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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Varje dygn dör mer än tusen miljarder celler i vår kropp och ersätts av nya. 
Celldödsprocessen, som också kallas apoptos, sker inte slumpartat utan är strikt kontrollerad 
av en rad olika faktorer. Vid många sjukdomstillstånd såsom Parkinsons och Alzheimers 
sjukdomar, hjärtinfarkt, stroke och cancer, sker för mycket eller för lite apoptos. I de flesta 
fall är apoptossystemet överaktivt, vilket leder till förlust av celler, tex. hjärnans nervceller 
vid Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt. Cancer 
däremot är sammankopplat med för lite celldöd, vilket gör att tumören kan växa ohämmat. 
En grupp proteiner kallade kaspaser har en nyckelfunktion i apoptosprocessen. Kaspaserna 
fungerar som biokemiska ”saxar” som klyver, eller ”klipper av”, andra proteiner på 
bestämda ställen och därigenom ändrar deras form och funktion. Kaspaserna, som alltid 
finns närvarande i cellen i en vilande form, aktiveras själva genom klyvning när cellen får 
en signal att begå självmord. Aktivering av kaspaser föregås av ett läckage av proteiner från 
cellens ”kraftstation”, mitokondrien, som länge ansetts vara den viktigaste cellorganellen i 
reglering av apoptos. Proteinerna tar sig ut genom små hål som bildats i mitokondriens 
membran till följd av att ett protein kallat Bax aktiverats och förflyttats dit. Målsättningen 
med denna avhandling är att klargöra hur en annan av cellens organeller, lysosomen, som 
normalt fungerar som cellens ”återvinningsstation”, medverkar i apoptosprocessen. Våra 
resultat visar att en grupp proteiner, cathepsiner, som likt kaspaserna klyver andra proteiner 
i cellen, läcker ut från lysosomen och behövs för att mitokondrien ska svara på 
celldödssignalen. Utanför lysosomen orsakar ett av dessa proteiner, cathepsin D, läckage 
från mitokondrien genom att klyva och aktivera proteinet Bid, som i sin tur stimulerar Bax 
att göra hål i mitokondrie-membranet. Vi studerade även på vilket sätt cathepsinerna frisätts 
från lysosomen, och fann att Bax även förflyttar sig till det membran som omsluter denna 
organell, och där bildar hål genom vilka cathepsinerna kan passera. Med kunskap om hur 
apoptos regleras, och varför dessa mekanismer ibland inte fungerar, ökar möjligheten att 
hitta nya behandlingsformer mot de sjukdomar som uppvisar en förändrad celldödsprocess. 
Våra resultat tyder på att man genom att direkt angripa lysosomen med läkemedel kan starta 
celldödsprocessen. Detta kan utnyttjas vid utveckling av framtida behandling av cancer.  
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