Spesielt har nyere bevis 

antydet at lncRNA er begrenset til bestemte vevstyper, og spiller viktige roller under tumor 

utviklingen, ved å modulere nøkkelveier ved transkripsjonelle, post-transkripsjonelle og 

epigenetiske nivåer (61, 62).  

Enkelte IncRNA kan fungere som nye biomarkører for diagnose av PC og spesielt for å skille 

forskjellige typer og subtyper av maligniteter, basert på vevsspesifisitet (63). Man har funnet 

at lncRNA ble differensielt uttrykt i primære og metastaserende PC-lesjoner, noe som tyder 

på at lncRNA kan være en indikator på svulstprogresjon (64). Videre har flere nyere studier 
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rapportert om dysregulering av flere lncRNAer i PC lesjoner, sammenlignet med PC lesjoner 

med vanlig pankreasvev (21).  

	

Biomarkør	i	saliva	

Et studie som har blitt utført, kombinerte fire mRNA`er (KRAS, MBD3L2, ACRV1 og 

DPM1), for å se om man kunne klare å skille pasienter med PC fra friske konroller 

(inkluderte pasienter med kronisk pankreatitt). Forskere har observert signifikante variasjoner 

i salivaens mikroflora, mellom PDAC pasienter og friske kontroller (27). I en  studie utført på 

mus, har noen forskere kunnet beskrive rollen til PC avledede eksosomer i saliva. Forskerne 

demostrerte at ved å bruke et panel av saliva transkriptomiske biomarkører, spesielt hosPC, at 

ved å hemme biogenesen og sekresjoenen av eksosomer fra tumor kilden, gjorde at 

utviklingen av pankreas biomarkøren ble hindret (27). 

 

Individuell medisin - Ny klinisk anvendelse av biomarkører 

Basert på mikromatriser fra pasienter som er randomisert til kjemoterapi i ESPAC3-studien 

pluss kontrollene fra ESPAC 1-studie, ble uttrykk for human-likevekt nukleosidtransportør 1 

(hENT1) bestemt (7). Overlevelse ble sammenlignet mellom pasienter med høyt og lavt 

hENT1-uttrykk i gemcitabin (cellegift) og 5-fluorouracil (5-FU) (kjemoterapi). Det var ingen 

forskjell hos pasientene som fikk 5-FU, mens gemcitabin behandlede pasienter med høyt 

hENT1- uttrykk levde median 26,2 mnd mot 17,1 mnd hvis hENT1-uttrykket var lavt 

(P=0,002). Pasienter med gemcitabin-følsomme svulster kan således velges, noe som 

resulterer i høyere responsrate i fremtiden gjennom biomarkør-drevne forsøk. Det har nylig 

vært en eksplosjon av tilgjengelige biomarkører for PDAC som trenger klinisk validering. 

(65, 66) 

	
3.2.8 Sirkulerende tumor celler (CTC) 
Selv om eksistensen av CTC ble funnet for nesten et århundre siden (67), var det ikke før 

nylig at selektiv anrikning og presis analyse av CTC har blitt mulig, noe som har gitt bedret 

forståelse av de underliggende mekanismene og assosiasjonen mellom CTC og maligniteter. 

Deres tilstedeværelse i perfiert blod har blitt assossiert med en lavere overlevelse i flere 

cancerformer (27) og de har blitt foreslått som en tidlig indikator på at canceren vil kunne 

spre seg. Flere studier har vist at CTC kan komme inn i blodet gjennom avstøpning av lokale 

svulstceller fra den primære lesjonen i de tidlige stadier av tumorutviklingen, og at CTC kan 
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detekteres før metastaser etableres (68-70), noe som tyder på en mulighet for tidlig påvisning. 

Videre bærer CTCer begge tumormarkører på overflaten og somatiske mutasjoner (71), og 

derved muliggjør «realtidsbiopsier» av kreft.  

Flere studier har identifisert CTC i 40-100% av pasientene med PC (72).  

 

3.2.9 Eksosomer 
Eksosomer er små ekstracellulære vesikler frigjort fra plasmamembranen av nesten alle 

cellersom  sirkulerer i blodet (7).	, inkludert kreftceller, har vist seg å spille en viktig rolle i 

intercellulær kommunikasjon, tumor utvikling og kreftmetastase (73-75). Strukturelt er 

eksosomer innkapslet av en lipid-dobbeltlagsmembran med vevsspesifikt innhold i stedet for 

cellulære organeller, slik som patogen mRNA, miRNA, DNA-fragmenter og proteiner. Etter 

frigjøring er eksosomene stabile i det ekstracellulære miljøet eller sirkulasjonen og kan taes 

opp av naboceller eller fjerntliggende celler (76). Under denne overføringsprosessen 

utveksler eksosomer materiale og informasjon mellom celler og fremkaller genuttrykk eller 

medierer RNA stopp (77). Identifikasjon av eksosomer fra kreftceller har frem til nylig ikke 

vært mulig (7). 

 

Eksosomer inneholder en rekke proteiner, nukleinsyrer og lipider fra kreftceller som er 

kandidatdiagnostiske biomarkører. Flere av disse proteinene har blitt rapportert å være 

spesielt beriket på kreftcellene fra PC (78). Av disse proteinene brukte forskerne, Melo og 

kollegaene hans (79), proteinet glypican-1 (GPC1 +crExos), et membranforanket protein, da 

dette proteinet er over-uttrykt i både PC og IPMN og dens rolle i tumorfremmende 

behandling. Nivåer av GPC1 + crExos ble også funnet å korrelere med tumorbelastning i 

samme pasientserie (7). Eksosomer har til og med vist seg å initiere pre-metastatisk 

nisjedannelse i leveren (80), og støtter hypotesen foreslått av Heiler et al. (81) at 

kreftstamceller får kapasitet til celle-celle påvirkning gjennom generasjon, dannelse og 

utskillelse av eksosomer. Utnyttelse av eksosomer som diagnostisk biomarkør samt 

oppstartingsinstrument er trolig snart kommende muligheter (7). 

 

Den eksosomale markøren, GPC1, viste hovedsakelig en perfekt ytelse med en AUC på 1,0 i 

skille mellom PC-pasienter fra friske kontroller og fra pasienter med godartede 

pankreasykdommer. Interessant nok viste GPC1 fra serumeksosomer overlegen sensitivitet 

og spesifisitet til fritt sirkulerende GPC1 fra hele serumet. Dermed er den diagnostiske 
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ytelsen til GPC1 sannsynligvis tilskrevet sin anrikning i eksosomer, og derved fremheves 

potensialet for eksosomer og deres innhold som biomarkører for tidlig deteksjon av PC. (21) 

 

Studier hittil har gitt tilstrekkelig bevis for den diagnostiske og prognostiske betydningen av 

eksosomalt miRNA i maligniteter (82). miRNA i sirkulerende PC-avledende eksosomer har 

vist seg å være differensielt uttrykt sammenlignet med ikke-maligne kontrolleksosomer og 

har vært involvert i flere biologiske egenskaper av kreft (83-86). En studie (87) som har blitt 

utført har undersøkt den diagnostiske verdien av et panel med fem proteiner og fire miRNAer 

i sirkulerende eksosomer. Kombinasjonen av disse biomarkørene kunne diskriminere PC fra 

ikke-PC-tilfeller, inkludert sunne kontroller, kroniske pankreatitt pasienter og pasienter med 

godartede neoplasmer i pankreas, men en sensitivitet på 1,00 og en spesifisitet på 0,80 (21). 

 

 

3.3 Screening program 
Screening av PC er ikke anbefalt hele befolkningen på grunn av den lave forekomsten av PC 

og mangel på en nøyaktig screeningtest. Imidlertid skyldes omtrent 5% til 10% av PC en 

kjent genetisk mutasjon og/eller har familiær opphoping (8). De høyrisiko gruppene 

inkluderer familiær PC (familiemedlemmer med minst 2 førstegangs slektninger med PC) og 

arvelige pankreasyndrom, inkludert PeutzJeghers syndrom (livstidsrisiko for PC på 36%), 

familiært atypisk multippel melanomsyndrom (livstidsrisiko 17 %), arvelig pankreatitt 

(livstidsrisiko 49%), PALB2-mutasjon, kjent BRCA2-bærer med en førstegrads slektning 

med PC, Lynch-syndrom med en førstegrads slektning med PC (88). I Norge anbefales det 

kun å screene pasienter med PC i høyrisikogrupper bare som ledd i forsking (24). Selv om 

det fortsatt ikke er identifisert en kausal rolle mellom konkrete gener og en familiær 

opphopning av PC, blir henvisning til senter med kompetanse i gentesting og veiledning 

anbefalt (24). 

 

EUS og MR er de valgfrie bildemodalene for screening, da de har tilstrekkelig sensitivitet og 

spesifisitet for å oppdage små lesjoner (eller tidlig kreft) og ikke bærer risikoen for 

strålingseksponering. I disse høyrisikogruppene er det totale utbyttet for å oppdage 

premaligne og ondartede lesjoner ved bruk av EUS 20%, og ved bruk av MR / MRCP er 14% 

(89). EUS fungerer bedre for små faste lesjoner og MR for cystiske lesjoner (8). 
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3.4 Diskusjon 
Det foregår omfattende forsking på PC markører og en rekke stoffer er lovende kandidater. 

En stor utfordring er cancercellenes hetrogenisitet. Utviklingen har vært rask og man forsker i 

dag på molekyler man ikke visste fantes for kort tid siden, eksempelvis miRNA.   

Biomarkøren CA 19-9, er den eneste markøren vi i dag, har til å diagnostisere og monitorere 

PDAC. Den har vært i bruk i lang tid, men det er flere utfordringer som begrenser den 

kliniske nytteverdien. For det første har CA 19-9 relativ lav sensitivitet og spesifisitet. Dette 

henger sammen med at CA 19-9 er spesielt sensitiv for større tumorer, og fanger dermed ikke 

opp pasientene med tidlig stadium, som ville vært kandidater for kurativ operasjon. For det 

andre er det en gruppe pasienter som er Lewis a-/b- og de vil ikke uttrykke CA 19-9. Disse 

faller da utenom biomarkørens rekkevidde. For det tredje er CA 19-9 ikke bare sensitiv for 

PC, men også for andre gastrointestinale tilstander. En fordel med CA 19-9 er i midlertid at 

den har vært brukt i lang tid på mennesker og at man kjenner biomarkøren, med sine fordeler 

og begrensinger.  

 

Et forskningsresultat som det ble rettet mye oppmerksomhet mot, var studiet på urinprøver, 

med et panel med tre proteiner, hvor tidlig deteksjon av PC var målet (26). Dette studiet viste 

gode resultater. Fordelen med en slik prøve, er at den ikke er invasiv, lett anvendelig og som 

test billig å utføre. En annen fordel med dette studiet, var at det ble utført humant, og at man 

dermed slapp den lange utprøvingen først på dyr. Dessverre har det ikke blitt publisert noe 

mer fra denne forskeren, innenfor dette feltet, noe som kan tyde på at reproduseringen av 

resultatene har vært vanskelig.  

 

Det foregår stadig utprøvning av ulike regimer for adjuvant kjemoterapi hos PC pasientene. 

Et tilleggsfunn som fra en slik studie (ESPAC3 studien) analyserte overlevelse hos pasienter 

med og uten genekspresjon for hENT1, når disse fikk gemcitabin og 5.fluorouracil. 

Gemcitabin behandlede pasienter, som hadde høyt hENT1 uttrykk, hadde lengre overlevelse 

enn pasienter med lavt hENT1 uttrykk; henholdsvis median 26,2 mnd mot 17,1 mnd. 

Ekspresjon av hENT1 kan altså brukes som biomarkør i utviklingen av «personalized 

medicine» etter dette, da bare pasienter med høy ekspresjon er sensitive for denne typen 

kjemoterapi. 
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I etterkant av dette lovende studiet har ESPAC4 studien blitt publisert. I dette studiet ble det 

gitt adjuvant gemcitabin monoterapi til den ene gruppen og gemcitabin pluss capecitabine i 

den andre gruppen. Dette studiet viste at ved å kombinere disse adjuvante kjemoterapiene 

fikk man opp mot 30% 5-års overlevelse, mot 16,3% i gruppen som fikk gemcitabin 

monoterapi.  

 

PDAC er en svært alvorlig diagnose, en stor andel av de som blir operert får residiv i 

etterkant av operasjonen, sykdommen er meget aggressiv. PC pasienter har hatt lav 5 års 

overlevelse i mange år, men i de senere år har vi sett en gradvis positiv utvikling. For 

personer som har gjennomgått Whipple-kirurgi og mottatt adjuvant kjemoterapi, ser vi en 5-

års overlevelse på opp mot 30% (9). Ved laparoskopisk distal reseksjon er endog 5 

årsoverlevelse 38,2% (12). Men denne forbedringen skyldes i liten eller ingen grad bruk av 

biomarkører. Bedret kirurgi og forbedret kjemoterapi er de viktigste årsakene til bedret 

prognose. Dette understreker viktigheten av å utvikle biomarkører som kan få større praktisk 

klinisk anvendelse.   

 

miRNA er gjenstand for mange studier. Det er spesielt miR-21 som har blitt rapportert å være 

spesielt uttrykt i PDAC, denne biomarkøren har blitt assosiert med dårlig prognose, ettersom 

de er kjemoresistente mot gemcitabin. Biomarkøren er oppregulert i flere tumor typer og vil 

således ikke kunne skille helt mellom hvilken type PC vi står ovenfor. 

Man har funnet flere sirkulerende mRNA`er i andre cancer former, eksempelvis lungecancer, 

og man har et håp om at denne forståelsen kan kunne overføres til PC.  

Det har også vært rettet fokus mot et mRNA panel som skulle detektere tidlig PC i saliva. 

Dette primære studiet ble utført på mus, men også humant er signifikante forskjeller mellom 

PC pasienter og de friske kontroller påvist. Her trengs mer omfattende human klinisk 

utprøvning.  

 

Sirkulerende cellefritt DNA har videre vært gjenstand for flere studier. Det er spesielt studier 

rundt KRAS- mutasjoner, som man finner i de fleste PC pasienter, som det har blitt forsket 

på. Denne mutasjonen er ikke ensbetydende med PC og videre forskning på dette feltet vil 

være nødvendig, for å finne en reliabel markør.    
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3.5 Konklusjon og perspektiver 
En ideell diagnostisk metode for PC bør kunne skille mellom maligne og benigne lesjoner, 

oppdage tidlig stadium av sykdommen, og preneoplastiske tilstander. Selv om det tar år eller 

tiår for PanIN-lesjoner å gå videre til PC, og dermed gi en tidsramme for diagnose og 

mulighet for tidlig behandling, er det mange utfordringer ved tidlig påvisning av PC. Blant 

disse er asymptomatisk natur, mangel på karakteristisk radiologisk manifestasjon og fravær 

av spesifikke molekyler i kroppsvæske. Derfor er praktiske og svært sensitive diagnostiske 

tester for screening av PC sannsynligvis viktigere enn tester med god spesifisitet, men 

moderat sensitivitet. Primær screening ved hjelp av sirkulerende biomarkører etterfulgt av 

bekreftende diagnose, basert på bildebehandling og patologiske resultater, kan være den 

fremtidige strategien for diagnostisering av PC (21). 

 

Ulike sirkulerende biomarkører har blitt studert mye, men noen begrensninger er tilstede i de 

fleste studier. Disse problemene bør håndteres med forsiktighet i fremtidig forskning. For det 

første har tumor-heterogenitet (finnes mange forskjellige celler i dem inne i tumoren) blitt 

anerkjent for å komplisere nøyaktige diagnoser. I tillegg kan suboptimal utvalgsvalg føre til 

feilfortolkning av diagnostisk verdi. I mange studier er de fleste prøver blitt samlet fra 

pasienter med avansert sykdom; ikke i forhold til de med tidlig sykdom. Tilstrekkelig 

kontroll, inkludert prøver fra pasienter med kronisk pankreatitt, autoimmun pankreatitt, 

pankreatisk nevroendokrine svulster, bør også samles for å evaluere validiteten av 

differensialdiagnosen. For det tredje må dynamiske endringer i biomarkører overvåkes under 

oppfølging eller etter behandling, spesielt hos høyrisikopopulasjoner. Og sist, forskere bør 

ikke overse effekten av komorbiditet. Obstruktiv ikterus og diabetes er ofte sett hos pasienter 

med PC, og disse forholdene har vist seg å påvirke ytelsen til biomarkører (90, 91). 

 

Disse situasjonene tatt i betraktning, er ett alternativ å utvikle et diagnostisk panel, basert på 

en rekke biomarkører. Selv om CA19-9 har blitt rapportert å ha svakere diagnostisk ytelse 

enn flere sirkulerende biomarkører i småskala studier, er den fortsatt den eneste sirkulerende 

biomarkøren som er allment akseptert og brukt til diagnose av PC. 

 

Det er fortsatt en lang vei å gå, men i nær fremtid vil forhåpentligvis sirkulerende 

biomarkører i stor grad være til nytte for PC-pasienter, ved å gi mulighet til å stille tidlig 

diagnose, med en bedre prognose (21).	
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