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Hur påverkas hudens pigmentceller av solens ultravioletta 

strålar? 
 

Petra Wäster 
 
Sommaren med härligt lata sollapande dagar närmar sig med stormsteg, dock kan 
överexponering för solens UV-strålar leda till utveckling av hudcancer. Den allvarligaste 
hudcancerformen är malignt melanom som utgår från hudens pigmentceller, 
melanocyterna. Årligen upptäcks ca 2000 nya fall av malignt melanom i Sverige och det 
har skett en fördubbling av antal fall vart tionde år sedan 1960-talet. Den allmänna 
uppfattningen är att ultraviolett (UV) strålning och då speciellt den kortvågiga UVB-
strålningen som orsakar hudrodnad också kan leda till melanomutveckling. Man har 
därmed antagit att solskyddskrämer som filtrerar bort UVB-strålar kan hindra 
melanomutveckling. Det finns dock mycket som tyder på att även de långvågiga UVA-
strålarna ger skador på pigmentcellerna redan före hudrodnad har uppstått och att UVA-
strålar spelar en viktig roll för utveckling av både så kallade födelsemärken och malignt 
melanom.  
 
Målsättning med avhandlingen har varit att studera olika våglängder inom UV-spektrat och 
deras förmåga att orsaka skador och celldöd i hudens pigmentceller. Vi visar att UVA 
orsakar flera olika typer av skador i pigmentcellerna som kan bero på bildning av reaktiva 
molekyler, så kallade fria radikaler medan pigmentceller i detta avseende uppvisade större 
motståndskraft mot UVB. Vi visar att antioxidanten E-vitamin ger ett mycket bra skydd 
mot skador på pigmentcellerna som UV strålning orsakar. I vårt forskningsprojekt har vi 
även studerat mekanismen för hur UV-strålning orsakar programmerad celldöd - apoptos i 
pigmentcellerna. Vi visar att både UVA och UVB strålning resulterar i celldöd via samma 
mekanism. Proteinet p53 har en viktig tumörskyddande roll genom att starta 
celldödsprogrammet i skadade celler. Våra resultat styrker att p53 har en viktig roll vid 
celldöd i UV-strålade melanocyter. I ostrålade melanocyter hålls p53 inaktiverat av 
proteiner som hämmar celldöd. Efter UVA strålning utkonkurreras de hämmande 
proteinerna av proteiner som istället stimulerar celldöd. UVB, å andra sidan, orsakar 
celldöd genom att p53 förflyttas till kärnan där produktion av proteiner istället sker.  
 
Vår kartläggning av de signalvägar som leder till celldöd i melanocyter har bidragit med 
viktig kunskap för att förstå hur celldöd och cellöverlevnad regleras i UV-skadade 
melanocyter i huden. Celler med skador förorsakade av UV och i vilka celldöd uteblivit kan 
utgöra potentiella förstadier till melanom. Melanom uppvisar vanligen låg frekvens av 
celldöd och melanom är motståndskraftiga mot behandling med olika cellgifter. Kunskap 
om specifika signalvägar för celldöd i melanocyter och melanom öppnar nya vägar för att 
modulera (stimulera) celldöd i dessa celler och ger på sikt möjligheter till att utveckla unika 
behandlingsalternativ vid malignt melanom. Mot denna bakgrund bidrar denna avhandling 
till utvidgad kunskap om de olika UV-våglängdernas cellskadande egenskaper, vilket kan 



få stor betydelse för tumörpreventivt arbete och för framtida behandling av malignt 
melanom.  
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