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Tiivistelmä- referat

Avsikten med detta Pro gradu arbete var att undersöka individuella variationer i cancerkänslighet

och att försöka finna en genetisk markör för detta. I arbetet undersöktes det, om tidigare
rapporterade samband mellan en del polymorfismer i CYP2D6- och CYPlAl-generna och ökad
lungcancerrisk också kunde påvisas i ett material bestående av franska lungcancerpatienter (150

st.) och kontroller (171 st.). Individens genotyp bestämdes med hjälp av PCR-baserade metoder

eller med hjälp av Southern-blot-tekniken.

Tobaksröken är den avgörande miljöfaktorn vid initiationen av lungcancer. Organismerna

producerar specifika enzymer som har som uppgift att sköta om nedbrytningen av främmande

ämnen, såsom carcinogener i tobaksröken. Hos flera av dessa enzymer har man funnit olika
former, polymorfismer, vilka är genetiskt betingade och som ger upphov till varierande aktivitet
hos enzymerna. En del undersökningar har kunnat fastställa ett samband mellan en avvikande

enzymaktivitet och ökad lungcancerrisk. Enzymaktiviteten hos två sådana gener CYPIAI och
CYP2D6 deltar i nedbrytningen av tobaksrökscarcinogener och flera olika alleler har upptäckts

hos dem. Båda generna tillhör en P450- superfamilj, som deltar i oxidativ metabolism av

främmande ämnen

CYPlAl bär huvudansvaret för nedbrytningen av många polyaromatiska kolväten som

förekommer i tobaksröken. Man vet att en höjd CYPLAL-relaterad enzymaktivitet bland rökare

leder till en ökad risk att insjukna i lungcancer. I och med att fenotypiska undersökningar ofta är

mycket arbetskrävande undersöktes det om genetiska markörer i stället kunde användas. Därmed

studerades två redan tidigare funna polymorfismer (Mspl,Ile/Val) och ifall ett samband mellan
polymorfismerna och lungcancerbenägenheten kunde upptäckas.

I CYP2D6 är varken de fenotypiska eller genotypiska sambanden med lungcancer tydliga.
Tidigare publicerad resultat har varit mycket kontroversiella. Undersökningen koncentrerades på

att undersöka sambandet mellan ökad lungcancerisk och de tre allmännast förekommande

allelerna (CYP2D6A, CYP2D6B, CYP2D6D) i CYP2D6-genen.

I undersökningen kunde ingent samband mellan lungcancer och vissa alleler i CYPIAI- eller

CYP2Dí-generna påvisas. Inget samband kunde upptäckas varken när båda generna, CYPIAI och

CYP2D6 studerades separat eller tillsammans. Inte heller ändrades resultatet beträffande

CYPlAl:s inverkan på lungcancerrisken när de olika histologiska cancertyperna studerades

separat eller när olika rökningsvanor beaktades.
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