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Prostasomer är små granula,
som utsöndras från prostata-
körteln. De finns i sädesvätskan,
både i fri form och bundna till
spermierna. Man vet att prosta-
somerna stimulerar spermie-
motiliteten och bidrar till att
skydda spermierna för attacker
från kvinnans immunförsvar
under vandringen upp till ägget.
Kanske kan antiprostasomanti-
kroppar komma att utnyttjas
för immunkontraception och för
immundiagnostik av metastaser
från prostatacancer.

Prostasomer är det namn vi gav en
sorts granula eller vesikler i human sä-
desvätska [2], som efter några renings-
steg med bland annat differentialcentri-
fugering kunde isoleras från sperma i en
pellet [1]. Strukturerna antogs komma
från prostatakörteln [2]. Den så kallade
prostasomfraktionen visade sig vara
ganska homogen och det kunde fastslås
att prostasomerna inte var en artefakt
bildad av olika lösa membranfragment i
sperman [3]. Prostasomerna består av
omkring 80 olika proteiner [4, 5] inklu-
sive enzymer och ytproteiner [6].

Funktionella mångsysslare
Prostasomerna har den egenheten att

kunna fästa på spermierna, när prostata-
sekretet blandas med de prostasomfria
spermierna från bitestikeln i samband
med ejakulationen [7]. På så sätt kan
prostasomerna direkt samverka med
spermierna. Det har bl a visat sig att
prostasomerna har effekt på spermie-

transporten, fagocytosmekanismen och
komplementsystemet. Så får till exem-
pel tvättade spermier, som tillsätts en
»fysiologisk» dos prostasomer, en ökad
motilitet [8, 9], och möjligen kan
prostasomerna användas i samband
med in vitro-befruktning för att öka
även frysta och tinade spermiers be-
fruktningsförmåga [10]. Prostasomerna
minskar även makrofagernas fagocy-
tosförmåga [11] och hämmar komple-
mentsystemet [12]. En hypotes om
prostasomernas funktion är att de un-
derlättar äggets befruktning genom att
stimulera spermierna och både minska
de för kvinnan främmande spermiernas
risk att utsättas för immunologiska at-
tacker i livmoder och äggledare.

Prostasomer verkar också finnas i
sädesvätskan från hingst, bagge och
hund, vilket antyder att ett samspel
prostasomer–spermier är vanligt före-
kommande inom reproduktionen.

Prostasomerna synliggjorda
Med svepelektronmikroskopi ser

man att en pellet av prostasomer består
av små granulära strukturer (Figur 1).

Transmissionselektronmikroskopi vi-
sar att de apikala delarna av epitelcel-
lerna innehåller en mängd lagringsve-
sikler fyllda med mindre vesikler och
små, mörka granula [2]. När lagrings-
vesiklerna nått epitelcellernas ytmem-
bran, tömmer de sig till körtelgångarna
i prostata. Vilka komponenter i lag-
ringsvesiklerna som motsvarar prosta-
somerna vet vi dock ännu ej. Med hjälp
av monoklonala antikroppar försöker vi
nu både spåra prostasomerna med im-
munelektronmikroskopi och analysera
deras sammansättning med peptidse-
kvensning [13].

För att framställa de monoklonala
antikropparna använder vi seminala
prostasomer, men selekterar sedan fram
de antikroppar som också reagerar med
prostasomer, som isolerats direkt ur
prostatasekret [14]. En av antikroppar-
na, som var särskilt lämpad för immun-
histokemi, visade att prostasomerna var
ansamlade i de supranukleära delarna
av epitelet (Figur 2), det vill säga i sam-
ma delar som elektronmikroskopin vi-
sar förekomst av lagringsvesikler.

Möjliga kliniska tillämpningar
Eftersom prostasomerna fäster sig

på spermier och dessutom möjligen
skyddar dem för angrepp av kvinnans
immunförsvar, finns tanken att anti-
prostasomantikroppar i till exempel
kvinnans cervixsekret skulle kunna för-
sämra spermiefunktionen. Eftersom
musspermier kan binda prostasomer
från människa [15] kan vi testa på djur
om spermierna blir påverkade av anti-
prostasomantikroppar och därigenom
få reda på om sådana antikroppar kan
användas för antikonception. 

Vid canceromvandling av prostatas
epitelceller sker en dedifferentiering,
det vill säga cellerna förlorar gradvis
bland annat sin vanliga sekretproduk-
tion. Eftersom prostasomerna är en
sekretprodukt från epitelcellerna, ser
man cancerförändringarna som en vari-
erande prostasommängd hos cellerna.
När vi studerade immunfärgade snitt
från metastaser fann vi att cellerna i me-
tastaserna också innehöll en varierande
mängd prostasomer [16]. Teoretiskt
skulle man kunna använda en specifik
antiprostasomantikropp som målsökare
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Figur 1. Svepelektronmikroskopisk bild,
som visar en del av en pellet med
prostasomer. Prostasomerna ser ut som
små granula med varierande storlek. 



för påvisande av metastaser från en
prostatacancer. Därför söker vi efter en
lämplig antiprostasomantikropp, vars
effekter vi kan prova i cellodlingar och
djurförsök.
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Summary

Prostasomes enhance sperm functional
capacity;
prostasome components, or their
antibodies, may come to be used in in
vitro fertilisation, as contraceptives, and
for the diagnosis of cancer
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The article consists in a report of the prosta-
somes, which are secreted into the gland ducts
of the human prostate. At ejaculation, these na-
tive prostasomes are expelled with prostate sec-
retions and are to be found in the seminal plas-
ma as seminal prostasomes which facilitate
sperm function in various ways. The authors
have designed methods for producing monoclo-
nal anti-prostasome antibodies for use in im-
munohistochemistry, in sequencing analysis of
the prostasomes, and in the immunostaining of
prostate carcinoma metastases.
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Figur 2. En immunhistokemisk bild av
sekretceller i ett körtelrör från en normal
prostata, som reagerats med en
antiprostasomantikropp. Den
mörkfärgade reaktionsprodukten visar
att prostasomerna är anrikade i cellernas
övre delar.
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