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Dansk resumé 

Brystkræft positiv for ErbB2 er særlig ondartet og invasiv. Derfor er overudtrykkelse af ErbB2 i 

brystkræft forbundet med en ringe prognose og forsøget chance for sygdomstilbagefald. Vi har tidligere 

identificeret et hidtil ukendt signaleringsnetværk, der forbinder overudtrykkelse af ErbB2 receptoren 

med forøget ekspression af de lysosomale proteaser, cystein cathepsin B og L, samt forstærket 

invasionevne i brystkræftceller. Aktivering af det identificerece netværk gav yderligere anledning til en 

ændret lysosomal lokalisereing, fra lokalisering tæt ved kernen til en placering i udkanten af cellen, 

f.eks. i invadosom lignende strukturer. Det identificerede signaleringsnetværk øger mængden og 

dermed aktiviteten af cathepsin B, ved at aktivere transkription af genet der koder for cathepsin B 

(CTSB) via transkriptionsfaktoren myeloid zinkfinger-1 (MZF1), hvilket fører til invasion. Nedregulering 

af MZF1 resulterer i en næsten fuldstændig inhibering af den invasive vækst af brystcancerceller der 

overudtrykker en konstitutiv aktiv trunkeret form af ErbB2. En tilsvarende effekt ses ved nedregulering 

af MZF1 i de ErbB2 positive cellelinjer, SK-BR-3 og MDA-MB- 453. Dette viser, at MZF1 er nødvendigt 

for de invasive egenskaber tilegnet brystkræftceller der overudtrykker ErbB2 receptoren. 

Vi viser her, at let-7 microRNA (miRNA), som er en veletableret tumor suppressor, regulerer MZF1 

niveauet i brystkræftceller. De opnåede resultater viser, at MZF1 bliver direkte reguleret specifikke let-7 

miRNA. Ved bland andet at nedregulere MZF1, er let-7 i stand til ophæve den invasive fænotype som 

forskellige brystkræftceller udviser. Understøttende en MZF1 nedruglerende rolle for let-7, viste analyse 

af brystkræftpatient data fra næsten 600 primære brystkræfttumorer, at niveauet af MZF1 korrelerer 

negativt med ekspression af specifikke let-7 familiemedlemmer.Dette studie viser således, at MZF1s 

funktion som onkogen i brystkræft kan reguleres gennem let-7 miRNA. Dette foreslår at tabet af let-7 

ekspression, kan forøge ondartetheden af brystkræft celler via en mekanisme, der involverer forøget 

ekspression af MZF1. 

 

Biogenesen af let-7 kan blokeres af de to RNA-bindende proteiner Lin28A og Lin28B, som er vigtige 

regulatorer af orgasnimeudvikling og vækst. Unormal aktivering af Lin28A/B ekspression er blevet 

rapporteret i flere kræftformer og Lin28A/B overekspression i primære brysttumorer er en stærk 

indikator for dårlig prognose. Årsagen der ligger til grund for Lin28A/B rolle i kræft anses for at være 

deres egenskab til blokere biogenesen af let-7, som er tumor suppressorer. Derved fremmer Lin28A/B 

ondartetheden af kræften. Vi viser her, at den proksimale promotor-region af LIN28A genet indeholder 

flere teoretisk forudsagte MZF1 bindingsmotiver, hvilket indikere en transkriptionel regulering af LIN28A 

via MZF1 og en formodet reguleringsakse bestående af MZF1-Lin28A-let-7. Analyse af mRNA 

ekspression i mere end 500 primære brystkræftspatientprøver og analyse af protein niveau i 

vævsprøver omfattende  225 brystkræftpatienter afslørede en positiv korrelation mellem MZF1 og 

Lin28A ekspression på både mRNA og protein niveau. Trods disse indikatorer har vi ikke været i stand 

til at detektere en direkte regulering af Lin28A ekspression gennem MZF1. 
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Onkogen-drevet transformation af celler har vist sig at have alvorlige følgevirkninger på det lysosomale 

rum, herunder inkluderes ændringer i den proteolytiske indhold og omfordeling af lysosomerne ud til 

periferien af cellerne. Forøget aktivitet af ErbB2-receptoren giver en tilsvarende forøgelse af det 

proteolytisk indhold i lysosomerne, samt en omfordeling af lysosomerne til cellulære udvækster. 

Kræftceller kan øge aktiviteten af lysosomerne og de nedbrydende enzymer heri, og udnytte dem til at 

fremme invasion og metastasering ved at udskille det lysosomale indhold til det omgivende miljø, og 

derved nedbryde den matrix de normalt er forankret i.Under normale forhold styrer 

transskriptionsfaktoren TFEB lysosomal biogenese og exocytose. TFEB blev dog ikke fundet involveret 

i øget ekspression af cathepsin B genet (CTSB) induceret af forøget ErbB2 aktivitet. MZF1 overtog 

istedet den CTSB transskription aktiverende funktion varetaget af TFEB under normale forhold. I dette 

studie, sigter vi mod at identificere det transkriptionelle program der aktiveres af MZF1 som konsekvens 

af forøget ErbB2-signalering, da det er meget sandsynligt at cathepsin B ikke er det eneste gen 

aktiveret af MZF1, som bidrager til invasivitet. For at identificere ErbB2/MZF1 regulerede gener, har vi 

udført kromatin-immunopræcipitation (ChIP) sekventering og sammenlignet MZF1 bindingsteder på 

genomet i celler der overudtrykker konstitutiv aktiv ErbB2, samt vektor kontrol celler. Resultaterne af 

ChIP sekventerings forsøget kan belyse, om MZF1 er involveret i de kræft-induceret lysosomale 

ændringer, samt lysosomal exocytose. 

  




