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En grupp svavelhaltiga äm-
nen, s k tioureylener, kan funge-
ra som tumörsökare vid behand-
ling av malignt melanom. Till
skillnad från andra tumörsöka-
re, som normalt söker sig till en
receptor, byggs tioureylenerna in
i tumören. Det innebär i teorin
en möjlighet att placera strålkäl-
lor inne i tumörceller. 

– Speciellt två substanser har
i djurförsök visat sig lämpliga
då de lätt tas upp av tumörcel-
lerna, säger forskaren Ulla
Mårs vid Uppsala universitet.
Hon har i ett avhandlingsarbete
studerat 22 kemiskt likartade
substanser med avseende på att
hitta ämnen som kan fungera
som melanomsökare. 

Melanocyter som drabbats av cancer
har en snabbare produktion av melanin
jämfört med melanocyter i normalt pig-
menterad hud. 

Detta faktum har forskaren Ulla
Mårs vid institutionen för farmaceutisk
biovetenskap på Uppsala universitet ut-
nyttjat då hon försökt hitta lämpliga
substanser som kan användas som me-
lanomsökare. 

Syftet har varit att finna ämnen som
införlivas i melaninet under själva me-
laninsyntesen, ämnen som kan fungera
som bärare av läkemedel riktade mot tu-
mören utan att frisk vävnad påverkas. 

– Vi vet sedan tidigare att en viss ke-
misk struktur kan bindas till melanin
under den kedja av reaktioner som utgör
melaninsyntesen, säger Ulla Mårs, som
nyligen disputerat med avhandlingen
Melanogenesis as the basis for melano-
ma targeting. 

– Jag har nu genomfört prov med 22
olika substanser inom den kemiskt lik-
artade gruppen svavelhaltiga tioureyle-
ner.

I ett första steg testades substanserna
in vitro med konstgjort melanin, vilket
syntetiserades genom tillsats av tyrosi-
nas. Detta gjordes för att dels studera
mekanismerna vid inkorporering i me-
lanin, dels för hitta lämpliga kandidater
att pröva i djurmodeller. 

In vitro-försöken visade att melani-
net införlivar substanserna genom en
kemisk bindning via svavlet i substans-
molekylen till olika mellanprodukter i
reaktionskedjan. 

Två substanser fungerade
Två av de 22 testade substanserna,

tiourea och merkaptobenzotiazol, fun-
gerade bättre än de övriga.

– Dessa två substanser injicerades i
blodet i möss med melanom. Till en
början sprids tioureylenerna i hela krop-
pen, men de utsöndras ganska snabbt
utom i vävnader där cellerna bundit upp
ämnena, säger Ulla Mårs.

En timme efter det att mössen injice-
rats med tiourea eller merkaptobenzoti-
azol, innehöll tumörvävnaden dubbelt
så mycket av dessa ämnen jämfört med
vad som fanns i andra vävnader. Efter
24 timmar fanns det 20 gånger mer i tu-
mörvävnaden än i andra vävnader.

Dessa tioureylener skulle kunna an-
vändas som bärare av läkemedel, eller
av partiklar som efter bestrålning med
elektroner omvandlas till en lokal strål-
källa i tumörvävnaden. 

Ett ytterligare användningsområde,
vilket redan har prövats på försök, är att
använda de radioaktivt märkta substan-
serna som markörer för att mäta effek-
ten av strålbehandling.

– I samarbete med institutionen för
onkologi vid Akademiska sjukhuset har
vi i djurmodeller testat tioureylener
som markörer. Och vi såg hur upptaget
förändrades beroende på bland annat
stråldosen, säger Ulla Mårs.

Långt till klinisk tillämpning
Melanomsökare för att selektivt nå

tumörceller är ingen ny behandlings-
princip. Olika varianter testas för att få
sökarmolekyler att sätta sig på något an-
tigen eller någon receptor som uttrycks i
tumörcellen, och som kan fungera som
ligand av andra molekyler. Antikroppar
var det som först prövades och idag
handlar det om allt mindre proteiner som
kan binda till olika substanser på en cell.

Det speciella med tioureylener är att

de specifikt inkorporeras i melaninsynte-
sen och på så sätt tar sig in i tumörcellen. 

Överläkare Håkan Mellstedt, enhe-
ten för onkologi på Akademiska sjuk-
huset, menar att även om dessa substan-
ser ackumuleras i tumörceller i djurmo-
deller och in vitro, så är steget långt till
att principen kan bli klinisk tillämpad.

– Vi vet vilka enorma svårigheter
som brukar uppstå när den här typen av
principer ska försöka börja användas på
kliniken.

– Men skulle man kunna bygga in
till exempel grundämnet bor i cellen,
och sedan bestråla ämnet med termiska
strålar, avges en radioaktivitet med
mycket kort räckvidd. Räckvidden är
bara inom den aktuella cellen. Teore-
tiskt finns det alltså fördelar om det går
att använda bor som kopplas till en bä-
rare, säger Håkan Mellstedt.

Bor kopplas till 
melanomsökare
Försök att koppla bor till dessa äm-

nen har redan genomförts, även dessa
vid institutionen för farmaceutisk bio-
vetenskap, Uppsala universitet. Forska-
ren Amilcar Roberto länkade tioureyle-
ner med grundämnet bor-10 i en studie
som ingår som en del i hans doktorsav-
handling Interaction between chemi-
cals and melanin; role in the aetiology,
diagnosis and treatment of melanoma.

– Jag har gjort försök in vitro och i
djurmodeller. I möss visar det sig att en
del av boret ligger inom den ram som
krävs för att det ska fungera effektivt när
de bestrålas med termiska neutroner.

Ett av problemen med behandlingen
är det ojämna upptaget i tumören av den
substans som ska verka. Amilcar Ro-
berto har gått vidare och försökt finna
förklaringen till att koncentrationen blir
ojämn.

– Det visade sig att när cellen är i
den fas under celldelningen då kromo-
somerna replikeras, så kan inte cellen
samtidigt syntetisera melanin eller gör
det i betydligt mindre utsträckning än
annars. Därför fungerar tioureylener
betydligt sämre som bärare i just den fa-
sen av celldelningen. 

– Dessa ämnen måste därför kombi-
neras med andra melanomsökare, som
tas upp av cellerna i den celldelningsfas
då tioureylener inte fungerar, säger
Amilcar Roberto.
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