
Department of Clinical and Experimental Medicine 
Linköping University medical dissertations No. 1025 

 
Tillväxtfaktor-familj med ny roll i mjukdelscancer, 

melanom och ledinflammation 
 

Anna-Lotta Hallbeck 
 
 
Jämvikt mellan tillväxt och nedbrytning i människokroppen upprätthålls genom 

noggrann reglering av celldelning vilket är en förutsättning för hälsa. Vid många olika 
sjukdomstillstånd, t. ex. cancer, medfödda missbildningar och svåra inflammatoriska 
tillstånd som ledgångsreumatism, tarminflammationer och psoriasis, ser man en 
rubbning i tillväxtregleringen.  

Celldelning styrs genom olika signalproteiner, framför allt via så kallade 
tillväxtfaktorer. Dessa kan indelas i familjer av samverkande ligander (”budbärare”) 
och receptorer (”mottagare”). De senaste åren har s.k. hämmare/blockerare av 
receptorerna HER-1 och HER-2 blivit viktiga och framgångsrika mediciner i 
behandlingen av olika cancertyper, t.ex. bröstcancer, tjocktarmscancer och 
lungcancer. Dessa blockeringsmediciner förhindrar HER-receptorerna från att starta 
signalkedjor inne i cellen och stoppar därför celldelningen. Nu visar nya resultat att 
det sannolikt finns fler sjukdomsgrupper där dessa mediciner skulle ha bra effekt.  

Anna-Lotta Hallbeck, ST-läkare i onkologi och doktorand vid Institutionen för 
Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet, har studerat HER-
familjen i ledhinna, både i frisk led och vid ledinflammation. Vidare har cancerceller 
från mjukdelstumör med liknande ursprung som ledhinneceller, s.k. synovialt sarkom, 
studerats. Dessutom har effekten av UV-ljus på HER-1/EGFR i hudens pigment-
celler, s.k. melanocyter, undersökts. 

Resultaten visar att liganden TGF-alfa och HER-receptorerna troligen är viktiga för 
ledens och ledhinnans normala funktion. Vid inflammation i leden ökar både TGF-
alfa och HER-2 och kan bidra till den överdrivna tillväxten av ledhinna vilken orsakar 
nedbrytning av brosk i den inflammerade leden. Det är möjligt att HER-blockerare 
skulle kunna dämpa sjukdomsutvecklingen vid ledinflammation, men detta behöver 
utredas vidare. 

TGF-alfa, HER-1 och HER-2 har också hittats i ledhinneliknande cancerceller, s.k. 
synovialt sarkom, där de kan bidra till deras tillväxt och celldelning. Detta kan visa på 
en ny möjlig behandlingsstrategi för cancersjukdomen synovialt sarkom och ett nytt 
användningsområde för HER-1/HER-2 blockerare. 

Försök utförda på odlade melanocyter visar att de har HER-1/EGFR på sin yta och 
att UV-ljus påverkar tillgången och tillverkningen av HER-1/EGFR i dessa celler. 
Detta kan vara en förklaringsmodell för hur pigmentcellerna förbereder sig för 
celldelning efter solbränna.  

Hos människan är HER-familjen en av de mest studerade tillväxtfaktor-familjerna, 
dock består den av minst 11 olika ligander och 4 olika receptorer som samverkar. Det 
finns ett stort behov av mer kunskap om vilka tumörer och vävnadstyper som 
tillverkar HER-medlemmar, hur de olika liganderna och receptorerna samarbetar och 
hur t.ex. inflammationssignaler inverkar på HER-familjens signalering vid olika 
sjukdomstillstånd.  
 



Avhandlingen “Studies of Transforming Growth Factor Alpha in Normal and 
Abnormal Growth” läggs fram vid disputation fredagen den 23 november 2007, kl. 

13:00 i Berzeliussalen, Hälsouniversitetet, Campus US, Linköping. 
 

Kontakt: Anna-Lotta Hallbeck, ST-läkare i Onkologi 
E-post: anna-lotta.hallbeck@lio.se Tel: 0708-485 995 

mailto:anna-lotta.hallbeck@lio.se

