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Att förstå de molekylära mekanismerna
av gallsyrereceptoraktivering för behandling
av mänsklig leversjukdom
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Bakgrund

Gallsyror (BA) behövs för upptag av näring
och fettlösliga vitaminer från tarmen. Intensiv forskning de senaste åren har visat att
gallsyror även fungerar som endokrina,
hormonliknande molekyler som kan aktivera specifika receptorer, framförallt kärnreceptorn farnesoid X receptor (FXR). Den
mänskliga levern syntetiserar och utsöndrar
i genomsnitt 2–4 g gallsyror per dag genom
en komplex reaktionskedja där kolesterol är
huvudbyggstenen i processen. Efter syntesen konjugeras gallsyrorna med antingen
glycin eller taurin innan de utsöndras via
gallsaltexportpumpen (BSEP) i gallan där
de når tolvfingertarmen. Cirka 95 % av konjugerade gallsyror absorberas på nytt vid den
apikala sidan för enterocyten i terminala
ileum via den apikala natriumberoende gallsyretransportören (ASBT, SLC10A2; även
känd som IBAT, ileal gallsyretransportör).
Inuti enterocyten binds BAs reversibelt
till fettsyrabindande proteinunderklass
6 (FABP6) och förflyttas från apikala till
basolaterala membranet. Gallsyror pumpas
sedan ut från enterocyten genom OST
α/β-receptorer och recirkuleras till levern
via portalvenen från vilken konjugerade
gallsyror återabsorberas via natriumberoende taurokolat-samtransporterande peptid
(NTCP, SLC10A1), medan okonjugerade
gallsyror reabsorberas via organiska anjontransporterande peptider (OATP). Denna
återvinningsprocess kallas enterohepatisk
cirkulation (Figur 1). Det hastighetsbegränsande enzymet för gallsyresyntes från
kolesterol, CYP7A1, styrs av två olika negativa återkopplingsvägar som båda regleras
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genom bindning av gallsyror till dess kärnreceptor, FXR: (1) i levern, efter aktivering
av dess ligand , FXR inducerar transkription
av SHP, som i sin tur direkt interagerar med
leverrelaterad homolog-1 (LRH-1), en kompetent transkriptionsfaktor för CYP7A1,
och hämmar transkriptionsaktiviteten för
LRH-1, och undertrycker CYP7A1; och (2)
från ileum via ökad bildning av fibroblasttillväxtfaktor 19 (FGF19, FGF15 hos gnagare), som cirkulerar till levern i portalblod,
binder till heterodimeren FGFR4-receptor
/β-klotho och utlöser en signalkaskad som
hämmar CYP7A1. Därför har FXR blivit
känd som den primära gallsyresensorn och
på detta sätt reglerar gallsyrorna inte bara
sin egen syntes och utsöndring, utan också
omsättningen av lipider och glukos, vilket
har stor betydelse i patofysiologin av det
metabola syndromet.
Aktivering av FXR med en syntetisk
ligand är en lovande ny behandling av leversjukdomar med dåligt gallflöde (kolestas)
och har även visat gynnsamma resultat vid
behandling av komplikationer till det metabola syndromet såsom fettleversjukdom
och typ 2-diabetes. I den här avhandlingen
undersöktes två olika aspekter av gallsyrereceptoraktivering; indirekt genom att
blockera FXR i tarmen genom användning
av en IBAT-hämmare, eller direkt genom
att använda en FXR-agonist i levern och
tarmen. För detta ändamål utförde vi två
kliniska studier med läkemedel som riktar
sig till gallsyreomsättning. Den första var
en klinisk pilotstudie på patienter med
primär biliär kolangit (PBC) som undersökte den potentiella nyttan av hämning
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av gallsyrereabsorption i terminala ileum
som en strategi för att behandla kolestatisk
klåda. I den andra studien, med sjukligt
överviktiga eller gallstenspatienter som
väntade på laparoskopisk Roux-en-Y eller
gallblåsekirurgi, undersökte vi främst inte
ett kliniskt resultat utan genomförde en farmakodynamisk studie som syftade till att
dechiffrera de mekanismer som initierats av
FXR-aktivering på molekylär nivå.
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IBAT hämmning som terapeutiskt mål

IBAT är ansvarig för återupptag av 95 %
av konjugerade gallsyror i terminala ileum.
Mutationer i IBAT-genen är beskrivna hos
patienter med medfödd gallsaltsmalabsorption. Likaså tilltar diarrébesvär hos patienter som genomgår resektion av terminala
ileum, till exempel vid Crohns sjukdom.
När återupptag av gallsyrorna är rubbad
eller farmakologiskt blockerad, sjunker
de cirkulerande gallsyrorna medan deras
koncentration i feces ökar. Sänkt gallsyreaktivering av intestinal FXR resulterar i en
minskning av FGF19, vilket i sin tur leder
till ökning i leverns CYP7A1-uttryck och
de novo gallsyresyntes. Därför har farmakologisk manipulation av IBAT testats bland
annat som ett terapeutiskt mål för behandling av hyperlipidemi och kolestatisk klåda.
Pruritus (klåda) är ett besvärligt symtom
som drabbar 25–70 % av patienter med
PBC. Klådans patogenes är inte tydligt
kartlagd men det finns ett antal hypoteser
där gallsyreackumulering i huden är den
mest populära teorin. Pruritus är ett svårbehandlat symtom med negativ inverkan
på patientens livskvalité. Sänkning av cirkulerande gallsyror genom att administrera
gallsyrebindare (Kolestyramin och Kolestipol) är den enda godkända behandlingen
för kolestatisk klåda trots deras begränsade
effekt och otillfredsställande tolerabilitet.

Figur 1. Enterohepatisk cirkulation av gallsyror. BA – bile acids, FXR – farnesoid X receptor,
FGF19 – fibroblast growth factor 19, FGFR4 – fibroblast growth factor receptor 4, SHP – small
heterodimer partner, IBAT – ileal bile acid transporter, C4 – 7 alpha hydroxy-4-cholestene-3one, CYP7A1 – kolesterol-7-alpha-hydroxylase, BSEP – bile salt export pump, NTCP – sodium
bile acid co-transporting peptide, OATP – organic anion transporting polypeptide, Ostα/β
– organic solute transporter alpha/beta.

Farmakologisk blockering av enterohepatiska cirkulationen kan lindra klåda

I första studien genomförde vi en explorativ
fas IIa studie för att demonstrera tolerabilitet och säkerhet av IBAT-hämmaren A4250
hos patienter med PBC och kolestatisk
klåda (Figur 2). Vi rekryterade 10 patienter
(9 kvinnor, 1 man) med PBC och pågående behandling med ursodeoxycholsyra
och gallsyrebindare. Patienterna genomgick
en wash-out period på två veckor, därefter
blev de insatta på antingen 0,75 mg A4250
(n = 4) eller 1,5 mg (n=5) i 4 veckor. Utöver
utvärdering av farmakodynamiska parametrar av gallsyremetabolism såsom serum
och fekala gallsyrekoncentration, C4 och
FGF19 undersökte vi effekten av A4250
på olika livskvalitetsmått. En patient startade aldrig behandlingen. De resterande nio
patienterna rapporterade snabb förbättring
i klådans intensitet. Fem utav de nio patienterna avbröt studien redan under den första
veckan på grund av buksmärta och diarréer.
Resterande fyra patienter kunde genomföra
hela studien och förbättring i klådan rap-
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Figur 2. Flödesschema av A4250PBC-Pruritus studien.

porterades i olika beprövade livskvalitetsmått som deltagarna fick fylla i under hela
studieperioden (PBC–40 itch domain,
Visual analogue score, 5–D itch scale).
C4-nivåer ökade vilket speglar en ökning
av de novo gallsyresyntesen. Autotaxin nivåer
(markör för kolestatisk pruritus) sjönk hos
3 utav 4 patienterna som genomförde hela
studien enligt protokoll.

Inga allvarliga händelser registrerades
under studien men då hälften av deltagarna
fick avbryta studien på grund av biverkningar var det etiskt omöjligt att rekrytera
fler patienter. Detta utfall har bevisats vid
behandling med andra IBAT-hämmare
och kan eventuellt förklaras av viss abdominal överkänslighet hos patienter som är
för övrigt behandlade med gallsaltbindare.
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Å andra sidan tolererar pediatriska patienter
med kolestatisk leversjukdom IBAT-hämmare mycket bättre och därför fortsätter
kliniska prövningar i dagsläget enbart hos
pediatriska populationen.
Behandling med obetikolsyra ökar risken
för gallstenar hos benägna patienter

I den andra studien undersökte vi huruvida behandling med den potenta FXRagonisten obetikolsyra (OCA) ökar risken
för gallstensbildning genom att förändra de
fysiologiska förhållandena i humana gallan
samt genom att öka både plasma- och gallkoncentrationen av FGF19. Vi rekryterade
20 patienter (80 % kvinnor, 20 % män)
med ultraljudverifierad gallstenssjukdom
som var inplanerade för en laparoskopisk
kolecystektomi. Patienterna randomiserades till antingen OCA 25 mg/dag (samma
dos som användes vid studier med OCA för
behandling av fettleversjukdom och ickealkohol steatohepatit NASH) eller placebo
i tre veckor. Blodprover för rutin biokemisk
analys samt mättning av serumgallsyror och
FGF19 togs dag 1 inför behandlingsstart
och dag 21, dvs efter tre veckors behandling
(Figur 3). Under operationen togs det biopsier från levern och gallblåsan för analys av
genuttryck och transkriptomik. Gallblåsans
galla aspirerades för analys av gallans lipider
(kolesterol, fosfolipider och gallsyror) och
beräkning av kolesterolmättnad och hydrofobicitetsindex.
Alla patienter slutförde studien enligt
protokoll. Behandling med OCA ledde till
minskning av gallsyresyntes genom FXRaktivering både i ileum och levern jämfört med placebo. Vi noterade en trefaldig
ökning i serumkoncentration av FGF19
vilket reflekterar FXR-aktivering i ileum.
LDL-kolesterolnivåer ökade något hos
OCA-behandlade patienter, sannolikt på
grund av nedreglering av LDL-receptorer i
levern. Vi noterade också en mild ökning i
serum alkalisk fosfatas (ALP), ett fynd som
har rapporterats vid andra studier med
OCA.
I gallan resulterade OCA-behandling i en
signifikant minskning av de totala lipiderna.
Denna minskning var primärt orsakad av
en minskning i gallans koncentration av
gallsyror, medan de andra två komponenterna (kolesterol och fosfolipider) var oförändrade. Denna minskning i gallsyrorna
i proportion till totala lipider ledde till
en ökning i kolesterolsmättnadsindex (så
kallad cholesterol lithogenicity eller kole-
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Figur 3. Flödesschema för studie obetikolsyra hos gallstenspatienter.

Figur 4. Högre risk för gallstensbildning vid behandling med obetikolsyra.
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sterols benägenhet att kristallisera och bilda
stenar). Dessutom representerade OCA och
dennes konjugerade former 14–19 % av de
totala gallsyrorna, vilket bekräftar att OCA
genomgår enterohepatisk cirkulation som
de övriga nativa gallsyrorna. OCA visade sig
vara en extremt hydrofob gallsyra som skiftar gallsyrekomposition mot en hydrofob,
gallstenbildande miljö. Därtill noterades
en robust ökning i gallans FGF19 koncentration hos OCA-behandlade patienter.
RNA-sekvensering visade ett högt uttryck
av FGF19 i gallblåsan och qPCR genanalys från gallblåsansväggsepitel indikerade
att FGF19 utsöndras direkt från gallblåsan.
FGF19 tycks ansvara för gallblåsans dilatation och fyllning samt modulerar gallans
mucin utsöndring. Sammanfattningsvis
bedömer vi att en ökning i kolesterolsmättnadsindex, hydrofobicitet samt FGF19 koncentration ökar risken för gallstensbildning
vid behandling med OCA (Figur 4).
FXR bindning i humant DNA är beroende
av metabol fenotyp snarare än behandling med FXR agonist

De molekylära vägar reglerade av FXRaktivering har hittills nästan uteslutande
identifierats i djurmodellerna. I den tredje
studien försökte vi att dechiffrera de FXRaktiverade vägarna hos människa genom
att utföra en randomiserad, placebokontrollerad studie med den potenta steroida
FXR-agonisten obetikolsyra (OCA) hos
fyrtio patienter som var planerade för bariatrisk eller gallstenskirurgi. På liknande sätt
som i studie II behandlades patienterna i
tre veckor med antingen OCA 25 mg/dag
eller placebo och prover samlades innan
och efter behandlingen. Under operationen
samlades prover från levern och fettvävnad
(Figur 5). I ett multi-Omics-tillvägagångssätt inklusive riktade metabolomik; proteomik och transkriptomik, kunde vi nu för
första gången på människor också utföra
cistromics och identifiera FXR bindningsställen i hela humana genomet genom att
använda kromatinimmunoprecipitering i
kombination med DNA-sekvensering med
hög genomströmning (ChIP-seq). Oväntat visade ChIP-seq att uttrycket av FXR
– DNA – bindningsställen inte var relaterat till OCA-behandling; snarare verkar det
vara förutbestämt av fenotyp eftersom vi
fann en tydlig gruppering av patienter till
en obesitasgrupp och gallstengrupp, oavsett
om de blev behandlade med OCA eller placebo. Däremot identifierade transkriptomik
tydligt induktionen av FXR målgener med
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Figur 5. Flödesschema för studie obetikolsyra hos obesa och gallstenspatienter.

Figur 6. Huvudsteg som är involverade i chromatin immunoprecipitation coupled with highthroughput DNA-sequencing (ChIP-seq).
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OCA. Ett omfattande systembiologiskt tillvägagångssätt pågår just nu för att definiera
de uppenbara skillnaderna mellan cis- och
transcriptomik.
Konklusion

I den här avhandlingen studerade vi två
olika molekyler (IBAT-hämmare A4250
och FXR agonist OCA) och nådde följande
slutsatser:
1) Ur klinisk synpunkt är det osannolikt
att IBAT-hämmare kommer att etableras
som en behandlingsmetod för kolestatisk
klåda hos den vuxna befolkningen.
2) Steroidala FXR-agonister som genomgår
enterohepatiska kretsloppen som OCA
ökar risken för gallstenbildning genom
att ändra den fysiokemiska sammansättningen av gallblåsan. Ökad vaksamhet är
därför motiverad.
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3) Försämring av plasmalipidprofilen kan
påvisas efter kortvarig behandling med
OCA och vi tror att regleringsmekanismerna är komplexa och ytterligare resultat från vår multi-Omics-studie väntas.
Även fenotypskillnader mellan människor (fetma mot icke-fetma) verkar ha
en betydande inverkan på FXR-signaturmönster, vilket kräver att man tar
hänsyn till detta när man utför studier
med FXR-agonister.
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