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Summary 
 

 

The microbiome of the intestine affects many processes in the body, ranging from health to 

disease. It even turns out that the treatment response for patients with cancer can be 

influenced. Immune checkpoint inhibitors has been on the market since 2011, and has been 

used as a systemic treatment for patients with malignant melanoma (MM), a disease that in 

the last 50 years has had an increasing incidence in the Nordic countries, due to increased 

flights to countries with higher UV radiation. Only 20-30% of patients with malignant 

melanoma become long-term survivors after use of single agent checkpoint inhibitors, and 

researchers have not been aware what separates the 20-30% from the other 70-80%. Several 

theories were tested, yet it was not until 2015 that the research group led by Zitvogel found a 

correlation to the microbiome of the intestine. After this, new experiments have been carried 

out, among them several mouse models that shows if one performs faecal microbiota 

transplant (FMT) from patients to germ-free mice before starting treatment with checkpoint 

inhibitors, the effect is quite interesting. Mice given the FMT from patients who responded on 

treatment, had a significantly decreased tumour size after 14 days, compared to mice given 

FMT from patients who did not respond. There has also been a desire to map out the specific 

bacteria in the microbiomass that give checkpoint inhibitors increased efficacy, and although 

some species have been emphasised, recent research suggest that greater diversity, and the 

ratio between favourable and unfavourable bacteria are the main cause of effect. The 

microbiome has an impact, but now researchers face new and more important questions: 

«what is the mechanism behind this effect, and how can it be to the best of use in the fight 

against cancer? ». 
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Innledning 
 

Vi har alle ulik tarmflora, og mye tyder på at mikrobiomet i tarmen påvirker mange prosesser 

i kroppen, i alt fra helse til sykdom. Det viser seg til og med at behandlingsresponsen til 

pasienter med kreft kan bli påvirket, så da er det kanskje ikke så rart at interessen for økt 

kunnskap om mikrobiomet i tarmen har hatt en voldsom oppblomstring. Fra 380 utgitte 

artikler på PubMed i 2010, til 5088 i 2018, har forskere verden over sett stadig flere 

sammenhenger mellom hva som befinner seg i tarmen, og det som befinner seg utenfor.  

En av de første sammenhengene mellom tarmmikrobiomet og immunsjekkpunkthemmere 

som ble undersøkt, ble ledet av Zitvogel i 2015, og var et resultat av at kolitt ble funnet som 

en bivirkning til medikamentet Ipilimumab, et anti-CTL4 antistoff. Flere forskere begynte da 

å undersøke behandlingsresponsen til ulike sjekkpunkthemmere i lys av tarmfloraen, og 

resultatet har på mange måter gitt nytt håp om økt overlevelse ved immunterapi i framtiden, 

gjennom å påvirke mikrobiomet i tarmen. Likevel er det ikke bare forskningsverdenen som 

har fått en økt interesse for tarmfloraen. Aviser dekker temaet med jevne mellomrom, sidene 

med ny kunnskap om tarmens påvirkning på helsen, og bøker som bl.a. «sjarmen med 

tarmen» vekker stor interesse i folket. Denne økte interessen for mikrobiomets påvirkning på 

både helse og sykdom, er det som fikk meg til å velge denne oppgaven. Det er enda likevel 

flere spørsmål enn svar i dette forskningsfeltet, og grunnen til at jeg valgte å se på 

sammenhengen til akkurat melanom, var at dette er en av de mer utforskede områdene 

innenfor dette forskningsfeltet. 
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Metode 

 

Litteratursøket ble gjort gjennom PubMed på engelsk, og med tanke på at dette er et nokså 

nytt forskningsfelt, ble tidsaspektet satt mellom 24. jan. 2009 og 24.jan 2019. I et håp om å 

favne flest mulig relevante artikler, ble søkeordene «Gut melanoma» brukt, som ga 64 

resultater. Etter å ha gått igjennom artiklene som hadde en tittel som omhandlet temaet, endte 

det opp med 8 resultater. De valgte artiklene hadde da en tittel som omhandlet to eller tre av 

temaene: mikrobiom, melanom og immunterapi, eller det samme temaet med en annen 

formulering. Videre ble det sett på sammendraget og konklusjonen, i tillegg til om artikkelen 

hadde blitt publisert i et tidsskrift med høy innflytelsesfaktor. Når det var gjort satt man igjen 

med 5 artikler. Jeg reflekterte over at flere av artiklene inneholdt «anticancer, og microbiota / 

microbiome» i tittelen, så jeg prøvde meg på et nytt søk, nå med søkeordene «Anticancer gut 

microbiota», med samme tidsspenn, og fikk da 105 treff. Av de hadde 14 en relevant tittel, 

inkludert artikler som ble funnet ved forrige søk. De relevante titlene omhandlet da gjerne 

tarmfloraens og/eller immunterapiens effekt på kreft, eller en antydning til at tarmfloraen 

kunne påvirket immunterapien. Etter å ha lest sammendraget, og konklusjonen og undersøkt 

utgiverne til de ulike artiklene, ble det bare tatt med 1 ny artikkel. Det ble i tillegg raskt gjort 

til kjenne at Zitvogel var en pioner og en troverdig kilde i dette forskningsfeltet. Hun var blant 

annet den første som mottok «European Society of Medical Oncology Award for immuno-

Oncology», og neste søk var derfor «Zitvogel gut microbiome», med samme tidsspenn, som 

ga 15 treff. Av disse hadde 12 en relevant tittel, som til en viss grad tok for seg spørsmålet om 

mikrobiomet har en innvirkning på effekten av immunterapi og/eller malignt melanom, men 

av de var det allerede flere tidligere inkluderte artikler.  Etter å ha sett igjennom abstraktet og 

konklusjonen, og hvilke utgivere som stod bak, ble 5 nye artikler tatt med.  

Under utvelgelsen kan det nevnes at noen artikler ble ekskludert grunnet repetitivt innhold, 

det ble derfor totalt tatt med 11 artikler i dette litteraturstudiet (er definert i litteraturliste, side 

22). 
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Resultater 

 

Først litt om melanom 

Malignt melanom (MM) er en ondartet proliferasjon av melanocyttene, cellene som danner 

pigment i huden, og opptrer hyppigst på soleksponert hud. Kreftformen rammer hovedsakelig 

kaukasiere som bor i områder med høy UV stråling, men insidensen har i tillegg økt de siste 

50 årene for de nordiske landene i samsvar med økt feriering til sørlige land. Totalt 

diagnostiserer vi rundt 133.000 nye tilfeller i verden hvert år av malignt melanom, hvorav 

2222 var i Norge. Mest utsatt er innbyggerne i Australia, som har en hovedsakelig hvit 

befolkning, med en livstidsrisiko for utvikling av malignt melanom på rundt 4%. (1) 

Det er gjerne sterk soleksponering av lys hud, spesielt i de første 20 leveår, og/eller med 

hyppige episoder med solbrenthet som regnes som hovedårsakene til utvikling av malignt 

melanom senere i livet. Når det gjelder deteksjon av MM, har ABCDE systemet vært basis for 

den kliniske diagnosen i mange år. Vi ser da på asymmetri, avgrensningen, fargen, størrelsen 

og om lesjonen er elevert. Videre går klassifiseringen i hovedsak på lesjonens tykkelse, i 

tillegg til hvorvidt det forekommer en ulcerasjon. Med økt tykkelse, øker også sjansen for 

metastasering, som igjen påvirker overlevelsen.  

Behandlingen av melanom 

Behandlingen for malignt melanom er i første omgang eksisjon. Praktisk gjennomførelse er 

da at lesjonen som mistenkes for å være malignt melanom, fjernes kirurgisk med det man 

tenker seg er god margin. Hvis dette gjøres hos fastlegen i Norge vil da vevsbiten sendes, og 

svaret på prøven vil da komme i løpet av 1-3 uker. Da har vevsbiten blitt mikroskopert og 

undersøkt, og hvis eksisjonen har blitt foretatt korrekt, får man da vite hvor dypt kreftcellene 

befinner seg i vevsprøven. Hva som er god margin, endres derfor i forhold til hvor tykk (dyp) 

lesjonen viser seg å være, nærmere bestemt hvor langt ned i vevet man finner kreftceller. Hvis 

melanomet klassifiseres til å bare være i epidermis, altså en såkalt in situ melanoma, er det 

godt nok med 5 mm margin. Hvis man derimot finner kreftceller dypere enn 4mm, skal 

eksisjonen ha en margin på mellom 20 til 30 mm.  
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Det bør likevel nevnes at marginer over 10mm ikke har vist noen økt overlevelse, men kan 

være med på å hindre lokale tilbakefall. Det kan også være indikasjon for medikamentell 

behandling eller strålebehandling, alene eller i kombinasjon. I Norge vil videre behandling 

diskuteres med pasienten, og typisk basert på vurderinger fra et tverrfaglig team møte.  

I tillegg til eksisjon vil det også bli foretatt en vaktpostlymfeknuteoperasjon, hvis det viser seg 

at melanomet er tykkere enn 0.8mm. Dette er fordi at i de tilfellene malignt melanom sprer 

seg, vil de i 50% av tilfellene først spre seg til den første lymfeknuten – den såkalte 

vaktpostlymfeknuten. Det er nemlig gjennom det lymfatiske system, og via den systemiske 

sirkulasjonen at malignt melanom sprer seg. Flere lymfeknuter involvert vil derfor øke 

risikoen for en systemisk metastasering, som i tillegg gir en betydeligere dårligere prognose. 

Ved en systemisk metastasering vil da spredning til lunger, lever og hjerne være det vanligste, 

med en behandling som da er langt mer krevende. 

Behandlingsmodalitetene når sykdommen har metastasert er blant annet ytterligere fjerning av 

lymfeknuter ved kirurgi, (glandeltoalett), strålebehandling, cellegiftbehandling, målrettet 

behandling eller immunterapi eller en kombinasjon av de ulike behandlingene. Hvis operativ 

behandling ikke lenger er tenkt nyttig eller hensiktsmessig, f.eks. ved langtkommen 

spredning, kan medikamentell behandling tilbys. De nasjonale retningslinjene viser da til at 

pasienter i stadium IV og/eller inoperabel stadium III skal vurderes henvist til inklusjon i 

utprøvende studier, i forkant av den eventuelle systemiske behandlingen dersom dette er 

faglig begrunnet. Generelt forutsetter dette god allmenntilstand, og ingen alvorlig 

komorbiditet. Når det gjelder medikamentell behandling i dette stadiet, har legene i hovedsak 

to kort å spille på når det gjelder behandling.(2-4) 

Målrettet behandling 

Det ene medikamentet utnytter at 40-50% av pasienter med metastatisk malignt melanom har 

en påvist BRAF-mutasjon. Denne mutasjonen gir kreftcellene muligheten til å dele seg 

ukontrollert. Medisinen går derfor ut på å hemme BRAF-signaleringen, en medisin som kan 

tas hjemme, så lenge pasientene kommer regelmessig til kontroll. BRAF-hemmere gir økt 

median overlevelse og responsrate sammenliknet med det som var standard cellegift tidligere 

(DTIC), og effekten kan forsterkes og forlenges ved å kombinere behandlingen med en MEK-

hemmer, som er en signalveiskinase nedstrøms for BRAF.(4) 
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Immunterapi 

Den andre behandlingsmuligheten er immunterapi. Her påvirkes kroppens egne celler, 

nærmere bestemt immuncellene, til å oppdage og angripe kreftcellene. Her er det i hovedsak 2 

angrepspunkter som blir benyttet. Det første angrepspunktet er CTLA-4, cytotoksisk T-

lymfocytt antigen-4. Det er en proteinreseptor som normalt nedregulerer immunsystemet. 

Medikamentet Ipilimumab er et humant monoklonalt antistoff rettet mot CTLA-4, som slår av 

denne nedregulerende mekanismen og dermed aktiverer de cytotoksiske T-lymfocyttene. 

Ipilimumab ble derfor det første medikamentet som har gitt signifikant forlenget overlevelse 

hos pasienter i inoperabelt stadium III/IV- melanom med progresjon etter systemisk 

behandling. Bivirkninger ved slik immunaktiverende behandling er logisk nok autoimmune 

sykdommer, hvor de vanligste er kolitt, hepatitt, hypofysitt, og dermatitt. (4, 5) 

Det andre angrepspunktet for immunterapi er å påvirke et annet av immunsystemets 

kontrollposter, nærmere bestemt PD-1, en reseptor uttrykt på T-celler som normalt sett fører 

til programmert celledød. Problemet er at noen kreftceller utrykker en ligand som ved binding 

til PD-1 reseptoren på T cellen hemmer aktiveringen av T celler. PD-1-hemmere blokkerer 

denne bindingen og gir økt T-celle respons. PD-1-hemmere har vist klar økt effekt og 

overlevelse i forhold til Ipilimumab, og benyttes nå som 1. linjes behandling av malignt 

melanom. Likevel ser vi også her bivirkninger knyttet til autoimmune sykdommer, dog i noe 

sjeldnere grad enn ved behandling med Ipilimumab. (4) 

Oppstart av forskning på feltet 

Sjekkpunkthemmere har vært på markedet siden 2011, og benytter kroppens egne ressurser i 

kampen mot tumorer. Legemidler som Ipilimumab og anti-PD-1 hemmere har blitt sett på 

som en revolusjon i kampen mot kreft. Likevel er det en stor andel pasienter som ikke 

opplever bedring. Kun 20-30% av pasientene med malignt melanom blir langtidsoverlevere 

av behandling av immunterapi, og i lang tid har forskere ikke visst hva som skiller de 20-30, 

fra de andre 70-80%. Mange ulike forklaringer har blitt gitt, og noen av teoriene har vært lav 

mutasjonsbelastning i tumorceller, mangelfull priming grunnet immunogen forbehandling av 

kjemo og/eller strålebehandling, mangelfull antigenpresentasjon under priming fasen, lokal 

immunosuppresjon av ekstracellulære metabolitter, og en funksjonell utmattelse av 

tumorinfiltrerende lymfocytter. (6-10) 
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Det var ikke før 2015, hvor bivirkningene til legemiddelet Ipilimumab styrte Laurence 

Zitvogel fra Gustave Roussy Cancer Campus i Villejuif, Frankrike, og hennes kollegaer til å 

kartlegge hvilken rolle mikrobiomet har ved immunbehandling. Det viste seg nemlig at 

Ipilimumab ofte ga kolitt, som er en inflammasjon i tykktarmen, hvor deler av mikrobiomet 

befinner seg, og at pasienter behandlet med antibiotika i forkant av immunbehandlingen, 

hadde dårligere respons. Det ble tolket dit hen at mikrobiomet og Ipilimumab, en CTLA-4 

sjekkpunkthemmer påvirker hverandre, og førte til at det ble startet med museforsøk for å 

nærmere utforske hvilke rolle mikrobiomet har.  (11) 

 

Musemodeller 

Et av de første prosjektene Zitvogel og hennes kollegaer utførte, undersøkte forholdet mellom 

de vanlige bakteriene man finner i tarmfloraen og anti-Cytotoxisk T-lymfocytt Assosierte 

Protein 4 (anti-CTLA-4) i musemodeller. De fant at mus (enten spesifikke patogen frie 

forhold (SPF), bakterie frie forhold (GF), eller antibiotika behandlede mus), fikk en redusert 

effekt av anti-CTLA-4 Ab behandling, når de manglet hele eller deler av tarmfloraen.(12) Det 

ble også sett at effekten til anti-CTLA-4 ble signifikant økt ved kolonisering av to 

bakteriearter fra stammen Bacteroidales, og en art fra stammen Burkholderiales. Det ble i 

tillegg til økt effekt av anti-CTLA-4 behandling, sett færre histopathologiske tegn til kolitt 

ved kolonisering av Bacteroidales og Burkholderiales i tarmen.(13) 

Musemodeller byr likevel på sine utfordringer, og som alt annen forskning må resultatene 

bearbeides før man kan implementere kunnskapen over til mennesket. Selv om musemodeller 

er avgjørende for forskning, ved at de tillater forskere å utforske prosedyrer som ikke enkelt 

kan bli replikert i mennesker, er det vanskelig å trekke data direkte ut fra modellen og 

implementere det til mennesker. Ikke bare er de anatomiske strukturene i tarmen hos 

mennesker og mus svært ulike, men det er også observert at 85% av mikrobiomet i tarmen til 

mus, ikke er tilstede i mennesker. I tillegg, hvis prospektiv forskning viste at administrering 

av levende bakteriekulturer til pasienter før og etter anti-CTLA-4 Ab behandling ga gunstige 

resultater, måtte man også vurdert en rekke ulike variabler. Eksempler på slike variabler kan 

være mikrobielle endringer i artsfordelingen grunnet den enkeltes diett, livstil, samt ulike 

artslige interaksjoner slik som konkurrerende eksklusjon av vertens tarmmotilitet mellom 

fremmede bakteriekulturer, og normalfloraen. (14) 
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Uavhengig av variabler, og de eventuelle komplikasjoner som oppstår ved å implementere 

kunnskap fra musemodeller over til mennesker, viser likevel data fra tidligere studier at 

mikrobiomet i tumor-musemodeller kan øke effekten til immunsystemet.(15-18) Koblingen 

mellom tarmfloraen og immunterapi respons er derfor så sterk at det kan tyde på en potensiell 

kausal effekt. 

Det var den sterke korrelasjonen mellom de ulike artene i respondere kontra ikke-respondere 

som gjorde at det ble ønsket å se på hvordan mikrobiomet kan ha en immun potenserende 

effekt. Det ble derfor gjort musestudier som undersøkte hvordan tarmfloraen kan ha en effekt 

på responsen til immunterapi. Fekal mikrobiota ble tatt fra 3 ulike pasienter som responderte 

på immunmodulerende behandling (R-FMT) og 3 som ikke responderte (NR-FMT), og gitt til 

en kohort av bakteriefrie mus. Musene hadde blitt behandlet 14 dager i forkant med en 

kombinasjon av bredspektret antibiotika, ATB (ampicillin + colistin + streptomycin). 2 uker 

etter den fekale transplantasjonen, ble musene gitt melanomaceller av undergruppen 

B16.SIY.(19)  

De to gruppene hadde forskjellig 

tumorvekst, som vist av (Figur nr.1). 

Man så deretter at en gruppe mus hadde 

langsommere tumorvekst, og en gruppe 

hurtigere tumorvekst. To av de tre 

musekohortene gitt fekal mikrobiota fra 

respondere viste en saktere tumorvekst, 

og to av de tre musekohortene gitt fekal 

mikrobiota fra ikke respondere viste er 

hurtigere tumorvekst. Denne undersøkelsen tyder derfor på at fekal overføring fra mennesker 

til mus for å bedre tumor kontroll, ofte, men ikke alltid er assosiert med den kliniske 

responsen til anti-PD-1 sett i donor pasientene.  

Det ble gjort videre forsøk med samme gruppe mus, og 2 grupper ble valgt ut, den gruppen 

som ga den treigeste tumorveksten, og gruppen som ga den hurtigst voksende tumoren, 

henholdsvis R-FMT og NR-FMT. Forsøket ble gjort flere ganger, og det var svært 

samsvarende resultater ved gjentatte eksperimenter, både med hensyn til hastigheten tumoren 

vokste, og den mikrobielle koloniseringen. Ønsket var å se om forskjellen i tumorkontroll var 

på grunn av vertens immunitet.  

Figur 1. Fra Routy B et al , Science 2018 
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Det ble derfor utført IFN-γ ELISPOT (Enzyme-linked immunosorbent spot) av SIY-

stimulerte miltceller ex vivo, som viste til en økt frekvens av aktiverte T celler fra mus gitt R-

FTM, 3 uker etter tilført B16.SIY melanoma celler. Det ble også funnet et økt antall SIY 

spesifikke CD8+T celler, og et normalt antall FoxP3+CD4+ regulatoriske T celler, som tyder 

på økt priming av tumor antigenspesifikk CD8+T celler.  

Det ble også dokumentert at Anti-PD-1 viste seg å være svært effektiv i mus gitt R-FMT, men 

helt uten virkning i mus gitt NR-FMT, noe som er med på å vise hvor viktig tarmfloraen er 

når det gjelder effekt av immunterapi in vivo, hvert fall i mus.  

Flere museforsøk har derfor blitt gjennomført for å undersøke effekten av en 

kontrollpunkthemmer som påvirker PD-1/PD-L1 aksen. Denne gangen ble forsøket gjort i en 

større skala, med tydeligere rammer, og grundigere utført. Det ble i tillegg lagt mer energi i 

etterarbeidet, og kartlegging av mikrobiomet til de pasientene som responderte for å bedre 

forstå forholdet mellom en gunstig tarmflora og respons til en kontrollpunkthemmer. Her ble 

det også utført fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) fra pasienter til bakteriefrie mus.  

Det ble samlet mikrobiom prøver fra pasienter med metastatisk malignt melanom, som startet 

anti-PD-1 behandling (n=112). Bukkale og fekale mikrobiomprøver ble tatt ved 

behandlingsstart, og tumor biopsier samt blodprøver ble tatt i relasjon til 

behandlingsintervallene. Dette for å vurdere genomiske endringer, samt tettheten og 

fenotypen av de infiltrerende tumorcellene og de sirkulerende immuncellene. 16S ribosomal 

RNA gensekvensering ble utført på alle bukkale og fekale prøver, samt 

helgenomsekvensering (WGS) på 25 av pasientene.  

De pasientene som kvalifiserte seg for å bli med i studien (n=89) ble inndelt etter om de 

responderte=R (n=54) (fullstendig eller delvis respons, eller stabil sykdom i over 6 mnd.) på 

behandling eller ikke respons =NR (n=35) (progressiv sykdom eller stabil i mindre enn 

6mnd.). Hvorvidt de responderte eller ikke, ble sett ved radiografiske undersøkelser, evaluert 

med RECIST (response evaluation criteria in solid tumors). Det ble tatt høyde for kjønn, 

alder, primær krefttype, primær behandling, annen systemisk behandling og serum laktat 

dehydrogenase. 
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Etter at man nå tydelig hadde klart å skille 

respondere fra ikke-respondere, fikk 

bakteriefrie mus fekal mikrobiota 

transplantasjon (FMT) fra pasienter som 

responderte på anti-PD-1 behandlingen (R-

FMT), og fra pasienter som ikke responderte 

(NR-FMT). (Figur nr.2) Det ble observert at 

mus gitt fekal transplantasjon fra pasienter 

som responderte, hadde en signifikant 

redusert tumor størrelse etter 14 dager i 

forhold til mus gitt NR-FMT. (Figur nr. 3) 

Det ble også sett at mus gitt R-FMT viste 

bedret respons på anti-PD-L1 behandling, i 

forhold til mus gitt NR-FMT. (20)  

 

Tarmfloraen, og mekanismene bak påvirkningen 

I etterkant av museforsøket, hvor prøver av det orale og fekale mikrobiomet ble tatt av 

pasienter (n=112), for å nærmere kartlegge forskjellene i mikrobiomet mellom respondere og 

ikke-respondere, ble mikrobiomet først vurdert med 16S sekvensering. Her ble det lagt merke 

til at begge mikrobiomene var relativt forskjellige, med en høy overflod av bakteriene 

Lactobacillales i det orale mikrobiomet, og Bacteroidales i det fekale mirkobiomet.  

Bipartite nettverksanalyse viste en klar separasjon av den orale og den fekale 

mikrobiomstrukturen, som tyder på at disse ulike mikrobiomene er distinkt forskjellige i 

forhold til deres sammensetningsstruktur.(20) Tidligere studier har vist at tap av mikrobielt 

Figur 2. Fra Gopalakrishnan V et al, Science 2018. 

Figur 3. Fra Gopalakrishnan V et al, Science 2018. 
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mangfold er assosiert med kroniske helseplager, samt også ulike former for kreft.(21-26) 

Tarmfloraen har også tidligere blitt assosiert med dårlig resultat ved noen typer 

kreftbehandlinger, inkludert allogen stamcelletransplantasjon.(27)  

 

Det var på bakgrunn av dette, en annen 

forskningsgruppe ønsket å se nærmere på 

mangfoldet i mikrobiomet oralt og fekalt, og fant 

at det var et signifikant større mangfold av 

mikrobiom i tarmen hos respondere =R (n=30) 

versus ikke respondere=NR (n=13) (P<0.01) 

(Figur nr. 4) Det ble ikke funnet noen signifikant 

forskjell i mikrobiomet i munnen til pasientene, 

mellom R og NR. Videre ble det sett på forholdet 

mellom bakteriemangfold og progresjonsfri 

overlevelse (PFS) i en kohortstudie. Ved hjelp av 

invers Simpson score, ble det vist at gruppen 

pasienter med størst mangfold i tarmfloraen, 

hadde betydelig forlenget PFS sammenliknet med 

de pasienter med middels eller lite mangfold. Det 

ble ikke sett samme forhold mellom PFS og det orale mangfoldet.  

 

På grunn av at innholdet i mikrobiomet kanskje også påvirker utviklingen av kreft, og respons 

til behandling(28-31), var det et ønske å utforske om forskjellene var tilstede i det orale og 

fekale mikrobiomet til R og NR av anti-PD-1 behandling.  For å undersøke dette ble derfor R 

og NR sammenliknet med en tilførsel av ulike operasjonelle taksonomiske enheter (OTU), 

som demonstrerte at ulike typer og mengder av OTU var assosiert med ulik respons til anti-

PD-1 behandling. Eksempler på OTUer som var assosiert med respons er Clostridiales i R, og 

Bacteroidales i NR i det fekale mikrobiomet. Ingen signifikante forskjeller ble observert etter 

tilførsel av OTUs i det orale mikrobiomet til R versus NR.  

 

Figur 4. Fra Gopalakrishnan V et al, Science 2018. 
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For å videre underbygge funnene, ble høydimensjonal artssammenlikning utført ved hjelp av 

LEfSe (linear discriminant analysis of effect size), som igjen demonstrerte ulike mengder av 

bakterier i det fekale mikrobiomet i R versus NR i respons til anti-PD-1 behandling, hvor 

Clostridiales og Ruminococcaceae familien var i overflod i R og Bacteroidales var i overflod 

i NR.  

Nok en gang ble det ikke funnet signifikante endringer i 

det orale mikrobiomet. Metagenomisk WGS (Whole 

Genome Sequencing) ble også brukt til å videre bekrefte 

funnene, og viste en overflod av Faecalibacterium samt 

andre bakterier i R, mens Bacterioides thetaiotaomicron, 

Escherichia coli, og Anaerotruncus colihominis var i 

overflod i NR.  

For å bedre forstå hvordan tarmfloraen påvirker 

behandlingsresponsen til kontrollpunkt-hemmere, ble det 

utført 16S sekvensering på avføringsprøver fra mus 

behandlet med FMT.(20) Her så man at mus behandlet 

med R-FMT hadde en signifikant overflod av 

Faecalibacterium i mikrobiomet i forhold til andre mus. I 

tillegg ble det sett at R-FMT behandlede mus hadde høyere tetthet av CD8+T celler enn mus 

gitt NR-FMT, som stemmer overens med undersøkelser gjort på pasientmateriale. Det ble 

også sett økt antall CD45+ og CD8+T celler lokalt i tarmen, en oppregulering av PD-L1 i 

mikromiljøet rundt tumor, flere medfødte immunceller, og færre nedregulerende myeloide 

celler i mus gitt R-FMT, sammenliknet med hva man fant hos mus gitt NR-FMT. Til slutt ble 

det også økt antall RORγT+ T hjelper 17 celler i mus gitt NR-FMT, noe som også har blitt sett 

i pasienter som ikke har respondert på anti-PD-1 behandling.  

For å utforske hvor spesifikt bakterietaxa påvirket terapiresponsen, sammenliknet 

forskningsgruppen progresjonsfri overlevelse (PFS) etter anti-PD-1 behandling, mot 

konsentrasjonen av de vanligste bakteriegruppene som var antatt å ha behandlingsmessig 

konsekvens, sett ved tidligere forsøk. Det ble fokusert på Faecalibacterium genus i respondere 

og Bacteroidales i ikke-respondere, og så kategoriserte man pasienter etter om de hadde mye 

eller lite av bakteriene i tarmfloraen.  

Figur 5. Fra Gopalakrishnan V et al, Science 2018. 
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Pasienter med mye Faecalibacterium hadde en signifikant forlenget progresjonsfri overlevelse 

versus de med lite Faecalibacterium. Det ble også sett at pasienter med mye Bacteroidales 

hadde kortere PFS sammenliknet med de med lite Bacteroidales.   

(Figur nr. 5) Dette stemmer overens med tidligere forskning som også viste at overflod av 

Faecalibacterium ga forlenget PFS ved behandling av CTLA-4 hemmer. (32) I tilegg ble en 

Cox modell brukt, som demonstrerte at den sterkeste mikrobielle prediktoren for anit-PD-1 

respons, var bakterie mangfold, overskudd av Faecalibacterium og lite av Bacteroidales i 

tarmfloraen.  

Her ble det også forsøkt å få innsikt i hvilke mekanismer som gjør at tarmfloraen påvirker 

responsen til anti-PD-1 behandling. Det ble derfor utført funksjonell genomisk profilering av 

prøver fra tarmmikrobiomet, ved hjelp av WGS-sekvensering (n=25) i R (n=14) versus NR 

(n=11). Organisme spesifikke treff ble funnet ved hjelp av KEGG (Kyto Encyclopedia of 

Genes and Genomes) og KO (KEGG ortologi), og på bakgrunn av disse funnene, ble 

metagenomet for hver enkelt prøve rekonstruert til metabolske veier ved hjelp av MetaCyc 

sitt hierarkisystem for klassifisering av metabolske veier. (33, 34) 

Det ble da identifisert to ulike grupper fra pasient prøvene, med responsrate på 69.2 og 

41.7%. Sammenlikning av de to ulike gruppene viste ulikheter i metabolsk funksjon, 

hovedsakelig en anabolsk funksjon i R, med også en aminosyre biosyntese, noe som kan gi 

verts immunitet(35), og en hovedsakelig katabolsk funksjon i NR.  

Videre undersøkelser, for å nærmere kartlegge mekanismen som ligger bak tarmfloraens 

påvirkning på respons til anti-PD-1 behandling, ble gjort ved å undersøke forholdet mellom 

mikrobiomet i tarmen, det systemiske og antitumor immunresponsen i en kohort av pasienter 

under behandling av anti-PD-1 behandling. Ved 

å bruke multiparameter immunhistokjemi (IHC), 

ble forholdet mellom tumorassosiert immun 

infiltrasjon i R versus NR undersøkt, hvor det 

ble observert, nok en gang, en signifikant høyere 

konsentrasjon av CD8+Tceller i R versus 

NR.(36, 37). (Figur nr. 6)  
Figur 6. Fra Gopalakrishnan V et al, Science 2018. 
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Spearmans korrelasjonskoeffisienter ble så benyttet 

for å sammenlikne svarene i R versus NR, mellom 

spesifikke bakterietaxa beriket i mikrobiomet i 

tarmen, og immun markører i miljøet rundt tumor. 

Her ble det funnet en signifikant positiv korrelasjon 

mellom CD8+ T celle infiltrat i tumor, overvekt av 

Faecalibacterium genus, Ruminococcaceae 

familien, og en ikke-signifikant negativ 

korrelasjon med Bacteroidales. (Figur nr. 7)  

 

Analyse av den systemiske immunresponsen, ved hjelp av flowcytometri og cytokinanalyser 

viste at pasienter med overflod av Clostridiales, Ruminococcaceae, eller Faecalibacterium i 

tarmfloraen hadde høyere frekvens av effektor CD4+ og CD8+ T celler i den systemiske 

sirkulasjonen med en bevart cytokin respons til anti-PD-1 behandling. I motsetning hadde 

pasienter med overflod av Bacteroidales, flere regulatoriske T celler og myeloid avledede 

suppressorceller (MDSCs) i den systemiske sirkulasjonen, med en dårligere cytokinrespons.  

Videre ble det utført multiplex IHC målrettet mot myeloide rom (38). Her hadde pasienter 

med overflod av Faecalibacterium i mikrobiomet i tarmen høyere tetthet av immunceller og 

flere markører for antigen prosessering og presentasjon, sammenliknet med pasienter med 

overflod av Bacteroidales, noe som kan tyde på at mikrobiomet i tarmen modulerer antitumor 

immunresponser (39), men dette må evt. valideres i en større kohort studie.  

Den terapeutiske effekten til immunterapi som angriper PD-1/PD-L1 interaksjonen, virker til 

å favorisere pasienter som har T celler i miljøet rundt tumoren.(36, 40). Derfor vil faktorer fra 

verten og tumoren, som regulerer mengden endogent immunpriming og T-celleinfiltrasjon til 

miljøet rundt tumor, være muligheter til å videre øke den terapeutiske effekten til 

immunterapien.(41) Som tidligere beskrevet tyder museforsøk på at mikrobiomet i tarmen kan 

være med på å modulere den terapeutiske effekten av anti-PD-1 immunterapi i melanoma 

pasienter. En forskningsgruppe ønsket derfor å undersøke nærmere hvilke spesifikke deler av 

mikrobiomet som er ulikt mellom pasientene som responderte på anti-PD-1 immunterapi, og 

pasienter som ikke responderte. (42) 

Figur 7. Fra Gopalakrishnan V et al, Science 2018. 



15 
 

For å evaluere om tarmfloraen er assosiert med klinisk effekt av anti- PD-1 immunterapi, ble 

fekale prøver fra 42 pasienter samlet før oppstart av behandling for metastatisk melanom.   

Majoriteten av pasientene mottok anti-PD-1 behandling, men 4 pasienter mottok anti-CTLA-4 

behandling. De 4 som mottok anti-CTLA-4 ble likevel tatt med i studien på grunn av at 

konklusjonen i slutten av studien ikke endret seg med fjerning av disse 4.  

Klinisk respons rate ble fastsatt på en forblindet måte, ved å bruke resultatet fra biomarkører 

og benytte seg av RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1). Det 

ble totalt 16 respondere = R og 26 ikke-respondere=NR, som gir en responsrate på 38%, noe 

som er troverdig sammenliknet med tidligere publiserte kliniske data for anti-PD-1 

behandling for metastatisk melanoma pasienter (43, 44).  Ingen store forskjeller i pasient 

karakteristikk ble oppdaget i R versus NR, annet enn en liten forskjell i tidligere (men ikke 

nåværende) røyke historikk.  

Måten forskjellene i mikrobiomet ble undersøkt på, var å benytte 3 ulike bakterie DNA 

sekvenseringsmetoder. Først ble 16S ribosomal RNA gen amplifiserings sekvensering 

benyttet, for å identifisere operasjonelle taksonomiske enheter med ulike relativ hyppighet i 

pasienter som responderte (R) versus pasienter som ikke responderte (NR). Det ble i tillegg 

benyttet et BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) søk av 16S sekvenser mot databasen 

NCBI (National Center for Biotechnology for å eventuelt avdekke ulikheter på artsnivå.  

En annen måte for å kvalitetssikre identifiseringen av de ulike artene ble gjort gjennom å 

koble sammen de operasjonelle taksonomiske enhetene funnet med 16S ribosomalt RNA 

genamplifiserings sekvensering, mot ulikhetene på artsnivå funnet ved metagenomisk shotgun 

sekvensering. Det ble så benyttet arts spesifikke kvantitative polymerase kjedereaksjoner 

(PCR) (for de ulike artene som man allerede har tilgjengelige validerte primere for). 

Sammenliknet med 16S analysen, ga den metagenomiske shotgun sekvenseringen kun et lite 

antall nye arter som var ulikt representert mellom pasientene som responderte på 

behandlingen, og NR, grunnet overlapping av 16S resultatene.  

 

Etter å ha fjernet OTUs som kun var til stede i færre enn 10% av prøvene, ga 16S 

sekvenseringen 62 OTUs med signifikant relativ forskjell mellom R og NR. 39 OTUs var i 

overflod hos R, mens 23 OTUs var i overflod hos NR. Av disse var det én OTU, 
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Bifidobacteriaceae signifikant i overflod i R, mens en annen Bifidobacteriaceae OTU var på 

grensen til å være signifikant. Dette er også noe som har blitt vist tidligere, at 

Bifidobacteriaceae familien er koblet til bedret immunmediert tumor kontroll og effektivitet 

av anti-PD-L1 behandling i mus. (39) 

 

For å nærmere bestemme identiteten til de nå 63 OTUs, ble et BLAST søk gjort mot NCBI sin 

database mot bakterielle sekvenser. I tillegg, for å ytterlig og mer nøyaktig artsbestemme, ble 

det benyttet metagenomisk shotgun sekvensering. Illuminerende endestykker ble satt på 

mikrobielle deler som koblet seg til de respektive OTUs som passet best, og her ble 43 av de 

totalt 63 OTUs identifisert. Videre ble også artsspesifikk kvantitativ PCR utført, der hvor 

validerte PCR primere var tilgjengelig.  

Bruken av totalt 3 metoder lå derfor til grunn for identifiseringen av 10 arter med ulikt 

mangfold i pasienter som responderte versus pasienter som ikke responderte på 

immunbehandling. Av disse 10, var 8 av artene i større overflod i R – Enterococcus faecium, 

Collinsella aerofaciens, Bifidobacterium adolescentis, Klebsiella pneumoniae, Veillonella 

parvula, Parabacteroides merdae, Lactobacillus sp., og Bifidobacterium longum. Det var da 2 

arter som var i større overflod i NR – Ruminococcus obeum og Roseburia intestinalis.  

PCR resultatet for hver av de 10 artene ble i tillegg summert i en kvantitativ PCR score for 

hver enkelt pasient, og viste seg å være signifikant høyere i pasientene som responderte 

versus pasientene som ikke responderte (P=0.004). 

Studien som utførte undersøkelsen konkluderer likevel med at de 10 artene som ble fremhevet 

her, mest sannsynlig er et underestimat av antallet relevante arter, grunnet blant annet 

striktheten til analysen, og den høye påvisningsterskel som ble benyttet i de ulike kohort 

gruppene. Det førte til at bakterien Akkermansia muciniphila ikke kom med, som i tidligere 

studier har vist å kunne gjenopprette responsen til anti-PD-1, i individer gitt NR-FMT.(45) A. 

muciniphila gjorde det ved hjelp av IL-12 ved å øke antallet CCR9+CXCR3+CD4+T 

lymfocytter i tumor miljøet til mus.    
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Hva betyr dette  

 
Immunterapi har vært revolusjonerende i behandlingen mot ulike krefttyper, og vist seg svært 

effektiv i flere sammenhenger, men dessverre er det også en god del pasienter som ikke har 

respondert på denne behandlingen. En av faktorene som har blitt antatt viktig har vært 

mikrobiomet i tarmen, og samspillet mikrobiomet har med vårt immunsystem og immun 

sjekkpunkthemmer, slik som anti-CTLA-4 og anti-PD-1. (12) 

Forskning har vist spennende og oppmuntrende resultater, og som vi har sett til nå begynner 

forskere å bli enige om at mikrobiomet har en innvirkning på behandlingsresultatet ved bruk 

av immun sjekkpunkthemmere. Tidligere har nemlig forskere sett etter mutasjoner i 

pasientens genom, som årsak til hvorfor sjekkpunkthemmere ikke har fungert. Ny forståelse 

for at mikrobiomet har en innvirkning er derfor svært oppløftende mener blant annet biolog 

Scott Bultman fra «University of North Carolina School of Medicine in Chaper Hill”, fordi 

«it`s easier to change your gut microbiota than your genome.» (11) 

Det er likevel flere forhold som må vurderes før det kan gis en konklusjon i hvilke grad 

mikrobiomet har innvirkning på føflekkreft. Det er nemlig liten kongruens i hvilke spesifikke 

bakteriene man antar er gunstige for antitumor respons. Det er uvisst om 

uoverensstemmelsene i funn er på grunn av ulike typer studier (prekliniske eller kliniske 

forsøkspersoner, anti-CTLA-4 eller anti-PD-1 behandling), eksperimentelle metoder og 

målinger, eller subjektpopulasjonsdynamikk. Det er i tillegg et forskningsfelt som i skrivende 

stund kun er 5 år gammelt, og det er derfor fortsatt mange spørsmål som ikke har blitt besvart, 

og flere nye uoverensstemmelser å oppdage. Kritikk kan også rettes mot metodevalget og 

materialet som ble anvendt. De fleste artiklene som ble brukt var nemlig utgitt i forlag med 

svært høy innflytelsesfaktor, som betyr at flere potensielt gode artikler ikke ble med, og flere 

potensielle motstridelser ikke ble avdekket. Det kunne også blitt benyttet flere 

søkekombinasjoner i innhentingen av artikler, for å favne et bredere spektrum av artikler. 
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Zitvogel og hennes kollegaer hadde en av de første publikasjonene som utforsket forholdet 

mellom mikrobiomet og immunterapi. Her ble det spesifikt sett på forholdet mellom den 

vanlige tarmfloraen og anti-CTLA-4 behandling, i mus under enten patogenfrie forhold 

(SPF), bakteriefrie forhold (GF) eller antibiotika behandlede modeller. Det kom tydelig frem 

at effekten til anti-CTLA-4 behandlingen var svekket der hvor hele eller deler av mikrobiomet 

til musen var borte, og at effekten økte ved koloniseringa av to arter fra Bacteroidales 

(Bacteroidetes phylum), og en art fra Burkholderiales (Proteobacteria phylum). I tillegg ble 

det også vist at risikoen for colitis ble signifikant redusert.(46-49)  

Likevel er det uoverensstemmelser i de funn gjort, noe som kanskje ikke er til å unngå tatt i 

betraktning antallet artikler som eksisterer, men som likevel må tas med i vurderingen. For å 

starte med et lite eksempel har undergrupper av Bacteroidales som Zitvogel og hennes 

kollegaer fant blant annet redusere risikoen for colitis, tidligere vist seg å være forbundet med 

Colitis og Crohns sykdom. Et mer fremtredende eksempel er at få av de ulike studiene til nå 

har funnet frem til de samme bakterieartene.  

Det er nemlig en relativ stor variasjon i de ulike studiene mellom de bakteriearter som antas å 

være ansvarlige eller bidra til effekten av immun sjekkpunkthemmere.  

L. Zitvogel, som har vært en pioner i feltet, har selv variasjon i sine resultatene. I 2015 kom 

hennes forskningsgruppe frem til at effekten til anti-CTLA-4 økte ved overflod av B.fragilis 

(Bacteroidales), B. thetaiotaomicron og Burkholderiales. I 2018 mente hennes 

forskningsgruppe at Akkermansia muciniphila økte effekten til anti-PD-1, og tidligere har hun 

også vist at Bacteroides og Burkholderia genera har økt antitumor effekt. Om denne 

variasjonen kun skal tilskrives ulike immunsjekkpunkthemmere er uvisst å si, men en 

mulighet. T. Gajewski viste i 2018 at Bifidobacterium longum, collinsella aerofaciens og 

Enterococcus faecium bidrar til anti-PD-1 effekten, og J.A. Wargo viste i 2018 at det i 

hovedsak var økt mangfoldet, sammen med overflod av Ruminococcaceae familien som ga 

bedret effekt av anti-PD-1 behandling.   

Det er ikke dermed sagt at uoverensstemmelsen senker troverdigheten til de ulike artiklene, 

men kan tyde på at det ikke er én enkel bakterieart som er ansvarlig for effekten av 

immunbehandling. De første forskningsartiklene var kanskje litt for raske til å knytte effekten 

til noen få bakterie arter, men når flere artikler kom med nye forslag på hvilke bakterieart som 

var årsaken til økt effekt, kan det ses en endring til økt fokus på grupper av bakterier, forhold 

mellom gunstige og ugunstige bakterier og mangfoldet i mikrobiomet.  
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Dette har nå vist seg svært betydningsfullt, slik som blant annet J.A. Wargo viste i 2018. 

Christian Jobin, microimmunolog fra Det medisinske Universitetet i Florida College i 

Gainesville, ble heller ikke skremt av at det var ulike bakterier som forskningsgruppene fant 

var viktige, og sa «Different drugs, different bugs, but the same endpoint,»  

Dette stemmer overens med tidligere publiseringer, hvor det ble antatt at det viktigste så ut til 

å være overflod av de bakteriegruppene som viser å gi økt effekt, og færre av de 

bakteriegruppene som gir senket effekt av immun sjekkpunkthemmere. Studien av J.A Wargo 

(20) viste også at pasienter med økt mangfold i mikrobiomet, hadde betydelig forlenget PFS – 

progresjonsfri overlevelse, sammenliknet med de pasienter med middels til lite mangfold.  

Det ble derfor også her antatt at det viktigste var forholdet mellom de «gode» og «onde» 

bakteriene, og ikke en spesifikk bakterie.(42)  

Selv om mange forskere nå anerkjenner at mikrobiomet har en effekt på behandlingsresultatet 

av føflekkreft, tar det nok litt tid før en evt. konsensus over hvilke bakterier som gir best 

effekt kommer. En slags konklusjon til spørsmålet stilt i denne artikkelen kan derfor trekkes, 

mikrobiomet har innvirkning på behandlingsresultat av føflekkreft. Likevel er dette kun en del 

av spørsmålet, enda viktigere er nemlig hvor stor effekten er, og hvordan helsevesenet best 

mulig kan hjelpe pasienter gitt den nye kunnskapen. Uavhengig av når det kommer, vil det 

være i teorien være 4 ulike måter helsevesenet kan gi pasienten den mest gunstige tarmfloraen 

på.(50) 

Antibiotika kan bli benyttet for å endre sammensetningen i tarmfloraen, ved hjelp av 

kjemikalier med en foretrukket cytotoksisitet for en eller flere bakteriearter. Den mest reelle 

måten å eventuelt benytte antibiotika på, vil vært å reversere en tidligere etablert skadelig 

tilstand av dysbiose.(51) Probiotika kan også benyttes. Levende bakterier eller andre 

mikroorganismer administreres i ulike doser, for å gi et mer gunstig mikrobiom. Dette har 

blitt testet, og med lovende resultater,(52, 53) i tillegg har genmodifisert probiotika blitt brukt 

i dyr som en vektor, til å frakte tumorassosierte antigen, immunstimulerende molekyler eller 

enzymer som minker toksisiteten til kjemoterapi.(54) Prebiotika, ikke fordøyelige 

forbindelser som stimulerer veksten og eller funksjonene til spesifikke komponenter i tarmens 

mikrobiom. Den siste muligheten er intravenøs postbiotika, som er ikke-verdifulle produkter 

av tarmens mikrobiom som utøver biologiske aktiviteter i verten.  
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Betydningen av dette er at muligheten for å påvirke mikrobiomet er helt klart til stede, men 

det er likevel mange spørsmål som enda ikke har blitt svart, og mange utfordringer som må 

løses. I førsteomgang er identifiseringen av den molekylære mekanismen som sørger for 

kommunikasjon mellom mikrobiomet og de immunmodulerende cellene svært viktig for å 

forstå hvordan man kan bruke og måle effekten de ulike bakterier gir til immunterapi. 

Her vil prospektive forskningsstudier hjelpe oss med å forstå de funksjonelle egenskapene til 

de ulike artene i tarmfloraen, og mekanismene bak hvordan de interagerer med 

immunforsvaret. Dette vil tillate oss til å bedre måle, karakterisere og til slutt manipulere det 

menneskelige mikrobiom, for å forbedre pasientens respons på immunforsvarets 

kontrollpunkthemmere, og til slutt bedre overlevelsen til blant annet pasienter med 

metastatisk føflekkreft.  
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Figur 2-7 er hentet fra (55) 

Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, Reuben A, Andrews MC, Karpinets TV, et al. 

Gut microbiome modulates response to anti–PD-1 immunotherapy in melanoma 

patients. Science. 2018;359(6371):97-103. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Litteraturliste 
 

De 11 artiklene som ble benyttet som utgangspunkt i studien er: (5, 11-14, 19, 42, 50, 55-57) 

 

1. Ferlay J BF, Parkin DM, Pisani P WorldCancerReport 2001 [17.02.2019]. Available 

from: https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/WorldCancerReport.pdf. 

2. Føflekkreft - Oslo universitetssykehus  [cited 2019 29.01.2019 

]. Available from: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreft#les-mer-om-

f%C3%B8flekkfjerning. 

3. Kreftregister i Norge 2017  [04.09.2019]. Available from: 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-melanomer-handlingsprogram. 

4. Guldvog B. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 

behandling og oppfølging av maligne melanomer 2018 [17.02.2019]. Available from: 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-melanomer-handlingsprogram. 

5. Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF, Weber RW, Sosman JA, Haanen JB, et al. 

Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med. 

2010;363(8):711-23. 

6. Carbone DP, Reck M, Paz-Ares L, Creelan B, Horn L, Steins M, et al. First-Line 

Nivolumab in Stage IV or Recurrent Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of 

Medicine. 2017;376(25):2415-26. 

7. Koyama S, Akbay EA, Li YY, Herter-Sprie GS, Buczkowski KA, Richards WG, et al. 

Adaptive resistance to therapeutic PD-1 blockade is associated with upregulation of 

alternative immune checkpoints. Nature Communications. 2016;7(1):10501. 

8. Schumacher TN, Schreiber RD. Neoantigens in cancer immunotherapy. Science. 

2015;348(6230):69-74. 

9. Smyth MJ, Ngiow SF, Ribas A, Teng MWL. Combination cancer immunotherapies 

tailored to the tumour microenvironment. Nature Reviews Clinical Oncology. 

2016;13(3):143-58. 

10. Spranger S, Bao R, Gajewski TF. Melanoma-intrinsic β-catenin signalling prevents 

anti-tumour immunity. Nature. 2015;523(7559):231-5. 

11. Leslie M. Gut microbes give anticancer treatments a boost. Science. 2015. 

12. Humphries A, Daud A. The gut microbiota and immune checkpoint inhibitors. Hum 

Vaccin Immunother. 2018;14(9):2178-82. 

13. Vétizou M, Pitt JM, Daillère R, Lepage P, Waldschmitt N, Flament C, et al. 

Anticancer immunotherapy by CTLA-4 blockade relies on the gut microbiota. Science (New 

York, NY). 2015;350(6264):1079-84. 

14. Wiles TJ, Jemielita M, Baker RP, Schlomann BH, Logan SL, Ganz J, et al. Host Gut 

Motility Promotes Competitive Exclusion within a Model Intestinal Microbiota. PLoS Biol. 

2016;14(7):e1002517-e. 

15. Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, Halwani A, Scott EC, Gutierrez M, et al. PD-1 

blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 

2015;372(4):311-9. 

16. Motzer RJ, Escudier B, McDermott DF, George S, Hammers HJ, Srinivas S, et al. 

Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 

2015;373(19):1803-13. 

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/WorldCancerReport.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreft#les-mer-om-f%C3%B8flekkfjerning
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreft#les-mer-om-f%C3%B8flekkfjerning
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-melanomer-handlingsprogram
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-melanomer-handlingsprogram


23 
 

17. Rizvi NA, Hellmann MD, Snyder A, Kvistborg P, Makarov V, Havel JJ, et al. 

Mutational landscape determines sensitivity to PD-1 blockade in non–small cell lung cancer. 

Science. 2015;348(6230):124-8. 

18. Riaz N, Havel JJ, Kendall SM, Makarov V, Walsh LA, Desrichard A, et al. Recurrent 

SERPINB3 and SERPINB4 mutations in patients who respond to anti-CTLA4 

immunotherapy. Nat Genet. 2016;48(11):1327-9. 

19. Routy B, Le Chatelier E, Derosa L, Duong CPM, Alou MT, Daillère R, et al. Gut 

microbiome influences efficacy of PD-1–based immunotherapy against epithelial tumors. 

Science. 2018;359(6371):91-7. 

20. Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, Reuben A, Andrews MC, Karpinets TV, et al. 

Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients. 

Science. 2018;359(6371):97-103. 

21. Turnbaugh PJ, Backhed F, Fulton L, Gordon JI. Diet-induced obesity is linked to 

marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome. Cell Host Microbe. 

2008;3(4):213-23. 

22. Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, et al. A human gut 

microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. Nature. 

2010;464(7285):59-65. 

23. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature. 

2012;486(7402):207-14. 

24. Garrett WS. Cancer and the microbiota. Science. 2015;348(6230):80-6. 

25. Segre JA. Microbial growth dynamics and human disease. Science. 

2015;349(6252):1058-9. 

26. Drewes JL, Housseau F, Sears CL. Sporadic colorectal cancer: microbial contributors 

to disease prevention, development and therapy. Br J Cancer. 2016;115(3):273-80. 

27. Taur Y, Jenq RR, Perales M-A, Littmann ER, Morjaria S, Ling L, et al. The effects of 

intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation. Blood. 2014;124(7):1174-82. 

28. Viaud S, Saccheri F, Mignot G, Yamazaki T, Daillère R, Hannani D, et al. The 

Intestinal Microbiota Modulates the Anticancer Immune Effects of Cyclophosphamide. 

Science. 2013;342(6161):971-6. 

29. Sivan A, Corrales L, Hubert N, Williams JB, Aquino-Michaels K, Earley ZM, et al. 

Commensal <em>Bifidobacterium</em> promotes antitumor immunity and facilitates anti–

PD-L1 efficacy. Science. 2015;350(6264):1084-9. 

30. Johnson DB, Frampton GM, Rioth MJ, Yusko E, Xu Y, Guo X, et al. Targeted Next 

Generation Sequencing Identifies Markers of Response to PD-1 Blockade. Cancer 

Immunology Research. 2016;4(11):959-67. 

31. Schwartz LH, Litiere S, de Vries E, Ford R, Gwyther S, Mandrekar S, et al. RECIST 

1.1-Update and clarification: From the RECIST committee. Eur J Cancer. 2016;62:132-7. 

32. Chaput N, Lepage P, Coutzac C, Soularue E, Le Roux K, Monot C, et al. Baseline gut 

microbiota predicts clinical response and colitis in metastatic melanoma patients treated with 

ipilimumab. Annals of Oncology. 2017;28(6):1368-79. 

33. Kanehisa M, Goto S. KEGG: kyoto encyclopedia of genes and genomes. Nucleic 

Acids Res. 2000;28(1):27-30. 

34. Caspi R, Foerster H, Fulcher CA, Kaipa P, Krummenacker M, Latendresse M, et al. 

The MetaCyc Database of metabolic pathways and enzymes and the BioCyc collection of 

Pathway/Genome Databases. Nucleic Acids Res. 2008;36(Database issue):D623-31. 

35. Blacher E, Levy M, Tatirovsky E, Elinav E. Microbiome-Modulated Metabolites at 

the Interface of Host Immunity. The Journal of Immunology. 2017;198(2):572-80. 



24 
 

36. Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, Shintaku IP, Taylor EJ, Robert L, et al. PD-1 

blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 

2014;515(7528):568-71. 

37. Chen P-L, Roh W, Reuben A, Cooper ZA, Spencer CN, Prieto PA, et al. Analysis of 

Immune Signatures in Longitudinal Tumor Samples Yields Insight into Biomarkers of 

Response and Mechanisms of Resistance to Immune Checkpoint Blockade. Cancer 

Discovery. 2016;6(8):827-37. 

38. Tsujikawa T, Kumar S, Borkar RN, Azimi V, Thibault G, Chang YH, et al. 

Quantitative Multiplex Immunohistochemistry Reveals Myeloid-Inflamed Tumor-Immune 

Complexity Associated with Poor Prognosis. Cell Rep. 2017;19(1):203-17. 

39. Sivan A, Corrales L, Hubert N, Williams JB, Aquino-Michaels K, Earley ZM, et al. 

Commensal Bifidobacterium promotes antitumor immunity and facilitates anti–PD-L1 

efficacy. Science. 2015;350(6264):1084-9. 

40. Ayers M, Lunceford J, Nebozhyn M, Murphy E, Loboda A, Kaufman DR, et al. IFN-

gamma-related mRNA profile predicts clinical response to PD-1 blockade. J Clin Invest. 

2017;127(8):2930-40. 

41. Corrales L, Matson V, Flood B, Spranger S, Gajewski TF. Innate immune signaling 

and regulation in cancer immunotherapy. Cell Res. 2017;27(1):96-108. 

42. Matson V, Fessler J, Bao R, Chongsuwat T, Zha Y, Alegre M-L, et al. The commensal 

microbiome is associated with anti–PD-1 efficacy in metastatic melanoma patients. Science. 

2018;359(6371):104-8. 

43. Topalian SL, Hodi FS, Brahmer JR, Gettinger SN, Smith DC, McDermott DF, et al. 

Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. N Engl J Med. 

2012;366(26):2443-54. 

44. Robert C, Schachter J, Long GV, Arance A, Grob JJ, Mortier L, et al. Pembrolizumab 

versus Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2015;372(26):2521-32. 

45. Routy B, Le Chatelier E, Derosa L, Duong CPM, Alou MT, Daillere R, et al. Gut 

microbiome influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors. 

Science. 2018;359(6371):91-7. 

46. Neut C, Bulois P, Desreumaux P, Membre JM, Lederman E, Gambiez L, et al. 

Changes in the bacterial flora of the neoterminal ileum after ileocolonic resection for Crohn's 

disease. Am J Gastroenterol. 2002;97(4):939-46. 

47. Lucke K, Miehlke S, Jacobs E, Schuppler M. Prevalence of Bacteroides and Prevotella 

spp. in ulcerative colitis. J Med Microbiol. 2006;55(Pt 5):617-24. 

48. Andoh A, Kuzuoka H, Tsujikawa T, Nakamura S, Hirai F, Suzuki Y, et al. Multicenter 

analysis of fecal microbiota profiles in Japanese patients with Crohn's disease. J 

Gastroenterol. 2012;47(12):1298-307. 

49. Dziarski R, Park SY, Kashyap DR, Dowd SE, Gupta D. Pglyrp-Regulated Gut 

Microflora Prevotella falsenii, Parabacteroides distasonis and Bacteroides eggerthii Enhance 

and Alistipes finegoldii Attenuates Colitis in Mice. PloS one. 2016;11(1):e0146162-e. 

50. Zitvogel L, Galluzzi L, Viaud S, Vétizou M, Daillère R, Merad M, et al. Cancer and 

the gut microbiota: An unexpected link. Science Translational Medicine. 

2015;7(271):271ps1-ps1. 

51. Zackular JP, Baxter NT, Iverson KD, Sadler WD, Petrosino JF, Chen GY, et al. The 

gut microbiome modulates colon tumorigenesis. mBio. 2013;4(6):e00692-13. 

52. Capurso G, Marignani M, Delle Fave G. Probiotics and the incidence of colorectal 

cancer: when evidence is not evident. Dig Liver Dis. 2006;38 Suppl 2:S277-82. 

53. Liong MT. Roles of probiotics and prebiotics in colon cancer prevention: Postulated 

mechanisms and in-vivo evidence. Int J Mol Sci. 2008;9(5):854-63. 



25 
 

54. Bermudez-Humaran LG, Aubry C, Motta JP, Deraison C, Steidler L, Vergnolle N, et 

al. Engineering lactococci and lactobacilli for human health. Curr Opin Microbiol. 

2013;16(3):278-83. 

55. Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, Reuben A, Andrews MC, Karpinets TV, et al. 

Gut microbiome modulates response to anti–PD-1 immunotherapy in melanoma patients. 

Science. 2018;359(6371):97-103. 

56. Viaud S, Daillère R, Boneca IG, Lepage P, Langella P, Chamaillard M, et al. Gut 

microbiome and anticancer immune response: really hot Sh*t! Cell Death & Differentiation. 

2015;22(2):199-214. 

57. Zitvogel L, Daillère R, Roberti MP, Routy B, Kroemer G. Anticancer effects of the 

microbiome and its products. Nature Reviews Microbiology. 2017;15(8):465-78. 

 


