
Institutionen för biomedicin och kirurgi 
Linköping University medical dissertations No. 997 

 

Reglering av Celldöd i Hudens Pigmentceller 
 

Cecilia Bivik 
 

Hudcancerformen malignt melanom ökar snabbare än någon annan cancertyp bland 
ljushyade personer och antalet fall fördubblas var 10-20 år. Obehandlad växer denna 
cancerform snabbt och sprider sig lätt till andra organ i kroppen. Malignt melanom 
uppkommer i hudens pigmentceller. Den hittills enda kända yttre orsaken till utveckling 
av malignt melanom är solens ultravioletta (UV) strålning, vilken kan skada cellernas 
DNA. För att förhindra att celler med DNA-skador fortsätter att växa och därmed utgöra 
en möjlig risk för cancerutveckling, måste en skadad cell genast repareras eller dö. En 
cell som inte kan repareras ska avlägsnas genom en process som kallas programmerad 
celldöd. Pigmentcellerna har allmänt ansetts vara mycket motståndskraftiga mot sådan 
celldöd och det finns ytterst lite kunskap om hur celldöd regleras i pigmentceller. 
 
Målsättningen med avhandlingen var att i detalj studera om pigmentcellerna har 
förmåga till programmerad celldöd och i så fall hur denna process regleras i 
pigmentceller som utsätts för UV-strålning. Avhandlingen visar att som svar på UV-
strålning förflyttas en stor mängd proteiner inom cellen. I pigmentceller kontrolleras 
celldöden bland annat av proteiner som tillhör Bcl-2 familjen och dessa kan både 
stimulera och bromsa celldöden. När man solar utsätts pigmentcellerna vanligtvis för 
både värme och UV-strålning och vi visar att båda dessa faktorer bidrar till att ett 
skyddsprotein som kallas Hsp70 bildas. Studierna visar vidare att Hsp70 effektivt 
hämmar celldöd av pigmentceller genom att binda till cellstrukturer och därmed 
förhindra förflyttning inom cellen av proteiner som stimulerande celldöd. Våra fynd att 
solning kan leda till ökad mängd Hsp70 i huden skulle i sin tur kunna utgöra en risk för 
att UV-skadade pigmentceller överlever och på sikt utvecklas till malignt melanom. 
 
Resultaten i avhandlingen har gett oss ökad kunskap om pigmentcellernas förmåga att 
genomgå respektive undvika celldöd och hur celldöd regleras i hudens pigmentceller 
efter att dom utsatts för UV-strålning. Denna kunskap kan hjälpa oss att förstå varför 
malignt melanom utvecklas och på sikt användas för att förebygga och eliminera 
malignt melanom. 
 


