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Abstract
Introduction/background: Neurodegeneration has in the last years been associated with a
lower incidence of cancer, raising the question that there might be common mechanisms in
the pathogenesis of both diseases, which can make patients with neurodegenerative diseases
protected against cancer-development. This project thesis focuses on the subgroup
polyglutamine diseases, and how this group of patients is affected by cancer.
Method: This project thesis is a literature study that used the medical database PubMed to
search for articles that were relevant for the issue of the thesis. The search words were “cancer
AND polyglutamine diseases”, which gave 197 articles. Out of these, 8 articles were included
in the thesis, and the rest were excluded based on title, abstract or full text.
Results: The results showed that several studies had found a lower incidence of cancer among
patients with either polyglutamine diseases in general or just one type of polyglutamine
disease. Every study found a lower incidence of cancer in Huntington’s disease patients. One
study that investigated the risk of cancer in patients with Huntington’s disease, hereditary
ataxia and spinobulbar muscular atrophy, only found a reduced risk of cancer in HD and not
in the other two groups.
Discussion: All results support the theory that there might be protective mechanisms of
cancer in patients with polyglutamine diseases. Whether this only applies to patients with HD
or polyglutamine diseases in general is not completely understood. There are still only a few
studies exploring this association, so more research is needed to make a proper conclusion.
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Forord
Fordi jeg er interessert i nevrologifaget ønsket jeg å skrive en oppgave med en nevrologisk
problemstilling. Jeg har alltid syntes at hjernen er fascinerende, og nevrologisemesteret var et
av de mest spennende semestrene vi har hatt så langt i løpet av studiet. Da jeg ble presentert
for denne problemstillingen av veileder, tenkte jeg at dette var noe det kunne være svært
interessant å fordype seg i. Både nevrodegenerasjon og kreft er sykdomsgrupper man har hørt
mye om, men at det kan være en sammenheng mellom disse to typene sykdommer er en
ganske nylig, og ikke minst bemerkelsesverdig, observasjon. Arvelige nevrodegenerative
sykdommer er et bredt tema og omfatter en rekke ulike sykdommer, så av den grunn har jeg
valgt å spesifisere problemstillingen til undergruppen polyglutaminsykdommer. Denne
oppgaven skal bygges på bakgrunn av systematisk litteratursøk, og skal gå inn på hvordan
risikoen for kreftsykdommer påvirkes hos pasienter med polyglutaminsykdommer som
hereditære ataksier, spinobulbær muskelatrofi og Huntingtons sykdom.
Jeg vil gjerne takke veilederen min, Siri Lynne Rydning, for god veiledning og
tilbakemeldinger underveis i arbeidet med oppgaven.
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1 Innledning
Det er kjent at endringer i mange genområder øker risikoen for å utvikle kreft, og mange
enkeltgen-syndromer er assosiert med en økt insidens av kreft (1). Det er mindre evidens når
det gjelder biologiske faktorer som mulig kan beskytte mot malignitet, men det er kjent at
apoptose kan være en viktig mekanisme når det gjelder å hemme kreftutvikling. Ulik
forskning de siste årene har antydet at pasienter med nevrodegenerative sykdommer har en
lavere forekomst av kreft enn resten av befolkningen. Er det mulig at det ved disse
sykdommene er en protektiv mekanisme mot kreft? Kan det for eksempel skyldes at
mekanismene bak sykdommene har å gjøre med uttrykk av de samme proteinene?
Nevrodegenerasjon og kreft skyldes på mange måter motsatte mekanismer, hvor
nevrodegenerasjon er tap av celler, mens kreft er ukontrollert celledeling og økt antall celler.
Det stilles dermed spørsmål til om nevrodegenerasjon og kreft kan være to ytterpunkter som
deler de samme signalveiene. For nevrodegenerative sykdommer mangler kurative
behandlingsformer, og ved en rekke krefttilstander er også behandlingstilbudet utilstrekkelig.
Ved å utforske sammenhengen mellom disse to sykdommene, kan det kanskje åpne opp for
nye terapeutiske metoder.
Denne prosjektoppgaven er et litteraturstudium som beskriver sammenhengen mellom visse
typer nevrodegenerative sykdommer og utvikling av kreft. Problemstillingen for oppgaven er
å studere hvordan risiko for kreftsykdommer påvirkes ved utvalgte monogent arvelige
nevrodegenerative sykdommer; hereditære ataksier, spinobulbær muskelatrofi (Kennedys
sykdom) og Huntingtons sykdom. I tillegg beskrives noen mulige forklaringsmodeller. Disse
spesifikke undergruppene ble valgt fordi de har felles genetisk årsak i form av
polyglutaminekspansjoner og fordi det var ved disse tilstandene det forelå mest
dokumentasjon.
Først gjennomgås grunnleggende prinsipper om hva nevrodegenerasjon er og mekanismer for
kreftutvikling, samt litt om de undergruppene av nevrodegenerative sykdommer som er
hovedfokus for oppgaven.
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1.1 Generelt om nevrodegenerasjon
Nevrodegenerasjon er tap av celler i sentralnervesystemet eller perifere nerver. Ordet
nevrodegenerasjon betyr tap av struktur eller funksjon av nerveceller. Nevrodegenerasjon kan
defineres som alle patologiske lidelser som primært affiserer nervecellene. Nevrodegenerative
sykdommer representerer en stor gruppe av nevrologiske lidelser som viser stor heterogenitet
når det kommer til klinisk uttrykk og patogenese, og årsakssammenhengen er ofte uklar.
Neoplasmer, ødem, blødning eller traume i sentralnervesystemet, regnes ikke som
nevrodegenerative, da de ikke primært affiserer nervecellene, men forekommer som
konsekvens av andre mekanismer, altså nerveskade sekundært til for eksempel en blødning
eller kreftutvikling. Heller ikke sykdommer som rammer myelinskjeden, som Multippel
Sklerose, regnes per definisjon som en nevrodegenerativ sykdom (2). Blant de vanligste
sykdommene som regnes som nevrodegenerative er blant annet Alzheimers sykdom, som er
den typen nevrodegenerativ lidelse som rammer flest og utgjør 60-80% av alle demensformer
(3). Andre kjente nevrodegenerative sykdommer er Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom
og Amyotrofisk lateral sklerose (2). Sjeldnere former for nevrodegenerative sykdommer er
blant annet hereditære ataksier, spinobulbær muskelatrofi og hereditær spastisk paraparese.
Noen av disse arvelige, mer sjeldne nevrodegenerative sykdommer blir diskutert grundigere i
denne oppgaven.
Det er en økende andel mennesker som utvikler nevrodegenerativ sykdom, og det er et stort
behandlingsbehov. Likevel har det vært lite suksess i å utvikle effektive terapeutiske
behandlingsmidler for nevrodegenerative sykdommer. For Alzheimer sykdom har ingen nye
behandlingsalternativer blitt godkjent siden 2003. For mange av de andre sykdommene, som
for eksempel Huntingtons sykdom finnes det ingen behandling som kan påvirke
sykdomsprosessen (3).
Nevrodegenerative sykdommer kan skyldes ulike mekanismer (se figur 1). Flere av dem er
det man kaller proteinopatier, som kan gi akkumulering av proteinaggregater inne i cellene.
Dette gjelder for eksempel Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, frontotemporal demens
og noen typer spinocerebellare ataksier. Her blir de aktulle proteinene feilfoldet og blir
akkumulert og aggregert i cytoplasma, og mister derfor sin normale funksjon. Dette vil igjen
skade cellene. Andre mekanismer er blant annet endret RNA homeostase, med endringer i
posttranskripsjonelle prosesser, dysfunksjonelle organeller, for eksempel lysosomer eller
mitokondrier, og inflammasjon og endringer i funksjonen til gliacellene (3).
2

Som tidligere nevnt er etiologien av disse sykdommene ofte usikker. For noen sykdommer er
årsaken identifisert, men mekanismene som initierer sykdomsprosessen er i stor grad
spekulasjoner. Dette gjelder for eksempel etiologien til Huntingtons sykdom. Her har man
identifisert en mutasjon i form av en genekspansjon i genet som koder for proteinet
huntingtin, men man har ikke kartlagt fullstendig hvordan denne endringen i proteinet faktisk
påvirker sykdomsprosessen. Mye tyder på at det er både genetiske og miljømessige faktorer
som er involvert i sykdomsinitieringen. Mange av de nevrodegenerative sykdommene har
monogene årsaker, hvor sykdommene kan arves autosomalt dominant, autosomalt recessivt,
x-bundet eller mitokondrielt. Ved andre sykdommer, som i de fleste tilfeller av Alzheimer
demens og Parkinsons sykdom, har man ikke funnet noen tydelig familiær sammenheng for
utviklingen av sykdommen, men forskjellige miljøfaktorer kan være av større betydning (2).

Figur 1: Hovedmekanismer som forårsaker nevrodegenerasjon. Fra «Neurodegeneration», Katsnelson, A et al.,
2016 (3). Gjengitt med tillatelse fra AAAS.

1.2 Arvelige nevrodegenerative sykdommer
Hereditære ataksier og spastiske parapareser er monogene sykdommer som først og fremst
rammer lillehjernen, hjernestammen og kortikospinale baner, og blir ofte kalt spinocerebellare
nevrodegenerative lidelser. Det forekommer også sporadiske tilfeller hvor man ikke kan
identifisere familiemedlemmer med sykdommen, men tilstanden kan fortsatt være arvelig.
Man ser oftest en autosomal dominant eller recessiv arvegang, hvor de recessive gjerne
debuterer noe tidligere enn de dominante formene, gjerne før 20 års alderen. Ved disse
spinocerebellare nevrodegenerative sykdommene er hovedsymptomet økede gangvansker,
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enten i form av ataksi, som vil si oppstykkede og hakkede bevegelser, eller stivhet i bena i
form av spastisitet. Dette er symptomer og funn som forekommer ved en rekke andre
nevrologiske tilstander også, som ved inflammasjon, infeksjon, neoplasmer eller metabolsk
sykdom. Derfor er det svært viktig med grundig differensialdiagnostikk for å komme frem til
korrekt diagnose. Tilstandene er kroniske og progredierer gradvis over flere år. I Norge er
minimumsprevalensen anslått til 14/100.000 (4).
Sykdomstilstandene som er i fokus for denne oppgaven er det man kaller
polyglutaminsykdommer, der årsaken til tilstanden er ekspansjon av en cytosin-adenosinguanin kjede i genet, også kalt CAG-trinukleotid repetisjoner. Man kan også kalle disse
sykdommene for triplettsykdommer. Det fører til en ustabil ekspansjon av de tre nukleotidene
CAG som koder for aminosyren glutamin (Q), slik at proteinet som genet koder for får en
lengre kjede med glutamin enn det normalt skal være, herav navnet polyglutaminsykdommer
(PolyQ-sykdommer). Slike sykdommer omfatter blant annet Huntingtons sykdom, mange
spinocerebellare ataksier og Kennedys sykdom, som er en form for spinobulbær muskelatrofi.
Hvilket gen som affiseres er forskjellig ved de ulike tilstandene, men fellestrekket ved disse
sykdommene er at ekspansjonen fører til dysfunksjon i nervesystemet, særlig av deler av
sentralnervesystemet som er involvert i motorisk kontroll. Sykdommene har derfor mange
kliniske likheter. Den molekylære og cellulære mekanismen i patogenesen er ikke fullt
klarlagt, men det er kjent at antall repetisjoner av CAG i genet er korrelert med
alvorlighetsgraden av sykdommen. Jo flere repetisjoner man har, jo tidligere utvikler man
symptomer. Antall repetisjoner i genet kan øke fra generasjon til generasjon. Dette fenomenet
kalles aticipasjon. Man regner med at den unormalt lange glutaminkjeden i proteinet fører til
at det aktuelle proteinet feilfoldes, som igjen fører til nedsatt degradering av proteinet.
Dermed oppstår det en akkumulasjon eller aggregering av proteinet i cellene, ofte i form av
inklusjonslegemer. Etter hvert kan dette føre til ødeleggelse av det cellulære maskineret og
med celledød som resultat (5). Av de arvelige spinocerebellære nevrodegenerative lidelsene
skyldes flere autosomal dominante spinocerebellære ataksier polyglutaminekspansjoner. Dette
gjelder SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 og SCA17.
Huntingtons sykdom er en dominant arvelig tilstand med full penetrans, som karakteriseres av
en progredierende degenerasjon i sentralnervesystemet. Denne sykdommen kjennetegnes av
ufrivillige bevegelser, kalt chorea, samt personlighetsforandringer og frontalt preget demens.
Chorea er ufrivillige, hurtige, uregelmessige, asymmetriske og kortvarige bevegelser av
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ekstremitetene som ikke tjener noen hensikt og som kan være svært skjemmende for
pasienten selv. Sykdommen utvikler seg gradvis, og skyldes en genfeil i genet huntingtin på
kromosom 4. Dette fører til avleiring av huntingtin-proteinet i nervecellene, mest uttalt i
striatum. Dette vil gjennom en rekke mekanismer føre til et nevrontap i disse områdene. Man
vet lite om funksjonen til et normalt fungerende huntingtin eller det muterte proteinet.
Diagnosen stilles ved genetisk testing, på bakgrunn av kliniske funn og familiehistorie. Per i
dag er det ingen sykdomsmodifiserende behandling for sykdommen (6).
Kennedys sykdom, også kjent som spinobulbær muskelatrofi (SBMA), er en sjelden
nevromuskulær sykdom som debuterer i voksen alder. Den har X-bundet recessiv arvegang,
og skyldes en mutasjon i genet som koder for androgen reseptor (AR). Sykdommen
karakteriseres av proksimal muskelsvakhet og atrofi, i tillegg ser man bulbær påvirkning, dvs.
affeksjon av nedre hjernenerver, som for eksempel tungeatrofi, fascikulasjoner og
svelgvansker. Muskelsvakheten er gjerne det mest dominerende symptomet. Sensorisk
påvirkning kan også forekomme. Av systemiske effekter er det vanligste symptomet
gynekomasti, som skyldes androgen insensitivitet. Sykdommen utvikler seg gradvis, og
diagnosen baseres i likhet med HD på genetisk testing. Her er det heller ingen tilgjengelig
sykdomsmodifiserende behandling, men symptomatisk behandling kan være nyttig med tanke
på svakhet, fatigue og bulbære symptomer (7).

1.3 Generelt om kreft
Kreft oppstår på grunn av skader på arvestoffet, og kan defineres som en genetisk sykdom på
cellenivå. Det er altså ikke arvestoffet i alle celler som rammes, men kun visse celletyper. Det
er som oftest ikke en arvelig sykdom. Kreft skyldes ukontrollert cellevekst og celledeling på
grunn av skader på genene og forandringer på DNA som påvirker genaktiviteten, som ved
epigenetiske forandringer. Kreftutvikling er en flertrinnsprosess, med gradvis utvikling av en
kreftsvulst. For at en celle kan bli en kreftcelle som kan dele seg ukontrollert må den frigjøre
seg fra sine egne reguleringsmekanismer og omgivelsenes påvirkning. Dette foregår gradvis
gjennom genetiske og epigenetiske forandringer, i flere trinn og kan ta flere år. Endringene av
genene fører til forandring av cellenes egenskaper gjennom endret proteinproduksjon. Etter
hvert følger de ikke kontrollsignaler, og får egenskaper som normale celler ikke skal ha.
Kreftcellenes egenskaper kan være blant annet at de er selvforsynt med vekstsignaler, ikke
reagerer på veksthemmere, har et ubegrenset replikasjonspotensiale, kan invadere annet vev
5

og metastasere, danner nye kar (angiogenese), samt kan unngå celledød (apoptose). Disse
egenskapene er det man gjerne kaller «Hallmarks of cancer» (se figur 2). Kreftgener kan deles
inn i fire hovedkategorier; DNA-reparasjonsgener, protoonkogener, tumorsuppressorgener og
gener med regulatorisk funksjon. Defekt i et DNA-reparasjonsgen vil føre til defekte
reparasjonsenzymer. Protoonkogener kan aktiveres til onkogener som kan stimulere
celledeling samt virke hemmende på programmert celledød. Tumorsuppressorgener viker
motsatt av protoonkogener. Disse vil normalt kode for proteiner som hemmer celledeling, og
inaktiveres ved kreftutvikling (8).

Figur 2: Hovedkjennetegn ved kreft (opprinnelig «The hallmarks of cancer” fra Hanahan, D et al., 2011) (9).
Gjengitt med tillatelse fra Elsevier (Reprinted from Cell, Vol 144, Hanahan et al., Hallmarks of cancer: the next
generation, pp 646-74, copyright 2011, with permission from Elsevier).
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2 Metode
Det ble gjort systematiske og usystematiske søk etter artikler i PubMed, den største
medisinske databasen. Første søk var bredt med søkeordene «cancer» og «hereditary
neurodegenerative disorders» for å få en oversikt over hva som var puplisert om emnet. Dette
søket ga 810 treff og ville være en alt for omfattende jobb å gå gjennom innenfor
prosjektoppgavens tidsramme. I tillegg inneholdt det mange artikler som var irrelevante for
problemstillingen. Derfor ble problemstillingen for oppgaven mer spesifisert ved å søke på
ulike undergrupper av arvelige nevrodegenerative sykdommer for å undersøke hvor mye som
var publisert av artikler relatert til kreft. Som endelig problemstilling ble det valgt å fokusere
på polyglutaminsykdommer, der det var publisert flere studier som hadde undersøkt risikoen
for kreft ved disse sykdommene.
Etter de initiale artikkelsøkene ble problemstillingen i oppgaven formulert til:
«Hvordan påvirkes risiko for kreftsykdommer hos pasienter med polyglutaminsykdommer,
som hereditære ataksier, spinobulbær muskelatrofi (Kennedys sykdom) og Huntingtons
sykdom, samt mulige forklaringsmodeller.»
Det ble gjennomført et systematisk hovedsøk datert 18.12.2018 kl. 12.15 i den medisinske
databasen PubMed. Følgende søketekst ble brukt:
«Cancer AND Polyglutamine disorders»
med søkedetaljene:
("neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields] OR "cancer"[All Fields]) AND
(("polyglutamine"[Supplementary Concept] OR "polyglutamine"[All Fields]) AND
("disease"[MeSH Terms] OR "disease"[All Fields] OR "disorders"[All Fields]))
Dette søket ga 197 treff.
Artiklene i dette treffet er blitt publisert mellom 1995 og 2018.
Artiklene i hovedsøket ble så gjennomgått systematisk;
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-

Av de 197 artiklene ble 28 sammendrag (abstract) lest, mens de resterende 169
artiklene ble ekskludert på bakgrunn av at artikkelen ut fra tittelen ikke ble oppfattet å
være relevant for problemstillingen.

-

Av de 28 sammendragene som ble lest, ble 10 artikler lest i full tekst, mens 18 ble
ekskludert på bakgrunn av innholdet i sammendraget.

-

Av disse 10 artiklene som ble lest i full tekst, ble 8 inkludert i resultatdelen av
oppgaven. De to siste artiklene ble ikke inkludert på bakgrunn av at innholdet ikke ble
funnet relevant for oppgaven.

Inkludert i
oppgaven:

Lest sammendrag:
Antall treff:
197

Lest full tekst:
10

28

Ekskludert ut fra
sammendrag:

Ekskludert ut fra
tittel:
169

18

8
Ekskludert tross
lest full tekst:
2

Figur 3: Flytdiagram av ekskluderingsprosessen

I tillegg ble referanselistene til de åtte artiklene gjennomgått. En artikkel hadde tittel med
tydelig relevans for oppgaven og ble inkludert fra referanselisten til Coarelli et al. «Low
cancer prevalence in polyglutamine expansion diseases»: «p53 mediates cellular dysfunction
and behavioral abnormalities in Huntington`s disease».
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Tabell 1. Artikler som har blitt inkludert i oppgaven fra hovedsøk og referanselister
Artikkel

Forfattere

År

Tidsskrift

Nr. i oppgaven

Significantly lower incidence of cancer

Sorensen, S. A.
Fenger, K.
Olsen, J. H.

1999

Cancer

1

Ji, J.
Sundquist, K.
Sundquist, J.

2012

The Lancet

2

Pouladi, M. A.
Hayden, M. R.

2012

Coarelli, G.
Diallo, A.
et al.

2017

Neurology

4

Souza, G. N.
Kersting, N.
Goncalves, T.
A.
et al.

2017

Cancer

5

Turner, M. R.
Goldacre, R.
Goldacre, M. J.

2013

Cong, S. Y.
Pepers, B. A.
et al.

2012

Singh, M. D.
Raj, K.
Sarkar, S.

2014

Bae, B. I.
Xu, H.
et al.

2005

among patients with Huntington disease:
An apoptotic effect of an expanded
polyglutamine tract?
Cancer incidence in patients with
polyglutamine diseases: a population-

Oncology

based study in Sweden
Polyglutamine diseases and the risk of
cancer
Low cancer prevalence in polyglutamine
expansion diseases
Cancer in Machado-Joseph disease
patients-low frequency as a cause of
death

Reduced cancer incidence in
Huntington's disease: record linkage

The Lancet

3

Oncology

Genetics

Clinical

6

Genetics

study clue to an evolutionary trade-off?
Huntingtin with an expanded
polyglutamine repeat affects the Jab1-

Neurobiology

7

of disease

p27(Kip1) pathway
Drosophila Myc, a novel modifier
suppresses the poly(Q) toxicity by

Neurobiology

8

of Disease

modulating the level of CREB binding
protein and histone acetylation
p53 mediates cellular dysfunction and
behavioral abnormalities in Huntington's

Neuron

9

disease

9

3 Resultater
3.1 Lavere risiko for kreft ved
polyglutaminsykdommer – flere studier
3.1.1 Artikkel 1
Allerede i 1999 ble det publisert en studie av Sørensen et al. hvor resultatet viste en lavere
forekomst av kreft hos pasienter med Huntingtons sykdom (1). Her ble ikke de andre
polyglutaminsykdommene studert. Bakgrunnen for studien var en lav rapportering av kreft på
dødsattester til pasienter med HD, og de ønsket derfor å undersøke om denne sykdommen var
assosiert med lavere forekomst av kreft. Deres hypotese var at dette kunne skyldes en
apoptotisk effekt av huntingtin. De brukte det danske register for Huntingtons sykdom på
Universitetet i København til å finne alle pasienter med diagnosen HD som hadde overlevd til
en alder på minst 45 år gjennom perioden 1943 og 1993. Dette registeret inneholdt oppdatert
informasjon om familier med HD i Danmark. Det var totalt 694 pasienter som ble identifisert
med disse kriteriene. 695 friske førstegradsslektninger, som hadde blitt minst 55 år i 1993, ble
også inkludert i studien. I tillegg ble 182 asymptomatiske individer som hadde foretatt en
genetisk analyse for HD-mutasjon inkludert, hvorav 64 pasienter var bærere av mutasjonen og
118 ikke var det. Alle pasientene som ble inkludert i studien ble koblet opp mot det sentrale
populasjonsregisteret og de nasjonale dødsattest filene for verifisering av navn og fødselsdato,
samt informasjon om migrasjon og om personen var i live eller ikke. Deretter ble informasjon
om kreftforekomsten blant pasientene funnet gjennom det danske kreftregisteret. Dette
registeret begynte å registrere krefttilfeller fra 1943, inkludert benigne hjernetumorer og
blærepapillomer. De estimerte så forventet antall krefttilfeller, med standardiserte
insidensrater (SIR) og relativ risiko, samt konfidensintervall (CI).
Hos de 694 pasientene med HD ble det observert 55 krefttilfeller, hvor de i
normalbefolkningen ville forventet 88 tilfeller. Det var altså en signifikant redusert SIR, som
også gikk igjen for alle de vanligste kreftformene. Mest uttalt reduksjon ble observert for
kreftformer i fordøyelsesorganer med 14 observerte tilfeller av kreft, med en forventet
insidens på 23. Det var også stor forskjell mellom antall observerte og forventede krefttilfeller
i hud og respirasjonsorganer. Mange pasienter med HD er storrøykere, så sistnevnte resultat
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var bemerkelsesverdig. Resultatene for de andre organene finnes i tabellen under (figur 4).
For de friske førstegradsslektningene ble det observert 161 krefttilfeller, hvor det var estimert
et forventet antall på 143 krefttilfeller, en ikke-signifikant økning i SIR. Denne lille økningen
skyldes hovedsakelig en overvekt av prostatakarsinomer. Her ble det observert 18 tilfeller
hvor de hadde forventet ca. 9. Også tilfellene av lungekarsinomer var høyere enn forventet.
Ellers var de andre typene kreft tilsvarende som for normalbefolkningen. Blant individer som
var presymptomatiske bærere av HD-mutasjonen, ble det ikke observert noen krefttilfeller.
Her var det derimot ikke forventet mer enn 0,6 tilfeller på grunn av at gruppen var relativt
liten og individene var såpass unge. Av de som ikke var bærere ble det observert 7
krefttilfeller med en forventning på 3,5 (1).

Figur 4: Antall observerte og forventede tilfeller av kreft hos HD-pasienter og friske førstegradsslektninger
(opprinnelig «Observed and expexted numbers of malignant neoplasms, SIRs, and associated 95% CI among
694 patients with HD and 695 healthy at-risk relatives» (1). Gjengitt med tillatelse fra Elsevier (Reprinted from
Cancer, Vol 86, Sørensen et al., Significantly lower incidence of cancer among patients with Huntington disease:
An apoptotic effect of an expanded polyglutamine tract?, pp 1342-6, copyright 1999, with permission from
Elsevier).

Forfatterne diskuterer årsakene bak den lave insidensen av kreft ved HD, og mener at det ikke
kan skyldes miljøfaktorer da HD-pasientene og deres slektninger har blitt eksponert for
mange felles miljøfaktorer. De mener derimot at det må skyldes interne biologiske faktorer
hos HD-pasientene, trolig i huntingtin genet selv, siden dette er den mest signifikante faktoren
som HD-pasientene har til felles som de ikke deler med normalbefolkningen. De fremlegger
en hypotese om at vekst og proliferasjon i cancerceller hos individer med ekspandert CAGkjede stoppes på grunn av den lange polyglutaminkjeden i huntingtin, og at dette akselererer
og induserer fysiologisk celledød, apoptose. Huntingtin blir uttrykt i alle celler, og kan derfor
11

være årsaken til at resultatene viste lavere insidens av kreft i alle de store organsystemene,
ikke bare i sentralnervesystemet. De presenterer derfor også en hypotese om at hvis det er
polyglutamin-sekvensen som er årsaken til den preventive mekanismen mot kreft hos HDpasienter, kan man mistenke en lignende effekt også hos andre nevrodegenerative sykdommer
som skyldes en forlenget polyglutaminkjede (1).

3.1.2 Artikkel 2
I 2012 ble det publisert en studie fra Sverige av Ji et al. som undersøkte kreftrisiko ved
polyglutaminsykdommene Huntingtons sykdom, hereditær ataksi og spinobulbær
muskelatrofi, basert på Sveriges populasjon (10). Studien fant sted ved Lund Universitet, og
analyserte data fra Sveriges kreftregister sammenlignet med data på pasienter med HD, HA
og SBMA. For å identifisere pasienter som hadde vært til behandling for disse sykdommene,
brukte de svensk sykehus utskrivelsesregister og poliklinisk register. Det svenske sykehus
utskrivelsesregister har hatt fullstendig dekning fra hele landet siden 1987, og er en del av en
forskningsdatabase vedlikeholdt av «Center for primary health care research» ved Lund
Universitet. Det polikliniske registeret har vært inkludert i denne databasen fra 2000. Til å
identifisere tilfeller av hver sykdom brukte de koder i International Classification of Disease
(ICD) som dekket studieperioden. For de spinocerebellare ataksiene fantes det ingen
spesifikke diagnosekoder, så her brukte forfatterne HA, som da også inkluderer andre former
for HA enn de som skyldes polyglutaminekspansjon. De valgte å ekskludere tilfeller av HA
som ble diagnostisert før 20 års alder for å minimere antall recessive former for HA. De
undersøkte insidensrater generelt for kreft og for spesifiserte krefttyper. Pasientdataene
inkluderte pasienter som var behandlet i sykehus mellom januar 1969 og desember 2008. Det
ble også registrert forekomst av andre sykdommer som en kontroll. I tillegg til å undersøke
insidensen av kreft hos pasientene, ble også data om uaffiserte foreldre koblet opp mot det
svenske kreftregisteret. Det var en stor studie som inkluderte 1510 pasienter med HD, 471
pasienter med SBMA og 3425 pasienter med HA. Det var omtrent like mange kvinner som
menn. Av disse hadde 91 (6,0%) av pasientene med HD, 34 (7,2%) pasienter med SBMA og
421 (12,3%) pasienter med HA utviklet kreft i løpet av studieperioden (10).
Resultatene var signifikant lavere enn det man hadde forventet sammenlignet med
normalbefolkningen (figur 5). Risikoen var enda lavere før diagnosen av polyQ-sykdom ble
satt. Risikoen for å utvikle kreft hos de uaffiserte foreldrene var lik den for
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normalbefolkningen. Når det gjalt risko for andre sykdommer, som slag, diabetes mellitus og
KOLS, var risikoen for de med polyQ-sykdommer lik som for resten av befolkningen.
Forfatterne mistenker derfor en felles protektiv mekanisme mot cancerutvikling hos pasienter
med polyQ-sykdommer, som mulig kan ha å gjøre med CAG-ekspansjonen. De begrunner
dette med at fravær av redusert kreftrisiko hos de uaffiserte foreldrene gjør at familiære
faktorer som delte miljømessige og andre genetiske faktorer, trolig ikke kan bidra til den
protektive effekten. Siden det også var en sterkt redusert risko for kreft også før diagnosen ble
satt, kan individuelle faktorer som medikasjon, diettendring og lave deteksjonsrater av kreft
på grunn av dårlig prognose av polyQ-sykdommen også ekskluderes. De fant også ut at
risikofaktorer for kreft, som røyking og høyt alkoholforbruk forekom med høyere frekvens
hos pasienter med HD, som igjen støtter hypotesen om en protektiv mekanisme.

Figur 5: Kreftrisiko for pasienter med HD, SBMA og HA i Sverige (opprinnelig «Cancer risk in patients with
Huntington`s disease, spinobulbar muscular atrophy, and hereditary ataxia in Sweden» fra Ji et al., 2012) (10).b
Gjengitt med tillatelse fra Elsevier (Reprinted from The Lancet Oncology, Vol 13, Ji et al., Cancer incidence in
patients with polyglutamine diseases: a population-based study in Sweden, pp 642-8, copyright 2012, with
permission from Elsevier).

Siden de affiserte genene i de ulike polyQ-sykdommene har lite til felles, men alle
sykdommene viser lav forekomst av kreft, hevder de at det øker sjansen for at de protektive
mekanismene ikke er relatert til spesifikke proteiner, men til selve CAG-repetisjonene. De
mistenker også at lengden på CAG-repetisjonene påvirker risikoen for kreft, altså at jo lengre
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kjede, jo lavere risiko for kreft. Dette har de derimot ikke dokumentasjon på, da de ikke hadde
data på lengden på polyQ-kjedene hos pasientene. Forfatterne foreslår altså en hypotese om at
disse sykdommene kan ses på som arvelige cancer-suppressive sykdommer, men har ikke
kunnet undersøke mekanismene bak den protektive effekten mot kreft og ønsker videre
forskning på området. De mener at studier på epigenetiske modifikasjoner, microRNA
endringer, eller begge, kan være svaret med tanke på patogenese av både kreft og polyQsykdommene. Det er derimot påvist høy ekspresjon av tumor-suppressor p53 hos pasienter
med HD. Dette kan være en del av den protektive mekanismen, men det er ikke blitt
rapportert noen assosiasjon mellom p53 og de andre polyQ-sykdommene, og mutasjoner i p53
er kun funnet i under 50% av alle humane tumores. De mener det dermed trolig er andre
mekanismer som bidrar til den protektive mekanismen, for eksempel apoptose grunnet
ekspansjon av CAG-repetisjoner eller endret nevrotransmitter frigjørelse (10).

3.1.3 Artikkel 3
I juni 2012 ble det publisert en kommentar av Pouladi og Hayden til Ji og kollegaenes funn
(11). De skriver at funnene deres, sammen med tidligere studier, støtter en hypotese om at det
finnes en felles cellulær signalvei mellom død og overlevelse av celler, med
nevrodegenerasjon som en ekstrem ende og kreft på den motsatte enden. Den mest utforskede
molekylære manifestasjonen på dette er cystein-aspartat proteasene, også kalt caspaser. Riktig
aktivering av caspasene er viktig for flere prosesser, inkludert utvikling, immunitet, cellulær
remodellering, sårtilheling, læring og hukommelse, samt programmert celledød. Avvik fra
normal aktivering av caspasene er godt dokumentert ved nevrodegenerative sykdommer og
kreft, hvor økt aktivering fører til nevrontap, mens nedregulering resulterer i unormal cellulær
overlevelse og vekst, som etter hvert utvikler seg til kreft. Ji et al. ikke kunne ikke konkludere
med at ekspansjonslengde var av betydning. Pouladi og Hayden presenterer likevel en modell
for en mistanke om at hvis en nedsatt forekomst av kreft hos polyQ pasienter skyldes økte
polyQ-relaterte toksiske effekter på forløpere til kreftceller, burde kreftrisikoen være lavere
hos pasienter med lengre polyQ-kjede enn hos de med en kortere kjede (11). Altså vil det si at
jo lengre polyglutaminkjede, jo større risiko for nevrodegenerasjon, samt økt alvorlighet, og
samtidig jo lavere risiko for kreftutvikling (figur 6).
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Figur 6: risiko for kreft og nevrodegenerasjon i relasjon til lengden på polyQ-kjeden (opprinnelig «Risk of
cancer and neurodegeneration in relation to polyglutamine-tract length» fra Pouladi et al., 2012) (11). Gjengitt
med tillatelse fra Elsevier (Reprinted from The Lancet Oncology, Vol 13, Pouladi et al., Polyglutamine diseases
and the risk of cancer, pp 569-71, copyright 2012, with permission from Elsevier.)

3.1.4 Artikkel 4
Enda en studie, som ble publisert i 2017 av Coarelli et al., har undersøkt risiko for kreft ved
polyQ-sykdommer, her kun Huntingtons sykdom og spinocerebellare ataksier (5). De brukte
spørreskjemaer ved fire sykehus i Frankrike, og det ble samlet inn informasjon fra 506
pasienter ved nevrogentiske poliklinikker ved disse sykehusene. De samlet inn
spørreskjemaer fra pasienter som var på sin første oppfølgingskontroll på poliklinikken uten å
bruke retrospektive data. Pasienter som ble inkludert hadde fått bekreftet genetisk polyQsykdom, og fått definert CAG-repetisjonslengde. Pasientene ble spurt om risikofaktorer for
kreft, som BMI (kroppsmasseindeks), diabetes, inntak av tobakk, alkohol, koffein etc., og
aktuell eller tidligere kreftdiagnose. Spørsmålene omhandlet også alder ved diagnose,
krefttype og behandling.
Det var omtrent like mange menn som kvinner inkludert i studien. 372 av pasientene hadde
HD, mens de resterende hadde ulike former for SCA. Studien viste en signifikant redusert
risiko for kreftsykdommer hos pasienter med HD. Det ble ble observert 23 tilfeller, mens man
ut fra den generelle risikoen i befolkningen hadde forventet 111. Ved SCA var også risikoen
for kreftsykdom redusert, med 7 observerte tilfeller versus forventet 35. Den eneste
kreftsykdommen som ble observert hyppigere enn forventet var hudkreft ved HD. Som den
svenske studien, rapporterte også disse at pasienter med HD har et høyere inntak av tobakk og
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alkohol. Selv med høy forekomst av risikofaktorer for kreft var kreftinsidensen lav. Dette ble
ikke observert hos pasientene med SCA. Dette mener de kan skyldes at pasienter med HD har
mindre selvkontroll og høyere impulsivitet på grunn av subkortikal svekkelse. Ved den
svenske studien kom det frem en hypotese om at lengden på CAG-repetisjonene var assosiert
med risikoen for cancer. Denne mistanken avkrefter forfatterne i denne artikkelen, da de ikke
finner noen signifikant sammenheng mellom kreftrisiko og antall repetisjoner. De mener altså
at det ikke er en enda lavere risiko for kreft for de med lengre CAG-ekspansjon enn de med
kortere.
Forfatterene påpeker at det er flere mulige årsaker som er funnet mellom nevrodegenereasjon
og tumorgenese; polyQ-proteiner har vist seg å indusere celledød ved ulike signalveier som
apoptose, autofagi, protease aktivering og endret cellulært stress. De skriver at tidligere
studier har vist at det er en kobling mellom karakteristiske signalveier for cancer og polyQsykdommer, som oppregulering av tumor suppressor p53 i flere HD vev, nedregulering av
Akt i dyremodeller for HD, og deponering og inaktivering av mTOR av aggregater dannet av
mutert huntingtin. Dette er alle interaksjoner mellom onkogener eller tumor suppressor gener
med polyQ-proteiner, som muligens kan være årsak til redusert kreftutvikling ved disse
nevrodegenerative sykdommene (5).

3.1.5 Artikkel 5
På bakgrunn av at polyglutaminsykdommer har blitt assosiert med lav risiko for kreft, ble det
i 2017 gjennomført en studie i Brasil. Den undersøkte den 15 årige kumulative insidensen av
cancer (CIC) og andelen av kreft som dødsårsak hos personer med spinocerebellar ataksi type
3, også kalt Machado-Joseph sykdom (SCA3/MJD)(12). Her ble pasienter med MJD plukket
ut fra et lokalt register og etter samtykke ble det foretatt et strukturert intervju som fokuserte
på forekomsten av kreft i familien og dødsfall i familien i løpet av de siste 15 årene. Data om
kreft hos MJD-pasienter ble sammenlignet med data fra friske ikke-slektninger. Data med
CIC de siste 15 årene, som ble publisert av det nasjonale kreftinstituttet i Brasil, ble brukt som
populasjonskontroll. Dødsårsak hos pasienter med MJD de siste 15 årene ble hentet fra «The
Public Information System on Mortality» i Brasil. Disse ble sammenlignet med dødsårsak hos
kontroller, som var ikke-slekninger fra den generelle befolkningen. De valgte å ha to dødsfall
hos kontroller per avdøde individ med MJD, basert på følgende parametre; de to nærmeste
dødsfallene i tid og sted, samt at det var individer med samme kjønn, alder og geografisk
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opprinnelse som den avdøde. I første del av studien ble 154 pasienter med MJD og 80
kontrollpersoner intervjuet. Kreft ble registert hos 7 av de 154 pasientene med MJD (4,5%) og
hos 5 av de 80 kontrollpersonene (6,25%). I den generelle befolkningen viste data fra det
nasjonale kreftinstituttet en CIC på 6%. For å kunne detektere enn signifikant forskjell på CIC
mellom gruppene, trengte de en større populasjon enn det totale antall pasienter med MJD i
den staten der studien ble gjennomført. Derfor ble denne delen av studien avviklet. Den andre
delen av studien, som så på kreft som dødsårsak ble derimot ikke avviklet. Her var det
mellom 2001 og 2015 identifisert 101 dødsfall blant pasienter med MJD.
Gjennomsnittsalderen var 54 ± 15 år, etter en gjennomsnittsvarighet av sykdommen på 17,6
år. Det ble brukt 202 kontrollpersoner. Hos individene med MJD skyldtes 9 av 101
dødsårsaker kreft (8,9%). Hos kontrollindividene var 53 av 202 dødsårsaker kreft (26,2%).
Dødsårsaker som kunne bli assosiert med nevrodegenerasjon, slik som aspirasjonspneumoni,
sepsis på grunn av liggesår og traumer grunnet fall, ble ekskludert, tilsvarende 55 av de
avdøde med MJD og 66 av de avdøde kontrollpersonene. Etter denne eksklusjonen, skyldtes 9
av 46 dødsfall kreft hos individene med MJD (19,6%) og 53 av 136 hos kontrollindividene
(39%). Det var altså en lavere forekomst av kreft hos avdøde med MJD enn hos kontrollene.
Blant de med MJD som døde av kreft, var CAG-repetisjonene kortere enn hos de som døde av
andre årsaker. Av alle som døde av kreft, var de med MJD eldre enn kontrollene (12).
For Machado-Joseph sykdom er det genet ATXN3 som koder for proteinet ataxin-3 (ATX3)
som er affisert av CAG-ekspansjonen. Dette proteinet endrer sin konformasjon, og dette fører
etter hvert til dannelse av uløselige aggregater som akkumuleres inne i cellen. Her interagerer
det med en rekke transkripsjonsfaktorer og endrer uttrykket av mange andre gener. Etter hvert
fører dette til et dysfunksjonelt cellemaskineri og dermed celledød. Det foreslås at det kan
være en mulig antagonistisk pleiotropi, altså at et gen har en positiv effekt på en egenskap og
samtidig en negativ påvirkning på en annen, med økt produksjon av tumor-suppressor
proteiner og redusert produksjon av onkogener, og dermed økt apoptose. De fleste polyQproteinene utrykkes i alle celler, og en generell og ikke-spesifikk protektiv mekanisme mot
kreft er en mulighet. I tillegg er det tidligere vist seg å være en sammenheng mellom ATX3
og p53, og ved ATX3-polyQ øker interaksjonen med p53, som resulterer i en mer omfattende
p53-avhengig celledød. Det foreslås dermed en assosiasjon mellom ATX3-polyQ og redusert
risiko for kreft med p53 som mellomledd (12).
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3.1.6 Artikkel 6
Også ved Oxford University i Storbritania har forskere undersøkt risikoen for kreft ved
polyQ-sykdommer. Mellom 1999 og 2010 undersøkte de kreftrisikoen ved polyQ-sykdommer
i den britiske populasjonen. Her fant de kun en redusert risiko for kreft ved HD, men ikke for
SBMA og HA (13). I sin studie brukte de to store sykehusregistre, «The Oxford Record
Linkage Study» (ORLS) og «all-England linked national hospital episode statistics» (LHES).
Disse dataene inkluderte anonymiserte data for alle nasjonale sykehusinnleggelser, inkludert
polikliniske pasienter, samt alle dødsfall. De konstruerte kohorter av journaler til personer
med HD, SBMA og HA basert på ICD-koder. Her ble også HA brukt som diagnosekode på
grunn av manglende spesifikke koder for de spinocerebellare ataksiene. De dannet en
sammenligningskohorte, som ble brukt i en lignende studie av kreft i relasjon til
motornevronsykdommer, og kalkulerte risiko ratio for senere kreft, som mål på relativ risiko
ved å sammenligne kreft hos pasientene med HD, SBMA og HA med referansekohorten.
Resultatet i den britiske populasjonen viste en signifikant reduksjon av kreftinsidens ved HDpasientene, med en risiko ratio på 0,53. Det var ingen signifikant reduksjon ved SMBA og
HA. Resultatene for de ulike krefttypene kan sees på figur 8. På bakgrunn av dette
konkluderer de med at de har bevis som styrker hypotesen om at HD er assosiert med lavere
risiko for kreft. Samtidig stiller de spørsmål til om det er en generisk polyQ-effekt, eller om
det kun finnes faktorer som er unike for HD. Her ble det også rapportert høy forekomst av
røyking blant pasientene med HD. De mener deres funn kan gi en større forståelse for den
evolusjonsmessige overlevelsen av HD. Er det assosierte overlevelsesfordeler som er grunn til
at denne sykdommen har persistert gjennom tidene (13)?
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Figur 7: Observerte og forventet antall krefttilfeller blant HD, SBMA og HA pasienter (opprinnelig «The
observed (obs) and expected (exp) number of cases of cancer in England (1999-2010) in the HD, SBMA and HA
cohorts, the rate ratios (RR) in each cohort, compared with the reference cohort, and 95% confidence intervals
(CI) for the rate ratios” fra Turner et al., 2013) (13). Gjengitt med tillatelse fra John Wiley and Sons (reprinted
with permission from John Wiley and Sons).
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3.2 Mulige forklaringsmodeller
3.2.1 Artikkel 7
I 2012 publiserte S.Y. Cong et al. en studie om at huntingtin med en ekspandert
polyglutaminkjede påvirker Jab1-p27 (Kip1) signalveien (14). Transkripsjons-kofaktoren Jun
aktiverende domene-bindende protein 1 (Jab1) spiller en viktig rolle i degradering av cyclinavhengig kinasehemmere, og antagelig også transkripsjons kofaktor p27 (Kip1). I sin studie
fant de ut at Jab1 kan være et målprotein for ekspanderte polyglutaminproteiner. Jab1
akkumulerer i aggregater når de uttrykkes i nærvær av enten ekspanderte polyglutaminkjeder
eller N-terminale fragmenter av mutert huntingtin. Koaktivatorfunksjonen til Jab1
undertryktes både av aggregert ekspandert polyglutamin alene og av mutert huntingtin. De
fant ut at endogent Jab1 kan aggregere og dette følges av en akkumulasjon av proteinet p27
(Kip1). Normalt spiller Jab1 en viktig rolle i degradering av p27. Det blir derfor en uttalt
økning av p27 (Kip1) hos pasienter med HD. I tillegg til å være en cyclin-avhengig
kinasehemmer, vil p27 (Kip1) også ha en negativ effekt på Jab1-mediert transkripsjon. Denne
signalveien kommer altså i ubalanse i nærvær av ekspanderte polyglutaminproteiner, og har
en negativ effekt på funksjonen til Jab1. Dette vil igjen påvirke regulering av transkripsjonen.
I tillegg til påvirkning av transkripsjonen, har det vist seg at tap av Jab1-funksjon er assosiert
med DNA-skade, redusert DNA-reparasjon og akselerert apoptose. Trolig kan disse
mekanismene være avgjørende for HD fenotypen, altså presentasjonsformen av sykdommen.
Forfatterne diskuterer at påvirkning av Jab1- p27 (Kip1) signalveien mulig kan være relevant
for andre nevrodegenerative sykdommer også, ikke bare HD. Dette på bakgrunn av at de i
studien har vist at ekspandert polyglutamin av seg selv kan påvirke Jab1 funksjonen negativt.
Derfor kan det tenkes at det samme gjelder for de andre polyglutaminsykdommene. Som et
avsluttende poeng i artikkelen blir det poengtert at effektene av Jab1-p27 (Kip1) signalveien
kan være relevant med tanke på at det er rapportert en signifikant lavere risiko for kreft hos
pasienter med HD. De poengterer at reduserte verdier av proteinet p27 (Kip1) forårsaket av en
overekspresjon av Jab1 har vært assosiert med utvikling av og dårlig prognose ved et stort
utvalg krefttyper. Av den grunn kan den motsatte effekten funnet ved HD være en
medvirkende faktor til den lavere forekomsten av kreft hos HD-pasienter, mulig ved å
fasilitere cellesyklus arrest, og dermed økt apoptose (14).
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3.2.2 Artikkel 8
Singh, M.D. et al. publiserte i 2014 en studie som ble utført for å identifisere nye genetiske
modifikasjoner som kan undertrykke polyQ-indusert cellulær toksisitet (15). Dette for å kunne
utvikle potensielle terapeutiske strategier mot disse nevrodegenerative sykdommene. Deres
studie baserte seg blant annet på studiene til Ji et al. og Sørensen et al., som viste en lavere
forekomst av kreft ved polyglutaminsykdommer enn hos resten av befolkningen, og at dette
mulig skyldes biologiske faktorer som beskytter mot kreftutvikling. Mye ved patogenesen til
disse sykdommene er ukjent, men effekten til polyQ-aggregatene har vist seg å kunne
påvirkes in vivo i andre modeller som Drosophilia (bananflue) og mus. Man har altså
modeller av humane nevrodegenerative sykdommer ved hjelp av andre dyremodeller, som
gjør at man kan studere mekanismene ved sykdomsprosessen i detaljer, samt identifisere flere
genetiske modifiserte faktorer som potensielt kan redusere de toksiske effektene av polyQaggregater. I sin forskning undersøkte de om Myc hos Drosophilia (dMyc) har egenskaper
som kan undertrykke cellulær toksisitet indusert av unormal lang glutaminkjede. dMyc er en
homolog til det humane proto-onkogenet cMyc, som ofte er overuttrykt i ulike typer tumorer.
Det er også viktig i en rekke biologiske funksjoner som transkripsjonsregulering,
cellesyklusprogresjon, apoptose etc. En trekk ved polyQ-sykdommer er påvirket cellulært
transkripsjonsmaskineri av en rekke transkripsjonsfaktorer, som for eksempel TATA
bindende protein (TBP) og CREB bindende protein (CBP). CBP er en koaktivator som er
essensiell i koordinering av cellulære responser til intracellulære signaler, og har 18
glutaminrepetisjoner nær sin karboksyl terminal, som har vist seg å reagere med ekspanderte
polyQ-repetisjoner i muterte proteiner, som igjen påvirker aktiviteten til CBP og mistenkes å
bidra til den toksiske effekten. Det har også vist seg at CBP er en viktig kofaktor for cMyc
under transkripsjonsreguleringen. Forfatterne hadde derfor en hypotese om at økte nivåer av
dMyc kunne påvirke til økt ekspresjon av CBP, som igjen kunne dempe den toksiske effekten
til polyQ-aggregatene (15).
De dannet en Drosophilia modell av human SCA3, med en avkortet form for ataxin 3 protein
med 78 CAG repetisjoner, for å undersøke rollen til dMyc ved polyQ-sykdom. I samsvar med
sin hypotese, rapporterte de at målrettet overekspresjon av dMyc kan undertrykke den SCA3
induserte nevrodegenerasjonen hos Drosophilia. De observerte at akkumulasjonen av
inklusjonslegemer og cellulær degenerasjon ble redusert etter overekspresjon av dMyc i
målvevet. Motsatt, observerte de ved redusert ekspresjon av dMyc, at den polyQ-induserte
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cellulære toksisiteten og degenerasjonen ble forverret. Dette ble både observert i Drosophilia
øye og i nevroner fra det sentrale og perifere nervesystem. Det forhøyede nivået av dMyc,
viste seg også å indusere ekspresjonen av CBP. Det så altså ut til at dMyc induserte en
undertrykkelse av polyQ-toksisitet gjennom å regulere tilgjengeligheten til CBP. Singh et al.
fremlegger en figur som viser at oppregulering av dMyc modulerer tilgjengeligheten av CBP.
Økte mengder CBP kan hemme polyQ-aggregering ved å fungere direkte som et blokkerende
peptid, og/eller indirekte ved å forbedre histonacetylering som resulterer i økt
transkripsjonsaktivitet, og kan hemme aggregeringen, akselerere degradering av polyQ og
sørge for en overlevelsesegenskap. De mener deres forskning gir en potensiell forklaring på
gåten om hvorfor polyQ-pasienter har en lavere risiko for å få kreft, og at det kan se ut til at
overflod av CBP og etterfølgende kompromittert aktivitet av Myc hos pasienter med
polyglutaminsykdommer gir en iboende immunitet mot kreft (15).

3.2.3 Artikkel 9
Som tidligere nevnt har det også vist seg at tumor suppressor genet protein 53 (p53), som er
mutert ved mange krefttilfeller, er oppregulert ved Huntingtons sykdom (5, 10). Bae et al. fant
i sin studie fra 2005 ut at p53 spilte en viktig rolle HD-patogenesen; mutert huntingtin (htt)
binder seg til p53 og øker nivåene av p53 i cellekjernen. p53 er en transkripsjonsfaktor som
regulerer en rekke mitokondrielle gener, og siden mitokondriell dysfunksjon er viktig i
patogenesen ved HD, fant de en molekylær kobling mellom forstyrrelser i cellekjernen og i
mitokondriene ved HD. Siden p53 også er en tumor suppressor, kan det være at dens
oppregulering ved HD kan være årsaken til at det er observert en redusert insidens av kreft
ved HD (16).
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4 Diskusjon
4.1 Hva sier resultatene?
Denne litteraturstudien har gått gjennom litteratur som har studert sammenhengen mellom
arvelige nevrodegenerative sykdommer og risikoen for kreftutvikling. Av de arvelige
nevrodegenerative sykdommene ble problemstillingen spesifisert til undergruppen
polyglutaminsykdommer da nevrodegenerasjon i seg selv er et veldig stort tema, samt at det
fantes mest relevant litteratur om polyglutaminsykdommer og kreftrisiko. Fra søket ble det
funnet fem studier som har undersøkt risikoen for kreft ved enten flere av
polyglutaminsykdommene eller kun enkelte av dem, samt en kommentar til en av disse
studiene. Flere av studiene inkluderte resultater som støtter en hypotese om en lavere risiko
og forekomst av kreft ved polyglutaminsykdommer generelt, med unntak av studien foretatt i
Storbritannia (13), der det kun ble rapportert en lavere forekomst av kreft ved Huntingtons
sykdom, og ikke ved Hereditær ataksi og spinobulbær muskelatrofi. En studie som kun
undersøkte kreftrisiko ved Huntingtons sykdom, viste også lavere forekomst av kreft, samt en
studie på Machado-Joseph sykdom som fant en lavere forekomst av kreft som dødsårsak hos
disse pasientene. Studiene viser en lav forekomst av alle krefttyper, med unntak av studien til
Coarelli et al. som fant en høyere forekomst av hudkreft ved HD enn hva som var forventet i
forhold til normalbefolkningen (5).
Alle disse resultatene støtter en hypotese om at det er en lavere risiko og forekomst av kreft
ved disse nevrodegenerative lidelsene. Dette er bedre dokumentert for Huntingtons sykdom
enn de andre polyglutaminsykdommene. Ingen av studiene som ble funnet kunne avkrefte en
lavere risiko for kreft ved HD, men en studie fant altså ingen signifikant reduksjon ved HA og
SBMA (13). Selv om denne ene studien ikke fikk det samme resultatet, betyr det ikke at
hypotesen om en reduksjon i kreftrisiko også ved de andre polyQ-sykdommene utenom
Huntingtons sykdom kan avkreftes, da det er flere studier som viser motstridende resultater.
Siden denne studien i tillegg har inkludert alle former for HA, kan det også hende at pasienter
med andre former for HA enn polyQ-HA, har trukket opp frekvensen av krefttilfeller, slik at
en potensiell reduksjon hos polyQ-HA kan ha blitt maskert. Siden det kun er gjort et fåtall av
studier med forskning på området og det er snakk om svært sjeldne sykdommer, er det
vanskelig å komme med en konklusjon basert på dette. Det er flere studier som viser resultater
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om en lavere kreftforekomst ved HD enn de andre polyQ-sykdommene, men totalt sett er det
ikke mye litteratur. Så om det faktisk er en redusert risiko ved alle polyglutaminsykdommer,
eller kun ved Huntingtons sykdom er vanskelig å konkludere med. Det er i hvert fall mer
evidens for en redusert kreftrisiko for HD enn det er for de andre polyQ-sykdommene. Da
ingen har klart å avkrefte lavere kreftrisiko ved HD, øker dette sannsynligheten for at det
faktisk er en reell reduksjon i risiko hos disse pasientene i forhold til normalbefolkningen. I
tillegg rapporterer flere av studiene at det hos HD pasientene er en høy forekomst av røyking
og alkoholbruk, som er viktige risikofaktorer for å utvikle kreft. Trolig har dette å gjøre med
ukritisk atferd som er karakteristisk ved HD. Så dette er også med på å styrke hypotesen om
en protektiv mekanisme mot kreft hos HD-pasientene. For de andre
polyglutaminsykdommene er det noe mer usikkert, men man kan ikke avkrefte hypotesen kun
ut fra at en studie ikke fant en reduksjon.

4.2 Har ekspansjonslengde betydning eller ikke?
Etter sine observasjoner om lavere kreftforekomst ved HD, foreslo Sørensen et al. en
hypotese om at årsaken til hvorfor noen HD pasienter faktisk utvikler kreft, når det trolig kan
være en protektiv mekanisme, kunne være at det oppstår hos pasienter med små CAG
ekspansjoner (1). De utforsket ikke denne hypotesen noe mer, da det var få levende pasienter
med kreft. Av de to studiene som så på flere polyQ-sykdommer og risiko for kreft, fant Ji et
al. i 2012 en redusert forekomst av kreft ved både HD, SBMA og HA, og kom med en
hypotese om at ekspansjonslengde hadde betydning for kreftrisikoen. De hadde en mistanke
om at pasienter med lengre ekspansjonslengde av CAG-tripletter ville ha lavere forekomst av
kreft enn de med kortere ekspansjonslengde, altså at det er en negativ korrelasjon mellom
ekspansjonslengde og kreftrisiko (10). De hadde derimot heller ikke data på hvor mange
CAG-repetisjoner pasientene som var inkludert i studien hadde, så deres utsagn var kun en
spekulasjon. Coarelli et al. fant i 2017 også en redusert kreftforekomst ved HD og SCA. På
bakgrunn av mistanken fra den svenske studien, valgte de å inkludere data om pasientenes
ekspansjonslengde i sin studie, slik at dette kunne undersøkes nærmere. Deres resultater viste
derimot ingen slik korrelasjon mellom ekspansjonslengde og kreftrisiko. Pasientene i deres
studie med lengre polyglutaminkjede hadde ikke en lavere risiko for kreft enn pasientene med
en kortere kjede (5). Studien til Souza et al. som så på kreft som dødsårsak ved MachadoJoseph sykdom, fant ut at MJD-pasienter som døde av kreft var eldre og hadde en kortere
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ekspansjonslengde enn de som døde av andre årsaker (12). Dette kan igjen tale mot
resultatene til Coarelli et al. Det er dermed vanskelig å konkludere med at ekspansjonslengde
er eller ikke er av betydning ut fra resultatene kun fra disse to studiene, da de viser
motstridende resultater.

4.3 Hva taler for og mot resultatene?
Generelt vil det alltid være vanskelig å få signifikante resultater ved så sjeldne sykdommer
som polyglutaminsykdommene er. Det er en liten pasientgruppe, og det vil derfor kunne være
vanskelig å få nok pasienter med i studien til å kunne gi signifikante resultater. Det vil derfor
uansett være en viss usikkerhet i resultatene ved slike studier. Det kreves også at resultatene
er samlet inn over en lengre periode. At flere studier har kommet frem til de samme
resultatene er derimot med på styrke resultatenes betydning. En faktor som fort kan forårsake
bias (når resultater systematisk avviker fra det egentlig rette, og kan skyldes feil eller
unøyaktigheter ved utvalg av undersøkelsesobjekter, valg av metode eller vurdering av
resultater) er at en kreftdiagnose hos disse pasientene kan oversees på grunn av alvorligheten
av den nevrodegenerative lidelsen. Dette kan medføre en underrapportering av kreft hos disse
pasientene. Andre faktorer som kan påvirke er medikasjon og endringer i diett etter at man ble
diagnostisert med nevrodegenerativ lidelse, samt at mange av disse pasientene dør før de
utvikler kreft. Faktorer som kan styrke resultatene er for eksempel at det rapporteres en
generell høyere forekomst av røyking og alkoholbruk, som er risikofaktorer for å utvikle
kreft, hos HD-pasientene. At det derfor fremdeles er en signifikant reduksjon i
kreftforekomst, styrker resultatene.

4.3.1 Styrker og svakheter for de ulike studiene
«Significantly lower incidence of cancer among patients with Huntington disease»
Studiens sterke sider er at de har inkludert et stort antall pasienter, samt sammenlignet med
omtrent like mange førstegradsslektninger som ikke hadde utviklet HD. Til det nasjonale
registeret for Huntingtons sykdom meldes alle rett etter at de blir diagnostisert, slik at de
trolig har fått med seg de fleste pasientene med diagnosen i studien. Av svakheter kan det
trekkes frem den relativt dårlige prognose av Huntingtons sykdom og at det dermed mulig er
noe dårlig diagnostikk av malignitet, som igjen kan ha ført til underrapportering av kreft.
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«Cancer incidence in patients with polyglutamine diseases: a population-based study in
Sweden»
Selv om dette er svært sjeldne sykdommer, er det også her inkludert et stort antall pasienter
fra den nasjonale befolkningen. At studiemodellen viser et prospektivt design og følger opp
pasienter over en lengre periode styrker deres resultater. Her sammenlignes også resultatene
med friske slektninger som forventes å ha de samme miljøfaktorene. At de ikke hadde
diagnosekoder for pasienter med SCA 1, 2, 3, 6, 7 og 17, og dermed måtte bruke
diagnosekoden til Hereditær ataksi, kan være en svakhet, men forfatterne skriver at siden
SCA av interesse står for omtrent 60% av HA tilfellene, spiller det trolig ikke den største
rollen (10). Her i Norge derimot, er polyQ-SCA en sjeldnere genetisk årsak til HA. De skriver
at de har prøvd å ekskludere mulige recessive HA-former ved å fjerne de tilfellene av HA som
oppsto før en alder av 20 år. Likevel kan det argumenteres for at resultatene antyder at det er
en lavere risiko for kreft ved arvelig ataksi generelt, ikke bare ved polyQ-formene. En annen
svakhet er at de polikliniske data kun stammer fra år 2000 og utskrivelsesregisteret har kun
full dekning fra 1987, slik at noen pasienter med polyQ kan ha blitt oversett. I tillegg ble ICDkodesystemet endret under perioden.
«Reduced cancer incidence in Huntington’s disease: record linkage study clue to an
evolutionary trade-off?»
Her er det blitt samlet inn data i en periode på 11 år, de har brukt to store databaser og
inkludert et stort antall pasienter i sin studie. Her kan det også ha oppstått bias grunnet bruk
av HA som søkeord for SCA på grunn av manglende spesifikke diagnosekoder, og det er
heller ikke helt klart om de har inkludert ataksier som ikke skyldes polyglutaminekspansjon. I
så fall kan det tenkes at den manglende reduksjonen i kreftrisiko hos HA-pasientene skyldes
at alle HA-tilfeller er inkludert, og at de kan ha gått glipp av en reell reduksjon ved polyQ-HA
på grunn av et uselektert utvalg ved at pasienter med andre HA-diagnoser kan ha trukket opp
frekvensen av krefttilfeller. Artikkelen er også meget kort, og beskriver ikke like godt metode
og hvordan de har kommet frem til resultatene.
«Low cancer prevalence in polyglutamine expansion diseases»
Av styrker kan nevnes et prospektivt design, rekruttering av en stor pasientgruppe og at
utførelsen av studien er gjennomført av klinikere som har vært involvert i behandling av
pasientene i studien. Av svakheter kan nevnes bruken av spørreskjemaer for datainnsamling,
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som er designet av klinikere basert på deres kunnskap ved studiestart, slik at viktige funn som
kommer opp under studietiden kan bli oversett og bias kan oppstå i resultatene. Validiteten av
pasientenes svar kan også påvirkes av bias. Men slik Tallaksen et al. skriver i sin kommentar
til artikkelen, er spørreskjemaer til tross for sine mangler, imidlertid uvurderlige for å fastslå
store mengder data som er sammenlignbare blant pasientene. Så et vel-designet og godt
validert spørreskjema står som gullstandard i epidemiologiske studier som involverer store
mengder pasienter (17).
«Cancer in Machado-Joseph disease patients – low frequency as a cause of death»
Studien kan svekkes av at de ikke hadde nok levende pasienter til å få signifikante resultater,
slik at ene delen av studien ble avsluttet. I den andre delen av studien, som så på kreft som
dødsårsak, ble kun 101 dødstilfeller hos MJD-pasienter inkludert. Dette er kun en
undergruppe av spinocerebellare ataksier, og er altså en svært sjelden sykdom. Det er derfor
vanskelig å rekruttere nok pasienter til å få signifikante resultater i denne studien. Av styrker
kan man nevne at de har valgt ut kontroller til hver av de avdøde med MJD basert på kjønn,
alder og geografisk opprinnelse.

4.4 Oppgavens metode
Valg av litteraturstudie som metodevalg er på mange måter en god måte å samle data fra ulike
studier, og for å sammenligne resultatene fra disse studiene. Sykdommene som var av
interesse for søket er sjeldne, og veldig mye litteratur var det ikke å finne om temaet. Kun fem
studier hadde undersøkt kreftrisiko ved polyglutaminsykdommer, noe som ikke er så veldig
mye. Man kan altså si at materiale ikke er stort nok til å kunne konkludere med at resultatene
faktisk stemmer. Allikevel var de studiene som ble inkludert representative for
problemstillingen.
Med den fremgangsmåten som ble brukt for å ekskludere artikler ut i fra tittel, kan det hende
det har blitt oversett artikler som kunne vært nyttige med tanke på problemstillingen. Likevel
ville tittelen mest sannsynlig inneholdt mer relevante ord dersom artikkelen hadde noe med
emnet å gjøre. Så det kan trolig ikke være snakk om mange artikler som kan ha blitt oversett.
Mindre sannsynlig er det at det er blitt oversett artikler etter gjennomgang av sammendraget,
da et sammendrag skal indikere hva artikkelen handler om og hvilke resultater studien har
oppnådd. Det er mer sannsynlig at søket på grunn av søkemetoden/søketeksten ikke har fått
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med relevante artikler. Det ble brukt en del tid på å undersøke Mesh-termer i PubMed for
polyglutaminsykdommer. Dette ble ikke funnet en Mesh-term for dette, slik at det ble valgt å
søke med kun «polyglutamine diseases». Det kan altså hende det finnes synonymer på
polyglutaminsykdommer som kan ha blitt brukt i noen artikler, og som derfor ikke ble
inkludert i dette søket.

4.5 Oppsummering av mulige mekanismer
Ingen av studiene som har sett på kreftrisiko ved polyQ-sykdommer har undersøkt noe
nærmere om mekanismene bak den lavere forekomsten av kreft. De har på ulike måter
undersøkt insidensen av kreft hos polyQ-pasientene, og kommer kun opp med ulike hypoteser
om årsaken. Årsaken er derfor fortsatt uklar, og de konkluderer alle med at det trengs mer
forskning på mekanismene. Om svaret ligger i CAG-repetisjonsøkningen eller om det er
andre faktorer som spiller en rolle er det foreløpig vanskelig å konkludere med. Hvis det
stemmer at alle de studerte polyglutaminsykdommene har en protektiv mekanisme mot
kreftutvikling, kan det tenkes at svaret ligger i polyglutaminkjeden, og ikke er knyttet til
spesifikke proteiner. Gjelder det kun Huntingtons sykdom, kan det tenkes at det er egenskaper
ved huntingtin som kan være årsaken. Det ble derfor inkludert tre studier som inneholder
mulige forklaringsmodeller, som mulig kan være medvirkende årsaker til den reduserte
insidensen av kreft. Disse studiene har ikke i utgangspunktet studert mekanismene bak den
lavere kreftrisikoen, men har forsket på signalveier som både er viktig i kreftutvikling og i
nevrodegenerasjonen. Mulige sammenhenger mellom kreft og polyglutaminsykdommer som
kom frem fra litteratursøket var blant annet at huntingtin og ekspandert polyglutamin i seg
selv, kan påvirke signalveien Jab1-p27(Kip1) (14), som også er assosiert med kreftutvikling.
En annen mulig mekanisme var at hemming av Myc og en påfølgende overflod av CBP kan
hemme kreftutvikling ved polyQ-sykdom (15). I tillegg er gjort forskning på at det er en
oppregulering av p53 ved Huntingtons sykdom (16) og at det er en interaksjon mellom ATX3 og p53 ved MJD (12). Av mulige hypoteser som dukket opp i de ulike studiene var en
kryss-snakk mellom viktige signalveier i både kreft og polyQ-sykdommer, som kan skyldes
interaksjoner mellom onkogener/tumor suppressorgener og polyQ-proteiner, som for
eksempel assosiasjon med p53, nedregulering av Akt hos HD-pasienter og inaktivering av
mTor av aggregater dannet av mutert huntingtin. Også avvik av normal aktivering av caspaser
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er dokumentert ved både nevrodegenerasjon og kreft (11). Samlet sett er flere signalveier som
er felles ved nevrodegenerasjon og kreft belyst, men eksakte sammenhenger er lite kartlagt.

4.6 Videre studier av problemstillingen
Siden de aktuelle nevrodegenerative sykdommene er så sjeldne, er det vanskelig å få til en
ideell studie for å kunne komme enda nærmere et svar i fremtiden. For å få tilstrekkelig med
pasienter å følge prospektivt kan det være hensiktsmessig med et internasjonalt samarbeid.
Man kunne kanskje tenke seg å utføre multimodale studier, hvor man inkluderer funksjonelle
studier koblet med spørreskjemaer og helse/dødsregistre. En annen mulighet hadde vært å
følge en stor populasjon og sett på forskjeller på de som utviklet henholdsvis
nevrodegenerasjon, kreft eller begge deler.
Utfordringene blir at det er sjeldne tilstander og dermed få pasienter å inkludere i studiene.
Diagnosesystemet mangler også spesifikke koder slik at det er vanskelig å fange opp
undergrupper av tilstander. Det er blant annet fortsatt få diagnosekoder for undergrupper av
hereditær ataksi. Det trengs altså både mer spesifikke registre og en mer presis utredning av
disse tilstandene. Det er igjen en fordel med mer spesifikke studier der man får kartlagt
undergrupper, selv om det er krevende å inkludere nok pasienter.
Man kan også følge opp studier på mekanismer som har vist seg å være felles ved
nevrodegenerasjon og kreft, og på den måten komme nærmere svaret på hvorfor pasienter
med polyglutaminsykdommer viser en lavere forekomst av kreft. I tillegg kunne det kanskje
vært interessant å gjøre en motsatt studie hvor man ser på kreftpasienter og om det er lavere
forekomst av nevrodegenerative sykdommer hos dem. Dette vil kunne være med på å styrke
resultatene om at det er en sammenheng mellom disse to sykdommene. Men dette vil igjen
være en mer omfattende jobb da kreft er en mye mer vanlig sykdom enn arvelig
nevrodegenerative lidelser.

4.7 Konklusjon
Basert på studiene som er inkludert fra litteratursøket i denne oppgaven, trekker det i retning
av at det kan være en lavere risiko for kreft ved polyglutaminsykdommer. Dette gjelder kreft
generelt. Kun en studie viste en høyere forekomst av hudkreft ved HD, ellers var forekomsten
lavere enn forventet for alle krefttyper. Det er fremdeles mye usikkerhet i om det gjelder alle
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polyglutaminsykdommene, eller om det kun gjelder for pasienter med Huntingtons sykdom,
men det kan tyde på at det kan være en felles mekanisme eller signalvei som medfører en
slags protektiv mekanisme. Det som er sikkert er at det trengs mer forskning på emnet for å
kunne komme nærmere svaret. Å studere det motsatte spørsmålet kunne også vært interessant,
altså å se på forekomsten av nevrodegenerative lidelser hos kreftpasienter. For å komme
nærmere et svar på problemstillingen trengs det også mer forskning på mekanismene bak den
lave insidensen, der vi foreløpig kun har hypoteser. Da det så langt ikke finnes kurative
behandlingsformer for flere av disse sykdommene, kan det ved å utføre mer forskning på
sammenhengen mellom nevrodegenerasjon og kreftutvikling, kanskje åpne muligheten for
nye behandlingsalternativer for både kreft og nevrodegenerative sykdommer. Derfor kan det
være interessant å se om man kan komme nærmere et svar på problemstillingen i fremtiden.
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Forkortelser
Polyglutamin

PolyQ

Huntingtons sykdom

HD

Hereditær ataksi

HA

Spinocerebellar ataksi

SCA

Spinobulbær muskelatrofi

SBMA

Cytosin

C

Adenosin

A

Guanin

G

Machado-Joseph sykdom

MJD

CREB-bindende protein

CBP

Protein 53

p53

Kumulativ insidens av kreft

CIC

Standardiserte insidensrater

SIR

Konfidensintervall

CI
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