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Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar svenska kvinnor, med ungefär 7000 
nya fall per år. En stor del av patienterna med bröstcancer får strålbehandling som en del av 
sin behandling. Strålningen dödar celler genom att orsaka olika sorters skador på DNA, varav 
dubbelsträngsbrotten är de mest allvarliga och svårast för cellen att reparera. 
 
När en cell utsätts för strålning startar en signalkaskad som kan aktivera DNA-reparation, 
hämma celldelning och påverka cellens benägenhet att dö. En sådan signalväg är 
HER2/fosfatidylinositol 3-kinas (PI3- K)/AKT, som bland annat reglerar celltillväxt, 
celldelning och en form av celldöd som kallas apoptos. HER2 är uttryckt i onormalt höga 
nivåer i 15- 
30% av alla brösttumörer och är relaterat till sämre prognos. 
 
I den här avhandlingen studerades faktorer som påverkar tumörcellers känslighet för 
strålbehandling. PI3-K/AKT-signalering undersöktes i två olika bröstcancercellinjer, som 
skiljer sig åt när det gäller HER2-uttryck (Paper I). När PI3-K hämmades blev celler som 
hade högt uttryck av HER2 mer känsliga för strålningsinducerad apoptos. Celler som hade 
normalt uttryck av HER2 blev mer motståndskraftiga mot strålning när PI3-
K/AKTsignalvägen 
stimulerades. Sammantaget stödjer resultaten hypotesen att denna signalväg bidrar till 
strålningsresistens i bröstcancerceller med högt uttryck av HER2. 
 
I andra och tredje arbetet studerades uttrycket av flera proteiner som är inblandade i 
reparation av dubbelsträngsbrott på DNA. Syftet var att undersöka om proteinuttrycket 
påverkar prognosen och effekten av strålbehandling vid bröstcancer, samt om dessa proteiner 
har något värde som prediktiva markörer som kan förutsäga vilka patienter som har bäst nytta 
av en viss sorts behandling. Ett av DNA-reparationskomplexen kallas MRE11/RAD50/NBS1 
(MRN). Resultaten visade att högt uttryck av MRN i brösttumörer predikterade god nytta av 
strålbehandling, vilket tyder på att intakt MRN-komplex är viktigt för den tumörcellsdödande 
effekten av strålning (Paper II). 

I det tredje arbetet undersöktes ett annat proteinkomplex som består av BRCA1, BRCA2 och 
RAD51. Lågt uttryck av komplexet var relaterat till aggressivare tumöregenskaper och ökad 
risk att få lokalt återfall i eller nära det drabbade bröstet (Paper III). Samtidigt predikterade  
lågt uttryck av dessa proteiner god effekt av strålbehandling jämfört med cytostatika. 
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Det fjärde arbetet bygger vidare på resultaten från föregående arbete. Vi undersökte om en 
variation, en så kallad polymorfi, i genen som kodar för RAD51-proteinet hade någon  
inverkan på proteinuttrycksnivån, patienternas prognos eller utfallet av behandling. Resultaten 
visade att polymorfin inte kunde kopplas till uttrycket av RAD51-protein. Förekomst av 
polymorfin var inte heller relaterat till prognos. Däremot tycktes patienter som 
inte hade polymorfin svara bra på strålbehandling. Resultaten antydde också att förekomst av 
polymorfin predikterade god nytta av en viss sorts cytostatikabehandling. 
 
Sammanfattningvis pekar resultaten mot att DNA-reparationsproteiner är potentiella 
prognostiska och prediktiva markörer. Eftersom högt uttryck av MRN-komplexet, men lågt 
uttryck av BRCA1/BRCA2/RAD51-komplexet, predikterade god nytta av strålbehandling 
verkar det som att proteinerna i olika reparationssystem bidrar på olika sätt till effekten av 
strålning. Resultaten visar också att HER2/PI3-K/AKT-signalering skyddade 
bröstcancerceller från strålningsinducerad celldöd. I framtiden kan det bli möjligt att hämma 
en eller flera av de studerade proteinerna för att göra tumörer mer känsliga för 
strålbehandling. 
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