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Då Smad-proteinerna nyligen
upptäcktes innebar det ett ge-
nombrott för förståelsen av hur
en av de mest kända tillväxtfak-
torerna – transforming growth
factor-β – signalerar in i cellen.

Forskningen har genom detta
tagit ett stort steg framåt. De in-
tracellulära signaleringssyste-
men ter sig allt mer som realistis-
ka mål för framtida läkemedel
vid bland annat cancer och vissa
fibrotiska sjukdomstillstånd.

Den signalering som sker i cellen –
från receptorerna på cellmembranet till
DNAt – har visat sig mer komplicerad än
vad man tidigare trodde. Det handlar säl-
lan om en linjär signalering, tvärtom
samverkar signalmolekyler som aktive-
rats av en specifik receptor med moleky-
ler vars aktivitet styrs av andra mem-
branreceptorer. I vissa fall förstärker de
samverkande signalmolekylerna effek-
ten på DNA-nivå, i andra fall hämmas ef-
fekten.

När det handlar om tillväxtfaktorer,
molekyler som reglerar cellens tillväxt
och differentiering, kan en obalans i sig-
naleringssystemet leda till en överaktivi-
tet som ger upphov till allvarliga sjukdo-
mar. Karakteristiskt för cancerceller som
progredierar är defekter som antingen le-
der till en överaktivitet av signaler som
reglerar cellernas tillväxt, eller till bort-
fall av signaler som hämmar tillväxten.

Andra exempel på sjukdomar då
överaktivitet kan vara en orsak är fibro-
ser i hjärtat, lever och njurar. Även ate-
roskleros innefattar en överaktivitet av
tillväxtsignaler i kärlväggen.

Komplicerad roll vid cancer 
Det finns ett stort intresse inom läke-

medelsindustrin för tillväxtfaktorer. Re-

dan idag finns medel som emanerar från
den ökade kunskapen om dessa moleky-
ler. Men forskningsfältet är relativt ungt,
inte minst ifråga om kartläggningen av
de intracellulära signalvägarna.

Vid Ludwiginstitutet för cancer-
forskning i Uppsala kartläggs signale-
ringsvägarna för bland annat transform-
ing growth factor-β (TGF-β) och plate-
let-derived growth factor (PDGF). 

TGF-β är en tillväxtfaktor som har
receptorer på nästan samtliga celler i
kroppen. Det är därför svårt att komma
åt en sjukdomsutveckling orsakad av
TGF-β med hjälp av exempelvis TGF-
β-antagonister. Risken för negativa bi-
effekter är för stor. I stället handlar det
om att hitta komponenter i den intracel-
lulära signaleringsvägen som kan utgö-
ra farmakologiska målmolekyler.

Vid tumörutveckling har TGF-β en
mycket komplicerad roll. Under det att
en cell omvandlas till en cancercell för-
lorar den ofta förmågan att svara på fak-
torns tillväxthämmande signaler. Dess
receptor eller någon komponent i signa-
leringskedjan har upphört att fungera,
förmodligen till följd av genmutationer. 

När cellen väl blivit oförmögen att
svara på tillväxtfaktorn blir TGF-β i
stället en faktor som bidrar till en för-
stärkt tumörtillväxt.         

Professor Carl-Henrik Heldin är chef
för Ludwiginstitutet för cancerforskning.

– Vi vet inte exakt vad som ligger
bakom den effekten. Det kan å ena sidan
ha att göra med att TGF-β på ett myck-
et effektivt sätt hämmar immunsvaret, å
andra sidan kan anledningen vara tu-
mörcellernas interaktion med omgivan-
de stroma, inklusive bildningen av
blodkärl i tumörvävnaden, som för-
stärks av TGF-β.

– För att det ska bli möjligt att far-
makologiskt påverka TGF-β, och
kanske kunna hämma vissa signaler
men inte andra, måste vi lära oss mer
om hur TGF-β egentligen fungerar, sä-
ger Carl-Henrik Heldin.

Smad blev ett genombrott
Ett genombrott i förståelsen av sig-

naleringsvägarna för TGF-β är upp-
täckten av Smad-molekylerna. De förs-
ta av dessa molekyler identifierades
1995 av genetiker som studerade ba-

nanfluga och rundmask. 
Namnet Smad kommer från upp-

täckarnas namn på de gener de själva
studerade: »sma» från small (små), ef-
tersom rundmaskar som har dessa gener
muterade är mindre än andra, och
»mad», som motsvarande gener hos ba-
nanfluga kallas.

Så snart proteinet för Smad var se-
kvensbestämt gick man in i sekvensbib-
liotek för humana sekvenser, och omgå-
ende upptäcktes fem gener som hade
liknande sekvenser. Idag finns det nio
kända molekyler inom Smad-familjen
och de har en central betydelse för den
intracellulära signaleringen.

– Signalmolekylen Smad aktiveras
av membranreceptorer som har en
serin/treoninkinas-aktivitet, dvs recep-
torer för TGF-β, BMP (bone morpho-
genic proteins) och liknande faktorer.

– De olika medlemmarna i Smad-
familjen tycks göra olika saker i cellen.
Det finns Smad som har en hämmande
roll och som strukturellt liknar de sig-
nalerande Smad-molekylerna, men
som inte har förmåga att verka som
transkriptionsfaktor i cellkärnan. Vi tror
att deras funktion i stället är att module-
ra svaret i cellkärnan så att det bli lagom
starkt, säger Carl-Henrik Heldin.

Hämma interaktionen 
Det finns olika teorier hur kunska-

pen om Smad skulle kunna användas
för att påverka exempelvis en progredi-
erande cancercell. Att molekylfamiljen
är relevant för cancercellers tillväxt
vittnar bland annat en av medlemmarna
om, Smad-4, som ursprungligen upp-
täcktes som en tumörsuppressorgen.   

En teori är att använda någon sorts
hämmare av Smads interaktion med
membranreceptorn så att molekylen
inte aktiveras, en annan är att försöka
hämma Smad-molekylernas interaktion
med varandra under signaleringen i cy-
toplasman och på det sättet förhindra
funktionella komplex. 

Ytterligare en teori bygger på att
hämma Smad-molekylens interaktion
med målgener i cellkärnan. 

– Vi vet ännu inte vilket steg av sig-
naleringen som vore effektivast att
komma åt. Man kan tänka sig att det
vore en fördel att hämma den tidigt,
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kanske redan på receptornivå. Det skul-
le ge en hög specificitet. Om signale-
ringen hämmades längre ner, där cellen
tar emot signaler från olika håll, blir ef-
fektiviteten förmodligen större men det
är svårare att nå en hög specificitet, sä-
ger Carl-Henrik Heldin.

– Generellt sett har det rent tekniskt
visat sig svårare att hämma tillväxtfak-
torers aktivitet längre ner i signalerings-
kedjan. De lågmolekylära ämnen som
lätt tas upp av cellen lämpar sig väl för
att hämma enzymer, till exempel kinas-
aktiviteten i receptorer. Men när det
handlar om att hämma interaktioner
mellan andra proteiner med ganska fla-
ta ytor, vilket det ofta handlar om läng-
re ner i signaleringskedjan, är det svåra-
re att med dessa lågmolekylära ämnen
bryta interaktionen.

Som läkemedel vid fibr oser
Även om TGF-β verkar vara en vik-

tig faktor vid cancerutveckling, och
även om upptäckten av Smad-moleky-
lerna gett forskarna tydliga målmoleky-
ler för att ingripa i de signaleringsvägar
som aktiveras av TGF-β, är det inte sä-
kert att just cancer är den sjukdoms-
grupp som är mest intressant för modu-
lering av intracellulär signalering. 

Förvisso kan man med TGF-β – i
dess egenskap som tillväxthämmare –
påverka celler att gå in i vilostadium.
Men det finns andra tillväxtfaktorer
som förmodligen är intressantare vid
behandling av cancer, exempelvis tu-
mor necrosis factor-α (TNF-α), som
kan förstärka de signaler som leder till
apoptos. 

Man skulle också kunna hämma fak-
torer av typ PDGF som har förmåga att
inducera antiapoptotiska signaler, eller
faktorer som stimulerar tumörangioge-
nes.

– Läkemedelsindustrins intresse för
TGF-β är ännu inte så stort, man tycker
fortfarande att dess funktion är för oklar
och väntar på att grundforskningen ska
bidra med ytterligare kunskap.

– Men jag tror att det är fullt möjligt
att vi så småningom har läkemedel som
bygger på Smad-molekylerna, antingen
medel som förstärker eller som försvagar
signaleringen i cellen. I första hand kom-
mer det förmodligen att handla om medel
som kan användas vid fibrotiska sjuk-
domstillstånd, där TGF-β har en mycket
kraftigt stimulerande effekt på matrix-
bildning, säger Carl-Henrik Heldin.

Ingen linjär signalering
Intresset för PDGF har däremot varit

ganska stort inom läkemedelsindustrin
och det pågår kliniska studier med
tillväxtfaktorn som ett medel vid sår-
läkning. 

Till skillnad från TGF-β finns

PDGF-receptorer
endast på vissa
celltyper, bland
annat på fibroblas-
ter i bindväv, på
glatta muskelcel-
ler i   kärlväggen
samt på vissa cell-
typer i njure, lunga
och lever. Det är
där-för realistiskt
att tänka sig läke-
medel som funge-
rar som PDGF-an-
tagonister och slår
ut hela PDGF-sva-
ret i alla celler,
utan att riskera all-
varliga bieffekter.

Men det finns
tillfällen då det kan
vara mer intressant
att modulera sva-
ret, än att blockera
det helt. PDGF har bland annat en antia-
poptotisk effekt, och kan sådana signaler
selektivt stängas av – för att på det sättet
förstärka signalen som orsakar celldöd –
finns det ett tydligt användningsområde
inom cancerbehandling.

Carl-Henrik Heldins forskargrupp
på Ludwiginstitutet för cancerforsk-
ning har länge studerat hur intracellulär
signalering via PDGF-receptorn går
till. Uppsalagruppen är en av flera fors-
kargrupper i världen, som har identifie-
rat en rad signaltransduktionsmolekyler
som binder till PDGF-receptorn. Var
och en av dessa molekyler representerar
första steget i signaleringen in i cellen.

– Vi har försökt följa signaler-
ingsvägarna och kartlägga vilka som le-
der till celltillväxt, till att cellen rör sig,
till att cellen i vissa fall ändrar sin mor-
fologi mycket kraftigt, och vilka signa-
ler som motverkar cellens apoptossigna-
ler.

– Under arbetets gång har det blivit
uppenbart att det inte handlar om några
linjära signaleringsvägar från mem-
branreceptorn till cellkärnan. Kompo-
nenter i signaleringsvägarna interagerar
med varandra, och nästan oavsett var i
signaleringen man kommer in så påver-
kas ett helt spektrum av effekter, säger
Carl-Henrik Heldin.

Ett tiotal signaleringsvägar
Liksom för andra signaleringsvägar

som aktiveras av tillväxtfaktorer ökar
svårigheten att påverka PDGF-signalen
i takt med hur långt ner i signaleringsvä-
gen en påverkan ska åstadkommas.

Samtidigt blir antalet kända signale-
ringsvägar allt fler; tyrosinkinas-recep-
torn, som aktiveras av PDGF, initierar
ett tiotal signaleringsvägar som på olika
sätt interagerar med varandra, samt med

signalmolekyler som aktiverats av andra
receptorer och tillväxtfaktorer.

– En möjlighet är att i stället gå till
slutet av kedjan, till DNAt och försöka
identifiera viktiga gener som initierar
signalerna. Finns det skäl att tro att de
signalerna är skadliga kanske det går att
förhindra aktivering på genstadiet.

– Jag tror i första hand att olika an-
tagonister kommer att bli användbara
för att påverka signaleringen. När det
gäller PDGF handlar det om både can-
cer och olika fibrotiska sjukdomstill-
stånd, säger Carl-Henrik Heldin.

De PDGF-antagonister som används
i försök bygger dels på att antikroppar
binder till PDGF och därmed förhindrar
receptorbindning, dels på antikroppar
som binder till receptorn och blockerar
möjligheten för liganden att binda. Yt-
terligare en variant som nu utvecklas är
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Figur 1. Illustrationen visar en mycket
förenklad bild av det komplexa
signaleringssystem som utgår från
aktiverade tillväxtfaktorreceptorer.
Från vänster: Cytokinreceptorer har
ingen kinasdomän, men de aktiverande
faktorerna binder å andra sidan till
tyrosinkinaser (Jak) på insidan av
cellmembranet. Därefter fosforyleras
transkriptionsfaktorer i Stat-familjen, som
slutligen binder till DNAt.
Tyrosinkinasreceptorerna dras, liksom
cytokinreceptorerna, ihop två och två vid
aktivering. Kinasdomänerna kan på så
sätt fosforylera varandra och sätta igång
signaleringsvägarna. Illustrationen visar
de fyra mest studerade vägarna genom
cytoplasman, men det finns idag 10
kända signaleringsvägar.
Serin/treoninkinasreceptorerna aktiverar
signalvägar, som jämförda med
tyrosinkinasreceptorns signalvägar är
förhållandevis enkla. Signalmolekylerna
(Smad) kan långt ner i signaleringen dock
fosforylera ett kinas aktiverat av
tyrosinkinasreceptorn, varpå effekten på
målgenen hämmas.
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