
❙ ❙ Transport av substanser över lipidmembran, som plasma-
membran och membran som utgör intracellulära barriärer,
har en avgörande betydelse för biologiska funktioner. De s k
ABC-proteinerna (ATP-binding cassette proteins) utgör den
största proteinfamiljen som medierar denna typ av transport
[1]. Det är en mycket bred variation vad gäller lokalisation,
funktion och substrat för dessa transportproteiner, och de har
avgörande betydelse inom vitt skilda områden, t ex kinetik
och distribution av läkemedel, multidrogresistens (MDR) hos
tumörceller, sekretion av galla och olika typer av lipid- och
jontransport. Substraten inkluderar lipider, vissa sockerarter,
metalljoner, aminosyror, peptider, proteiner och många
kroppsfrämmande substanser inklusive läkemedel. 

Ett flertal sjukdomar har även visat sig orsakas av muta-
tioner i ABC-proteiner, exempelvis cystisk fibros, vissa
neurologiska sjukdomstillstånd, defekter i transport av galla
och lipider, retinasjukdomar m fl [1]. Denna artikel är ägnad
att ge en övergripande bild av ABC-proteinernas funktioner
med fokus på betydelsen för farmakokinetik och MDR, det
senare med viss betoning på betydelsen vid akut leukemi.
Kunskaper om hur dessa proteiner är uppbyggda och hur de
fungerar har betydelse för utvecklingen av nya läkemedel
som avser att påverka deras funktion.

Struktur och nomenklatur
ABC-familjen består för närvarande av ett femtiotal trans-
portörer uppdelade på sju undergrupper baserat på organisa-
tion och aminosyrahomologi hos proteinernas olika domäner
[1]. Vissa karakteristika för den ATP-bindande domänen av-
gränsar denna typ av transportörer från andra ATP-bindande
proteiner [2]. Förutom den intracellulära ATP-bindande de-
len består de av minst en transmembrandomän, som utgör den
del av proteinet som binder substraten och transporterar dem
över cellmembranet (Figur 1). Själva transporten anses ske
genom en konformationsförändring av hela proteinet, där den
ATP-bindande delen spelar en avgörande roll [3, 4].
Vanligast består ett protein av totalt två ATP-bindande do-
mäner och två transmembrandomäner, »full transporters«.
De som bara består av vardera en av domänerna benämns
»half transporters« och måste bilda homodimerer eller
heterodimerer med andra proteiner för att fungera som trans-
portörer [2].

ABC-transportörerna förekommer i hela evolutionsked-
jan  – från de mest primitiva organismerna till människa –  och 

generna är väl bevarade i den eukaryota utvecklingen.
Enklare eukaryoter har i stort sett lika många ABC-transpor-
törer som människan även om antalet proteiner i olika famil-
jer kan variera mellan olika species. Hos encelliga organis-
mer, exempelvis bakterier, är dock ABC-transportörerna be-
tydligt färre, vilket talar för att de har haft betydelse för ut-
vecklingen av multicellulära organismer. 

Ett intressant faktum är att 2,5 procent av generna hos
Mycobacterium tuberculosis kodar för de ABC-proteiner
som var kända år 2000 [5]. Det först kända ABC-proteinet, P-
glykoprotein (P-gp), en produkt av MDR1-genen, beskrevs
redan i mitten av 1970-talet [6], och ABC-familjen har däref-
ter successivt växt. Bara under de senaste tre till fyra åren har
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Läkemedelsdistribution, cytostatikaresistens och sjukdomspatogenes:

ABC-proteiner har många roller
Sammanfattat

ABC-proteinerna är en stor grupp av proteiner som
transporterar substanser över lipidmembran.
Kunskapen om dessa transportörer har ökat drama-
tiskt de senaste åren.

Flera av ABC-proteinerna spelar viktiga roller vid ab-
sorption, eliminering och distribution av läkemedel.
Dessutom utgör de transportörer i t ex  blod–hjärn-
barriären och placenta. 

Eftersom flera av proteinerna kan transportera tox-
iska substanser ut ur celler utvecklar många
cytostatikaresistenta tumörformer ett överuttryck av
dessa proteiner. Ämnen som hämmar ABC-transpor-
törer testas för närvarande tillsammans med cell-
giftsbehandling för att öka upptaget av cellgifter in-
tracellulärt.

Flera genetiska sjukdomar associeras med mutatio-
ner i ABC-protein. Exempel på sådana sjukdomar är
cystisk fibros, adrenoleukodystrofi, Dubin–Johnsons
syndrom m fl.
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antalet kända ABC-protein ökat från cirka trettio till ett fem-
tiotal i samband med att det humana genomet kartlagts. 

Nomenklaturen kan te sig förvirrande då de flesta ABC-
proteiner har flera benämningar. Dels har de tilldelats ett
namn som definierar platsen i nomenklaturen och som byg-
ger på de fylogenetiskt definierade sju subgrupperna (ABCA,
ABCB, ABCC etc) [7], dels förekommer andra namn som på
något sätt beskriver proteinets funktion eller lokalisation.

Ett exempel på denna förvirring är det senaste tillskottet
bland MDR-proteinerna, »the breast cancer resistance pro-
tein« (BCRP), vars benämning baseras på att proteinet upp-
täcktes i en multidrogresistent bröstcancercellinje [8, 9].
Andra benämningar för denna transportör är MXR (vilket till-
kommit på grund av selektiviteten för mitoxantron som sub-
strat), ABCP (där P representerar det kraftiga uttrycket i pla-
centa) och slutligen ABCG2 (som motsvarar platsen i den
strikta fylogenetiska nomenklaturen).

Lokalisation
ABC-transportörernas vitt skilda funktioner avspeglas också
i deras varierande lokalisation både på subcellulär nivå och i
olika organ. Cellmembranet är den bäst beskrivna cellulära
lokalisationen, men de kan även uttryckas på olika ställen i
plasmamembranet. 

Ett exempel på detta är MRP-familjen (multidrug resistant
associated protein), där både MRP1 och MRP2 uttrycks i
plasmamembranet hos hepatocyter men där MRP2 är lokali-
serat till den apikala delen av membranet medan MRP1 är lo-
kaliserat till den laterala [10, 11]. Exempel på andra subcel-
lulära lokalisationer är mitokondriemembran (ABCB6, 7, 8
och 10) [12], peroxisomer (ABCD1–4) [1, 13] eller det endo-
plasmatiska retiklet (TAP1 och TAP2) [14]. 

Vissa av proteinerna förekommer i alla celler medan and-
ra uppvisar specifikt uttryck i vissa vävnader. Den organspe-
cifika förekomsten kan exemplifieras av uttrycket av vis-
sa av transportörerna i tarm och lever, vilket spelar en viktig
roll för t ex peroralt upptag och eliminering av läkemedel el-
ler för uttryck i strukturer med barriärfunktion, som t ex
blod–hjärnbarriären, blod–testisbarriären eller placenta.
Andra mer organspecifika uttryck kan exemplifieras av
ABCA4, som framför allt ut-trycks i fotoreceptorceller i reti-
na [12]. Hur de olika lokalisationerna kan relatera till funk-
tionen diskuteras nedan och exemplifieras i Figur 2. 

Betydelse för läkemedelsomsättningen
Vissa ABC-proteiner kan påverka kinetiken för ett stort antal
läkemedel genom effekter på alla komponenter i läkemedels-
omsättning, absorption, distribution och eliminering [15].
Biotillgängligheten av peroralt givna läkemedel varierar

mycket mellan individer, mellan läkemedel och mellan sub-
stansgrupper. Det beror huvudsakligen på genetisk, konstitu-
tionell och annan variation i cytokrom P450-enzymens akti-
vitet. På senare år har man dock uppmärksammat ABC-trans-
portörernas viktiga roll och bidrag till denna variation. Det
faktum att flera ABC-proteiner uttrycks i tarmslemhinna in-
nebär att de där kan reglera upptag av substanser från
mag–tarmkanalen och även utgöra målstrukturer för interak-
tion mellan läkemedel [16]. De är viktiga för upptaget av
många läkemedel, som kalciumkanalblockerare, antiarytmi-
ka, digoxin, cytostatika, antibiotika, immunsuppressiva me-
del, opiater, psykofarmaka, steroider, HIV-proteashämmare,
antihistaminer, etc (Tabell I). Andra lokalisationer där ABC-
proteiner påverkar läkemedels farmakokinetik är i hepatocy-
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Figur 2. Funktion och lokalisation hos några ABC-proteiner (illus-
tratör: Eva Hall, KI).
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Figur 1. Några av polymorfierna i den humana
MDR-1- gen som kodar för P-glykoprotein.
Polymorfiernas positioner är markerade med
gröna streckade eller röda heldragna pilar (för
polymorfier som leder respektive inte leder
till förändringar i aminosyrasammansättning-
en) på respektive exon eller mellanliggande
intron. För vissa polymorfier anges deras
motsvarande position (röda ringar) i proteinet
som slingrar sig mellan ut- och insidan av
cellmembranet. Blå streckade cirklar anger
ATP-bindande sites (modifierat efter
Hoffmeyer och medarbetare [29]).



ter i gallkanaliculi [17], proximala tubuli i njurarna [18], i
blod–hjärnbarriären, i placenta och i testiklarna [19]. 

Betydelsen av P-gp för läkemedels kinetik illustreras tyd-
ligt i studier på s k knockout-möss, där båda allelerna av
MDR1 har muterats [20]. Dessa möss uppvisar kraftiga för-
ändringar av både plasmanivåer och specifika vävnadskon-
centrationer för många läkemedel [21]. Bland annat ses en
ökad biotillgänglighet men även minskad fekal och renal ut-
söndring av läkemedel vid intravenös tillförsel av digoxin,
doxorubicin, vinblastin, taxol, loperamid, ciklosporin och
HIV-proteashämmare [19, 22-24]. Knockout-mössen visade
sig vara 50–100 gånger mer känsliga för maskmedlet iver-
mectin än kontrollerna till följd av en defekt pumpfunktion
hos P-gp i blod–hjärnbarriären. P-gp anses främst utöva sin
farmakokinetiska funktion genom att påverka transporten av
läkemedel ut ur cellerna (efflux pump) och därigenom passa-
gen genom membran. 

Effekterna på möss med defekt P-gp-funktion liknar de
effekter man ser efter administrering av P-gp-inhibitorer. I
humana studier, där man kombinerat peroralt intag av en P-

gp-hämmare, som ciklosporin med ett P-gp-substrat som pac-
litaxel, ses en ökning av den perorala biotillgängligheten av
paclitaxel från 5 till 50 procent [21]. Denna typ av interaktion
kan alltså ha avgörande betydelse för effekter och bi-
verkningar och är därför viktig att ta hänsyn till i kliniska si-
tuationer. P-gp-hämmare skulle också kunna utnyttjas tera-
peutiskt för att öka biotillgängligheten eller minska variatio-
nen i biotillgänglighet. 

Studier av P-gp:s effekter på farmakokinetiken komplice-
ras delvis av det faktum att substraten för P-gp i stor ut-
sträckning även sammanfaller med substraten för det viktiga
läkemedelsmetaboliserande enzymet cytokrom P450
CYP3A4 [25]. Exempel på detta är ciklosporin, som är sub-
strat för både CYP3A4 och P-gp och där biotillgängligheten
kan variera kraftigt på både inter- och intraindividuell nivå.
Denna variation beror sannolikt mest på P-gp, bl a då uppta-
get av ciklosporin i olika tarmsegment sammanfaller med det
lokala uttrycket av P-gp [25]. Men CYP3A kan också före-
komma på samma plats som P-gp i tarmendotelet, och om ett
läkemedel inducerar både CYP3A och P-gp kan komplice-
rade interaktioner uppträda vid behandling med flera läke-
medel samtidigt. Det kan ha en dubbelt reducerande effekt på
biotillgängligheten av läkemedel som är substrat för både
CYP3A och P-gp. Interaktioner på P-gp-nivå kan uppstå ock-
så om ett läkemedel inducerar P-gp. Rifampicin är en stark in-
ducerare av P-gp och kan därmed reducera biotillgänglighe-
ten av P-gp- substratet digoxin [15]. 

En viktig farmakokinetisk roll för ABC-proteinerna är
reglering av lokala vävnadskoncentrationer av läkemedel
genom deras funktion i blod–hjärnbarriären, blod–testisbar-
riären och placenta [26]. I knockout-möss ses t ex en sju- till
36-faldig ökning av koncentrationerna i cerebrospinalvätska
av HIV-proteashämmare efter en intravenös injektion [27].
Även här finns alltså möjlighet till interaktioner, där P-gp-in-
hibitorer kan öka de lokala koncentrationerna av många lä-
kemedel. Betydelsen av detta för psykofarmaka är ofullstän-
digt känd men troligen underskattad. Liksom för den perora-
la biotillgängligheten kan dessa interaktioner innebära oöns-
kade effekter, men de skulle även kunna utnyttjas terapeu-
tiskt. I blod–testisbarriären och i placenta antas P-gp och
BCRP ha en skyddande effekt mot endogena och exogena
toxiska substanser [28].

Nyligen har man kunnat påvisa flera polymorfier inom
MDR1-genen [15] (Figur 1), och några av dem tycks ha be-
tydelse för läkemedels farmakokinetik. Den mest utförliga
studien av P-gp-polymorfismer beskriver ett 15-tal »single
nucleotide«-polymorfier (SNP), där hitintills bara en visat sig
ha effekt på läkemedels farmakokinetik [29]. Homozygoter
för denna polymorfi (C3435 T) uppvisar lägre P-gp-uttryck i
tarmepitelet och ökade plasmanivåer av digoxin än omute-
rade eller heterozygota individer. Förutom påverkan på upp-
taget i tarmen kan man även tänka sig en minskad utsöndring
av digoxin i njuren, där P-gp-beroende eliminering av digox-
in sker [30].

Multidrogresistent P-glykoprotein 
I början av 1970-talet beskrevs för första gången multidrog-
resistens (MDR) som en förmåga hos tumörceller att trans-
portera flera typer av cytostatika över cellmembranet och på
så sätt minska de intracellulära koncentrationerna av dessa
ämnen [31, 32]. 

Några år senare visades att detta fenomen var associerat
med ett överuttryck av ett 170-kDa-protein, benämnt P-gly-
koprotein (P-gp), där P står för permeabilitet [6]. Detta var
den första ABC-transportör som beskrevs, och cirka tio år se-
nare kunde genen för P-gp (dvs MDR1-genen) klonas [33,
34]. P-gp är en »full transporter« och består av två ATP-bin-
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Tabell I. Läkemedel som interagerar med P-gp. Substanserna kan fungera
antingen som rena substrat (vilka endast transporteras av P-gp), både som
substrat och hämmare (vilka också motverkar transporten av andra substrat)
eller så kan substanserna verka som mer rena hämmare. Det som anges i hö-
gerkolumnen avser den huvudsakliga funktionen av substanserna i respekti-
ve läkemedelsgrupp. Betydande variationer förekommer inom samma grupp.

Doxorubicin                                                      Substrat
Daunorubicin
Paklitaxel
Vinkristin
Vinblastin
Etoposid
Aktinomycin D
Mitomycin
Topotecin                                                          Substrat
AZT
Ritonavir
Saquinavir
Indinavir                                                            Substrat
Diltiazem
Verapamil
Kinidin
Digoxin
Amiodaron
Propanolol                                                        Substrat/hämmare
Ciklosporin
Takrolimus Substrat/hämmare
Aldosteron
Dexametason
Progesteron
Spironolakton
Tamoxifen                                                         Substrat/hämmare
Morfin
Fentanyl                                                            Substrat
Loperamid                                                         Substrat
Flufenazin
Perfenazin
Klorpromazin
Fenytoin                                                            Substrat/hämmare
Prometazin
Perfenadin                                                        Hämmare
Meflokin
Klorokin                                                            Hämmare
Colchicin
Staurosporin                                                    Hämmare



dande domäner och två transmembrandomäner –  de senare
består av vardera sex a-helices (Figur 1). 

Listan på läkemedel som kan interagera med P-gp inklu-
derar transportsubstrat som antracykliner, antracendioner,
vinkaalkaloider, epipodofyllotoxin, paklitaxel, digoxin,
HIV-proteashämmare, kalciumkanalblockerare, flera anti-
arytmika, hormoner som progesteron och spironolakton,
antimalariapreparat m fl (Tabell I) [3]. Den breda substrat-
specificiteten anses bero på diversiteten i utseendet på bind-
ningsställena i transmembrandomänen, där experimentellt
skapade mutationer i olika delar av proteinet förändrar funk-
tion och/eller specificitet för olika substrat. Förhållandet
mellan substrat och inhibitor för P-gp är komplicerat, efter-
som substanser kan fungera i båda rollerna. Ett lipofilt P-gp-
substrat som verapamil verkar i praktiken framför allt som en
inhibitor, troligen genom att efter att ha pumpats ut ur cellen
snabbt diffundera in igen och där åter binda till proteinet och
på så sätt inhibera uttransporten av andra läkemedel [3]. Vissa
substrat fungerar i första hand som inhibitorer genom att
transporteras långsamt genom kanalen och därigenom störa
transporten av andra ämnen. Ett exempel på detta är den kli-
niskt använda P-gp-inhibitorn PSC-833 (se nedan). 

P-gp är det bäst studerade av MDR-proteinerna. Proteinet
uttrycks bl a i tumörceller från patienter med akut leukemi,
bröstcancer, ovarialcancer, öron-näsa-halstumörer, HIV-as-
socierade och icke HIV-associerade non-Hodgkin-lymfom
[28]. Vid bröstcancer och akut myeloisk leukemi (AML) har
man visat att högt P-gp-uttryck är associerat med en dålig
prognos och ett sämre svar på cytostatikabehandling, vilket
anses bero på ett minskat intracellulärt upptag av cellgifter i
leukemicellerna [28, 35-38]. Detta har lett till försök att re-
versera P-gp-funktionen i samband med cellgiftsbehandling
och därigenom öka ackumulationen av cytostatika i leukemi-
cellerna. 

På senare tid har framför allt två substanser studerats kli-
niskt, dels ciklosporin A, dels ciklosporinanalogen PSC-833,
vilken in vitro är tio gånger mer potent än ciklosporin   [284
]. Nyligen presenterades resultaten från en fas-3-studie vid
AML, där tillägg med ciklosporin till konventionell cytosta-
tikabehandling gav signifikant bättre sjukdomsfri överlevnad
och totalöverlevnad [39]. Detta var speciellt framträdande
hos patienter med högt P-gp-uttryck i sina leukemiceller.
Tidigare fas-3-studier har dock inte kunnat visa någon sådan
fördel vid ciklosporinbehandling, och sammantaget får vär-
det av ciklosporin i dessa situationer för närvarande anses
som mycket tveksamt [40, 41]. 

Vad gäller PSC-833 visades relativt nyligen i en svensk
studie att de intracellulära koncentrationerna av daunorubicin
i leukemiceller som uttrycker P-gp ökar in vivo under pågå-
ende behandling med PCS-833 och daunorubicin [42].
Tyvärr har dock fas-3-studierna med PSC-833 som tillägg till
konventionell behandling ännu inte kunnat visa på någon för-
del jämfört med enbart konventionell behandling [43]. En
studie har även fått avbrytas på grund av ökad tidig dödlighet
hos gruppen som erhöll PSC-833 [44].

Stora förhoppningar har ställts till P-gp-reverserarnas kli-
niska potential. Hitintills har dock resultaten av de kliniska
studier som genomförts inte riktigt kunnat leva upp till de
högt ställda förväntningarna. Orsakerna till detta är sannolikt
flera. Det kliniska användandet har komplicerats av substan-
sernas farmakokinetiska effekter med betydligt ökade plas-
manivåer av läkemedelssubstraten som resultat. Detta har
gjort att doserna av de cytostatika vars effekter skall potenti-
eras ofta har sänkts, i vissa fall kanske för mycket. In vivo är
miljön i vilken substanserna skall verka dessutom mer kom-
plex än in vitro-miljön, och orsaken till drogresistens hos tu-
mörceller hos patienterna är ofta multifaktoriell. Multi-

drogresistens hos tumörceller kan även bero på andra trans-
portmekanismer (t ex MRP1, BCRP, LRP etc), olika intra-
cellulära metaboliseringsvägar (t ex olika typer av konjuge-
ring), förändrade målstrukturer för cellgifterna (t ex topoiso-
meras II-mutationer) eller förändrade apoptosmekanismer
hos cel-lerna. Det pågår en ständig utveckling av nya multi-
drogresistensreverserare, där både mer specifika men också
bredare reverserare utvecklas.

Designen på de kliniska studierna är också av stor bety-
delse för att substansernas verkliga potential skall kunna be-
dömas på ett adekvat sätt.  Det gäller t ex att ett givet cyto-
statikum är ett bra substrat för membranpumpen och att man
har en korrekt »timing« för administrering av reverseraren.
En noga genomtänkt studiedesign är följaktligen av stor vikt
vid planeringen av framtida studier.

Multidrug resistance associated protein 1 (MRP1)
Den andra MDR-transportör tillhörande ABC-familjen som
beskrevs var MRP1 [45]. Trots att den endast har 15 procents
homologi i aminosyrasekvensen med P-gp finns en påfal-
lande överlappning i specificiteten. Detta gäller t ex cytosta-
tika som antracykliner, vinkristin och etoposid, medan ämnen
som metotrexat och leukotrien C4 är specifika för MRP1
[46]. Redan tidigt upptäcktes att MRP1 i första hand trans-
porterar glutations- (GSH), glukuronid- och sulfatkonjugat.
Därför har ämnen som sänker intracellulära GSH-nivåer, t ex
butioninsulfoximin (BSO), en sensitiserande effekt i kombi-
nation med dessa cytostatika [47]. BSO har även testats kli-
niskt i kombination med metotrexat vid vissa maligniteter
men med tveksamt resultat [48]. Effekterna av MRP1-uttryck
för multidrogresistens har främst studerats in vitro, och ännu
saknas övertygande data som talar för någon viktig klinisk
betydelse. För bröstcancer och ovarialcancer har man kunnat
påvisa en viss korrelation till behandlingsresultat, men det
finns även studier som talar mot någon sådan koppling [3].
För många maligniteter, inklusive akut myeloisk leukemi, har
man trots ett flertal studier inte kunnat påvisa någon korrela-
tion med behandlingseffekt [35, 37, 49, 50]. Till skillnad från
P-gp saknas för MRP1 ännu riktigt bra inhibitorer, men py-
ridinkarboxylatet PAK-104P och leukotrienantagonisten
LTD4 har använts för inhibering vid in vitro-försök. 

Breast cancer resistance protein (BCRP)
Det senaste tillskottet bland MDR-proteinerna är BCRP, och
som tidigare nämnts förekommer ett flertal andra namn för
denna transportör, t ex ABCP, ABCG2 och MXR. Uttryck av
BCRP ses i ett antal multidrogresistenta cellinjer, medan det
i normal vävnad framför allt uttrycks i placenta men även i le-
ver, tunntarm, lunga, njure, binjure, svettkörtlar, venöst epi-
tel och i kapillärepitel [51]. Man har visat att det kraftiga ut-
trycket av BCRP i placenta svarar mot en skyddande funktion
för toxiska substanser för fostret. Uttrycket i mag–tarmkana-
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Definitioner:
ABC ATP-binding cassette
MDR Multidrogresistens
P-gp P-glykoprotein
MDR1 Multidrug resistance protein 1 (genen för P-gp)
MRP Multidrug resistance associated protein 
BCRP Breast cancer resistance protein
CYP Cytokrom P450
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len talar för att även BCRP kan ha betydelse för biotillgäng-
lighet för läkemedel. Nyligen har man funnit att BCRP ut-
trycks kraftigt i hematopoetiska stamceller (HSC), där man
tror att det kan ha en avgörande betydelse för att skydda des-
sa celler mot toxiska substanser [52].

Vad gäller substrat för BCRP-transport finns även här en
överlappning med substrat för andra ABC-transportörer, som
P-gp och MRP1, exempelvis för antracykliner [3]. Då BCRP
ännu är ett förhållandevis nytt protein finns endast begränsat
med data som beskriver uttrycket av BCRP i olika tumörer.
Så här långt är dock intrycket att BCRP-uttryck förekommer
relativt frekvent i solida tumörer [53], även om en studie inte
kunnat påvisa signifikant uttryck i bröstcancerceller [54]. De
första studierna vid AML talar för att BCRP-uttrycket där är
relativt lågt och att det korrelerar till en omogen cellfenotyp
[55, 56]. Vid AML har man också funnit en korrelation mel-
lan högt BCRP-uttryck och oförmåga att retinera mitoxantron
[56] samt i en studie en signifikant korrelation mellan BCRP-
uttryck och dåligt svar på cytostatikabehandling vid AML
hos barn [57]. Ytterligare studier är att vänta vad gäller bety-
delsen av BCRP för prognos och behandlingseffekter vid oli-
ka tumörsjukdomar.

Andra transportfunktioner för ABC-proteiner och 
associerade sjukdomstillstånd
Utöver de roller som beskrivits ovan har de olika ABC-trans-
portörerna ett stort antal funktioner av vitt skild natur. En mer
detaljerad genomgång av dessa funktioner faller inte inom ra-
men för denna artikel, men en kortfattad beskrivning visar
vikten av och bredden hos dessa (Figur 2). Genom att stude-
ra de olika sjukdomstillstånd som associeras med genetiska
defekter i ABC-proteiner (Tabell II) får vi även mer kunskap
om deras roller under normala fysiologiska förhållanden. 

Den mest kända och bäst beskrivna sjukdomen som asso-
cierats med förändringar i ett ABC-protein är cystisk fibros.
Cystisk fibros är korrelerad till genetiska defekter i ABCC7-
genen (CFTR), vilken kodar för en klorid kanal som reglerar
exokrin sekretion i bl a pankreas och lunga, och där en defekt
funktion orsakar de typiska kliniska symtomen med exokrin
pankreasinsufficiens och lunginfektioner [58]. Vanligt är att
mutationerna leder till en defekt uttransport av proteinet till
cellmembranet, men ett defekt protein kan även uttryckas på
cellmembranet. I Sverige är cystisk fibros den vanligaste ärft-
liga sjukdomen med för tidig död. 

Sjukdomsbilden varierar med olika typer av mutationer.
Vissa CFTR-mutationer förekommer specifikt i vissa folk-
grupper, och den vanligaste mutationen hos den kaukasiska
rasen är en deletion av tre baspar (DF508) [59]. Patienter som
är homozygoter för denna förändring får en grav form av
cystisk fibros, och de utgör mer än hälften av CF-patienterna.
Då toxiner som koleratoxin och vissa E coli-toxiner orsakar
diarré via effekter på CFTR har det spekulerats i om mutatio-
ner i proteinet kan innebära en överlevnadsfördel hos hetero-
zygoter [60]. Dessa misstankar har stärkts på basis av experi-
mentella studier på möss som är heterozygota för CFTR-mu-
tationer [61].

Proteinet ABCA1 utgör ett första steg i transporten av ko-
lesterol från perifera vävnader till levern genom överföring
av kolesterol till lipidfattiga apolipoproteiner [62].
Mutationer i ABCA1 ger upphov till Tangiers sjukdom, som
karakteriseras av kolesterolinlagring i det retikuloendoteliala
systemet och HDL-brist [63, 64].  Även heterozygoter för
ABCA1-mutationer har reducerade HDL-nivåer i plasma,
och man har även påvisat ökad tjocklek på intima media i
kärlväggarna [65] och en ökad risk för ateroskleros [66].
Dessa och andra data talar för att ABCA1-aktivitet är en vik-
tig faktor för styrning av HDL-nivåer [62]. 

Även medlemmar ur ABCG-gruppen kan mediera trans-
port av steroler, bl a ABCG1 som reglerar transport av ko-
lesterol i makrofager [67] samt ABCG5 och ABCG8 där mu-
tationer anses kunna ge upphov till sitosterolemia, vilket är en
ovanlig åkomma associerad med ett ökat upptag av steroler
ur mag–tarmkanalen [68].

Flera ABC-transportörer uttrycks i lever och gallkanalicu-
li där de påverkar utsöndring och sammansättning av gallan.
Som beskrivits ovan kan detta påverka farmakokinetiken för
många läkemedel, och det finns även hereditära tillstånd som
orsakas av genetiska förändringar i vissa av dessa proteiner.
Mutationer i ABCC2, oftare benämnd MRP2 eller cMOAT,
ger upphov till Dubin–Johnsons syndrom, vilket nedsätter
förmågan att transportera vissa konjugat, framför allt gluta-
tionkonjugat, ut i gallkanaliculi [7]. Detta ger upphov till en
klinisk bild med en konjugerad hyperbilirubinemi. Pro-
gressiv familjär intrahepatisk kolestas (PFIC) är en heterogen
grupp av sjukdomar hos barn, där man kunnat associera
PFIC3 till mutationer i ABCB4 och även påvisat mutationer
i ABCB11 vid PFIC2 [69]. 

Vid den X-kromosombundna formen av adrenoleukodys-
trofi (ALD) sker en inlagring av »very long-chain fatty acids«
(VLCFA) i vävnader som CNS och binjurebark [13]. Den kli-
niska bilden varierar, men neurodegeneration och binjure-
svikt är typiska fenomen [70]. ALD orsakas av genetiska de-
fekter i ABCD1- eller X-ALD-proteinet (ALDP), vilken är en
»half transporter« som kräver homodimerisering eller dime-
risering med andra peroxisomala ABC-proteiner för att fun-
gera som transportör [70]. Tre andra ABC-proteiner med lo-
kalisation till peroxisomer är beskrivna (t ex ABCD2–4),
men deras roll för utveckling av ALD eller andra sjukdomar
är ännu oklar. 

TAP eller »transporter associated with antigen presenta-
tion« eller ABCB2 är ett transportprotein lokaliserat till endo-
plasmatiska retiklet (ER). Proteinet spelar en viktig roll för
antigenpresentationen genom att transportera proteiner in till
ER för att på så sätt »ladda« MHC klass I med antigen [14,
71]. TAP selekterar även de protein som till storlek och ka-
raktär är lämpliga för antigenpresentation. Defekter i TAP
kan ge upphov till ett ovanligt tillstånd kallat »bare lympho-
cyte syndrome« (BLS), vilket karakteriseras av en markant
nedreglering av MHC-molekyler [14, 72]. Det förekommer
även hypoteser om att förändringar i och nedsatt funktion av
TAP kan orsaka defekter i immunologiska reaktioner med be-
tydelse för utveckling av tumörer, autoimmuna sjukdomar
och virusinfektioner. 

Tabell II. Sjukdomstillstånd som associeras med genetiska förändringar i
ABC-proteiner.

Sjukdom Associerad ABC-transportör

Cystisk fibros CFTR (ABCC7)
Adrenoleukodystrofi ALD (ABCD1)
Tangiers sjukdom ABCA1
Dubin–Johnsons syndrom MRP2 (ABCC2)
Stargarts sjukdom, RP, CRD, m fl           ABCR (ABCA4)  
Sitosterolemia ABCG5, ABCG8
BLS TAP1 (ABCB2), TAP2 (ABCB3)
XLSA/A ABCB7
FPHHI SUR (ABCC8)
PFIC                                                                  ABCB4, ABCB11
Pseudoxanthoma elasticum ABCC6

RP, retinitis pigmentosa
CRD, cone-rode dystrophy
BLS, bare lymphocyte syndrome
XLSA/A, X-bunden sideroblastisk anemi/ataxi
FPHHI, familial persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy
PFIC, progressive familial intrahepatic cholestasis



Ett intressant faktum för några ABC-transportörer är det
förhållandevis kraftiga uttrycket i hematopoetiska stamceller
(HSC) [73]. Redan för 10 år sedan visades att P-gp uttrycks i
CD34-positiva HSC [74]. Trots att både MRP1 och P-gp ut-
trycks i stamceller talar det mesta för att BCRP är den vikti-
gaste ABC-transportören i omogna HSC [55]. Man har tolkat
detta som att BCRP spelar en viktig roll i upprätthållandet av
HSC-funktionerna, men vilka funktioner det handlar om är
fortfarande oklart. Det är sannolikt att BCRP-uttrycket
skyddar HSC mot exogena och endogena toxiner, men man
kan även tänka sig påverkan på många intracellulära proces-
ser. 

ABCC8 och ABCC9 (SUR1 och SUR2) är receptorer med
hög affinitet för det perorala antidiabetesmedlet sulfonurea.
Sulfonurea binder till receptorn som i sig bildar komplex med
kaliumkanalen KIR6 och hämmar denna [75]. SUR1-genen
är även identifierad som lokus för ett ärftligt tillstånd med
oreglerad insulinproduktion [76]. Ett annat av ABC-protei-
nerna, ABCA4, uttrycks framför allt i fotoreceptorceller i re-
tina, där det transporterar A-vitaminderivat från fotorecep-
torcellens yttre segment till cytosolen. Mutationer i denna
gen kan ge upphov till sjukdomar som Stargarts sjukdom,
vissa former av retinitis pigmentosa och en del andra retina-
sjukdomar [12]. Ett antal av ABC-proteinerna är även lokali-
serade till det inre mitokondriemembranet, där bl a ABCB7
har visat sig kunna reglera järntransport. Mutationer i detta
protein har ett samband med X-bunden sideroblastisk anemi
och ataxi [77]. Nyligen har även pseudoxanthoma elasticum
(PXE) visat sig vara associerat med mutationer i ABCC6
[78]. Sjukdomen är ovanlig och karakteriseras av progredie-
rande förkalkning av elastiska fibrer i ögon, hud och kärl.

Avslutande kommentar
ABC-proteinfamiljen är en grupp proteiner som är relativt
okänd för många som är verksamma inom medicinen. Inte
desto mindre spelar ABC-proteinerna en viktig roll för många
normala och patologiska processer i kroppen. Deras bety-
delse för intra- och interindividuella variationer i läkemedels
farmakokinetik är till stora delar okänd och sannolikt under-
skattad, och ny kunskap är här viktig för att kunna förbättra
och individualisera läkemedelsbehandlingen. ABC-protei-
nernas förekomst i tumörceller bidrar till motståndskraft mot
cytostatika. Här finns  en potential till förbättring av cyto-
statikapreparatens effektivitet genom medikamentell inter-
vention. Det faktum att läkemedel specifikt kan påverka
funktionen hos vissa av proteinerna talar för att flera av ABC-
proteinerna skulle kunna bli föremål för medikamentell inter-
vention. En intressant illustration av ABC-proteinernas bety-
delse utgör de sjukdomar som uppstår på grund av genetiska
defekter i proteinerna, som exempelvis cystisk fibros, ALD,
Tangers sjukdom m fl. Deras betydelse vid andra typer av
processer, såväl patologiska som normala, är dock till största
del okända, och mycket forskning återstår innan vi på ett bät-
tre sätt kan förstå deras betydelse

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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