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1999 års Nobelpris i fysiologi
eller medicin utdelas för upp-
täckten att »proteiner har in-
byggda signaler som styr deras
transport och lokalisation i cel-
len». Nobelpriset tilldelas den
amerikanske cell- och mole-
kylärbiologen Günter Blobel
från Rockefeller-universitetet i
New York. Upptäckten gäller
mekanismerna för hur proteiner
med hjälp av inbyggda »adress-
lappar» styrs till och igenom
intracellulära membran så att
de hamnar på sina rätta ställen i
cellens olika organeller. 

Blobels upptäckt har haft en
enorm betydelse för förståelsen
av hur en cell byggs upp. Den
har också lett till en ökad insikt
i mekanismerna bakom många
ärftliga sjukdomar och andra
sjukliga tillstånd. Upptäckten
har även starkt bidragit till att
utveckla cellen som produk-
tionsenhet genom att effektivise-
ra produktionen av viktiga pro-
teinbaserade läkemedel.

En fullvuxen människa antas vara
uppbyggd av cirka 100 000 miljarder
celler. Den kärnförsedda (eukaryota)
cellen består av många olika bestånds-
delar – organeller – som är omslutna av
fetthaltiga membran. Varje organell har

sina specialiserade uppgifter. Cellens
alla funktioner styrs från DNA i cell-
kärnan, mitokondrierna producerar cel-
lens energi, lysosomerna är en avstjälp-
ningsplats där makromolekyler bryts
ner, peroxisomerna har viktiga uppgif-
ter i oxideringen och metaboliseringen
av fettsyror etc. Det endoplasmatiska
retiklet (ER), en central organell i an-
slutning till årets pris, är ett nätverk av
membran där sekretoriska proteiner och
membranproteiner syntetiseras. Dessa
proteiner transporteras efter syntesen
vidare via Golgikomplexet ut till celly-
tan. 

Varje cell innehåller tusentals olika
proteiner med mycket varierande funk-
tioner. De fungerar t ex som byggstenar
för att ge cellen dess struktur. De flesta
proteinerna fungerar som enzymer, vil-
ka katalyserar metabola processer,
DNA-replikationen, RNA-syntesen,
proteinsyntesen etc. Andra sköter om
kommunikationerna inom och mellan
cellerna. Man har uppskattat antalet
proteinmolekyler i varje cell till cirka en
miljard. Proteinerna är stora, veckade
och i många fall vattenlösliga moleky-
ler. Deras aminosyrasekvens (ordnings-
följden av de 20 olika aminosyrorna)
specificeras av den gen som kodar för
proteinet. Efter syntesen veckas protei-
net på ett sätt som bestäms av dess ami-
nosyrasekvens. Det sker en ständig ned-
brytning och nybildning av proteinerna
i cellen.

I slutet av 1960-talet började man på
allvar intressera sig för frågan hur ny-
bildade proteiner styrs till och tar sig
igenom de täta lipidinnehållande mem-
branen. Membranen förhindrar nämli-
gen fri diffusion av makromolekyler, t
ex proteiner. En annan central fråga var
hur nybildade proteiner hittar till sina
rätta ställen inne i cellen. Det var dessa
frågeställningar Günter Blobel gav sig i
kast med. 

Studier av cellens struktur 
och den sekretoriska processen
Günter Blobel anslöt sig 1967 som

post doc-forskare till det berömda cell-
biologiska laboratoriet vid Rockefeller-
universitetet. Laboratoriet, som leddes
av George Palade, hade en imponeran-
de tradition inom den cellbiologiska
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staden (Dagens Nyheter 12/10).
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forskningen, och här rådde en ovanligt
förtätad och kreativ vetenskaplig atmo-
sfär. Blobel, född 1936 i Tyskland, flyt-
tade efter sin läkarexamen 1960 i Tü-
bingen och ett par års läkarpraktik till
McArdle-laboratoriet i Madison, Wis-
consin. Där disputerade han 1967 på en
avhandling som berörde distributionen
av RNA, speciellt ribosomalt RNA, i
hepatocyter. 

I slutet av 1940- och början av 1950-
talet hade stora framsteg gjorts beträf-
fande karakteriseringen av cellens
ultrastruktur, framför allt tack vare ut-
vecklingen av elektronmikroskopin.
Man kunde nu med hög upplösning stu-
dera cellens olika beståndsdelar (tex
ribosomerna) och definiera nya mem-
branomslutna organeller, bl a det endo-
plasmatiska retiklet (ER), lysosomerna

och peroxisomerna. Samtidigt utveck-
lades ultracentrifugeringstekniken, med
vilken det blev möjligt att separera cel-
lens organeller och studera deras sam-
mansättning och egenskaper. Pionjärer-
na inom detta område var Albert Clau-
de, Christian de Duve och George Pala-
de, som 1974 delade Nobelpriset för
sina »upptäckter av cellens strukturella
och funktionella organisation». Dessa
tre forskare var alla under olika skeden
av sin karriär knutna till Rockefeller-la-
boratoriet.

Palade och medarbetare studerade
under 1950- och 1960-talen syntesen av
sekretoriska proteiner i ER i exokrina
pankreasceller. Palades elektronmikro-
skopiska bilder av cellens organeller
från den tiden har blivit klassiska. Pala-
de fann att de sekretoriska proteinerna
syntetiserades vid ribosomer bundna
till ER. Den växande proteinkedjan ex-
ponerades inte i cellens cytoplasma
utan trängde under syntesens gång ige-
nom ER-membranet och frisattes efter
syntesen på andra sidan (dvs lumen) av
membranet. Palade visade med hjälp av

elektronmikroskopisk autoradiografi –
en på den tiden helt ny teknik – hur de
nybildade proteinerna transporterades
via vesiklar till Golgikomplexet och ut
ur cellen. Dessa arbeten klarlade såle-
des den generella principen för var och
hur sekretoriska proteiner syntetiseras
och för transportvägen ut ur cellen [1].
En av de stora frågor som uppstod som
en direkt följd av dessa forskningsresul-
tat var hur syntesen av sekretoriska pro-
teiner styrs till ER-membranet och hur
den växande kedjan sedan tränger ige-
nom membranet.

Blobel och »signalhypotesen»
Blobel tog sig an dessa frågor. Kort

före Blobels ankomst till laboratoriet
hade man börjat använda biokemiska
metoder för att studera proteinsyntesen
i ER. System för att syntetisera protei-
ner in vitro höll på att utvecklas i flera
laboratorier. Genom att bryta upp cellen
kunde man studera syntesen av protei-
nerna i mikrosomala fraktioner (dvs
ER-membran) [2]. I sina första arbeten
[3, 4] visade Blobel tillsammans med
David Sabatini att den växande protein-
kedjan hos sekretoriska proteiner in-
neslöts i mikrosommembran och att de
härigenom blev resistenta mot proteas-
behandling. De färdiga proteinerna
förblev inneslutna i mikrosomerna.
Proteiner som bildades vid fria riboso-
mer var däremot proteaskänsliga. Blo-
bel drog slutsatsen att den växande pep-
tidkedjan hade en förmåga att binda till
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Bindande faktor

mRNA

Ribosomala 
subenheter

Aminoterminal
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ER-membranet

Figur 1. Den preliminära »signal-
hypotesen» från 1971 [5]. Blobel och
Sabatini föreslog att det nybildade
sekretoriska proteinet styrs till och
igenom det endoplasmatiska membranet
med hjälp av en aminoterminal signal (x).
Man postulerade att en faktor som binder
till signalen kunde vara inblandad.

Figur 2. »Signalhypotesen» i den form
den presenterades 1975 av Blobel och
Dobberstein [6, 7]. De föreslog att den
aminoterminala signalsekvensen (sick-
sacklinjen), som kodas av mRNA, klyvs
bort efter det att proteinet trängt igenom
ER-membranet via en kanal, varefter det
färdiga proteinet frisätts i ER-lumen.
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ER-membranet och sedan vektoriellt
segregera till membranets andra sida
(lumen).

På basen av dess arbeten framlade
Blobel och Sabatini 1971 i en kort rap-
port [5] en preliminär modell för hur
sekretoriska proteiner i samband med
syntesen styrs till ER-membranet. Blo-
bel postulerade att sekretoriska protei-
ner i sin aminoterminala ända har en in-
byggd signal, en aminosyrasekvens,
som via en hypotetisk löslig faktor styr
ribosomen och budbärar-RNA (mRNA)
till ER-membranet (Figur 1). 

Blobel utvecklade i samarbete med
Bernhard Dobberstein under de följan-
de åren denna modell och kunde på ba-
sen av eleganta in vitro-experiment,
publicerade i två arbeten 1975 [6,7],
framlägga en slutlig modell, allmänt
känd som »signalhypotesen». Nyckeln
till framgången var det in vitro-system
som Blobel utvecklade. Han kombine-
rade på ett tekniskt mycket krävande
sätt komponenter från olika källor. Syn-
tesen av det protein som han studerade,
immunglobulinets lätta kedja, styrdes
av mRNA isolerat från musmyelomcel-
ler. Ribosomerna, transfer-RNA och
andra lösliga faktorer kom från kanin-
retikulocyter, och de mikrosomala
membranen (ER), från vilka ribosomer-

na avlägsnats, isolerade han från hund-
pankreas. 

Genom att kombinera dessa kompo-
nenter kunde han rekonstituera protein-
syntesen och proteintranslokationen i
ett provrör. För att kunna analysera den
lätta kedjan inmärktes den under synte-
sens gång med 14C-aminosyror. Han
fann att den lätta kedjan var större när
den syntetiserades i avsaknad av mikro-
somer än vid närvaro av mikrosomer.
Han föreslog att den lätta kedjan synte-
tiserades med en aminoterminal se-
kvens (signalpeptid) som med hjälp av
bindarproteiner styr ribosomerna med
den växande peptidkedjan till ER-mem-
branet. 

Blobel postulerade vidare att kedjan
tränger igenom membranet via en ka-
nal, att signalpeptiden klyvs bort och att
det färdiga proteinet därefter frisätts i
ER-lumen (Figur 2). Dessa antaganden
skulle visa sig vara helt korrekta. Under
början av 1970-talet var även andra la-
boratorier, bl a Cesar Milsteins grupp
[8], som likaså studerade syntesen av
immunglobulinets lätta kedja, inne på
samma spår som Blobel. Dessa arbeten
ledde dock inte fram till en modell för
proteintranslokationsprocessen.

Bevisen för hypotesens riktighet
Under de följande 20 åren kunde

Blobel och hans medarbetare steg för
steg visa att den föreslagna hypotesen
var korrekt. Den bild som läroböckerna
idag presenterar framgår av Figur 3.
Signalpeptiden visade sig hos olika
sekretoriska proteiner och membran-
proteiner vara 15–30 aminosyror lång
och innehålla en central region av hyd-
rofoba aminosyror [9]. Blobel isolerade
ett lösligt protein–RNA-komplex, »sig-
nal-recognition particle» (SRP), som

binder signalpeptiden efter det att den
exponerats från ribosomen [10, 11].
SRP, som består av sex proteiner och ett
litet s k 7S RNA, binder därefter till en
receptor i ER-membranet kallad SRP-
receptorn [12] eller »docking protein»
[13]. Receptorn visade sig bestå av två
subenheter. Den växande kedjan träng-
er sedan igenom ER-membranet via en
»vattenlöslig» kanal, det av Blobel före-
slagna »translokonet», som består av
flera subenheter och kallas Sec61p-
komplexet. 

Blobel visade i början av 1990-talet
med hjälp av elektrofysiologiska meto-
der att ribosomen reglerar huruvida
kanalen är öppen eller stängd. Han kun-
de också rekonstituera en funktionell
kanal in vitro. Nyligen har man med
hjälp av högupplösande elektronmikro-
skopi kunnat visualisera kanalen [14]
och funnit att den i öppet tillstånd har en
inre diameter på 40–60 Å [15]. Blobel
isolerade även ett proteinkomplex som
klyver signalpeptiden efter det att den
trängt igenom ER-membranet. Detta s k
signalpeptidas innehöll sex subenheter
[16].

Den forskning som bedrivits sedan
signalhypotesen formulerades har såle-
des visat att alla postulerade steg i hän-
delseförloppet varit korrekta. Inte nog
med detta, man har även funnit att pro-
cesserna är mycket konserverade under
evolutionen. Samma principer gäller i
såväl jäst-, växt- som djurceller. Vissa
steg fungerar även på ett liknande sätt i
bakterier. Blobel har under årens lopp
haft många begåvade elever och medar-
betare som sedermera på egen hand eta-
blerat framgångsrika karriärer och bi-
dragit med att komplettera den ovan
skissade bilden. 

Blobel har således bildat skola inom
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SRP-receptorn i ER-membranet

Kanal (translokon)

Ribosomreceptor

mRNA

Ribosom
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SRP (bundet till
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SRP dissocierar
och återanvänds

tRNA Proteinet
tränger igenom
kanalen
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Figur 3. Den förenklade bilden av
proteintranslokationen såsom den idag
presenteras i läroböcker. När signal-
peptiden exponeras från ribosomen
binder den till SRP (signal-recognition
particle). SRP förmedlar bindningen av
ribosom–mRNA-komplexet till SRP-
receptorn i ER-membranet. När SRP
dissocierar från signalpeptiden tränger
denna och den efterföljande peptidkedjan
igenom ER-membranet via en kanal
(translokonet). Det färdiga proteinet
frisätts i ER-lumen och transporteras
sedan ut ur ER, vanligen till
plasmamembranet.
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cellbiologin. In vitro-metodologin, som
Blobel och medarbetare utvecklade för
att studera translokationen genom ER-
membranet, har blivit vägledande för
cellbiologins vidare utveckling. Man
kan säga att Blobel lagt grunden för den
moderna molekylära cellbiologin.

Topogena signaler styr 
proteinerna till deras mål 
Utgående från studierna av protei-

ners translokation igenom ER-membra-
net kunde Blobel i samarbete med andra
forskargrupper snabbt visa att importen
av proteiner även in till andra organeller
styrs av inbyggda signaler som kan lik-
nas vid adresslappar. Importen av pro-
teiner till mitokondrier [17] och till
växtcellens kloroplaster [18] visade sig
styras av aminoterminala, positivt lad-
dade och vanligen komplexa signalse-
kvenser, medan importen till peroxiso-
merna [19] styrs bl a av en karboxi-
terminal tripeptidsekvens (serin–lysin
–leucin). 

På basen av ovanstående studier for-
mulerade Blobel 1980 [20] en generell
princip för hur proteiner via s k topoge-
na signaler styrs till cellens olika orga-
neller eller integreras på korrekt sätt i
lipidmembran. Han postulerade i detta
klassiska arbete förekomsten av fyra
olika typer av topogena signaler: (a)
signalsekvenser, som initierar translo-
kationen av proteiner genom specifika
membran, (b) »stop transfer»-signaler,
bestående av hydrofoba segment i pro-
teiner som gör att de vid translokationen
förblir membranbundna (integrerade
transmembrana proteiner), (c) sorter-
ingssignaler, som styr proteinerna från
ER till sina korrekta organeller (t ex
sekretoriska granula, lysosomer, de api-
kala eller basolaterala plasmamembra-
nen hos polariserade epitelceller), samt
(d) insertionssignaler, som efter synte-
sen styr integreringen av ett protein i ett
membran. 

Forskningen under de senaste 20
åren har återigen visat att de principer
som Blobel här lade fram till alla vä-
sentliga delar är korrekta och dessutom
generella. Man har identifierat en rad
signaler som styr proteiner till de olika
organellerna (Figur 4) [21]. Importen in
i cellkärnan styrs t ex av anhopningar av
positivt laddade aminosyror, som kan
vara belägna var som helst i proteinet. I
detta sammanhang kan nämnas att Blo-
bel under de senaste 15 åren aktivt del-
tagit i klarläggandet av mekanismerna
för hur proteiner transporteras in i och
ut ur cellkärnan. Även på detta område
har han blivit världsledande.

Har r evolutionerat cellbiologin 
Upptäckten av att proteiner har topo-

gena signaler närmast revolutionerade
cellbiologin. Vi har i dag en detaljerad

bild av hur en cell och dess olika be-
ståndsdelar byggs upp och vidmakt-
hålls, och denna kunskap är i hög grad
grundad på Blobels upptäckt av protei-
nernas inbyggda »adresslappar». Det
bör särskilt framhållas att de topogena
signalerna inte enbart är viktiga för att
utforma cellens basala organisation
utan också för att under embryogene-
sens gång skapa olika celltyper och väv-
nader. Tarmcellers differentiering i en
apikal och en basal del och nervcellers
pre- och postsynaptiska membran är
slående exempel på den välkontrollera-
de cellombyggnad som sker under ut-
vecklingens gång. 

Immunsystemet är ett annat vackert
exempel på hur viktiga de topogena sig-
nalerna är och hur fundamental deras
betydelse är i dagens biomedicinska
forskning. Produktionen av secernerade
antikroppar sker med hjälp av signal-
medierad transport, medan syntesen av
cellbundna antikroppar utnyttjar »stop
signal»-medierad transport. Klarläg-
gandet av transplantationsantigenernas
och T-cellsreceptorernas syntes och roll
i immunförsvaret utgår från Blobels
upptäckt, likaså förståelsen av den so-
fistikerade antigenpresentationsproces-
sen. 

Det kan noteras att dessa transport-
processer också kan moduleras av
mikroorganismer. Det är t ex känt att
humant cytomegalovirus kan påverka
transporten av MHC klass 1-molekyler
på så sätt att dessa translokeras tillbaka

från ER-lumen till cytosolen för degra-
dation i stället för att transporteras till
plasmamembranet [22]. Virala patoge-
ner kan undgå upptäckt av immunför-
svaret genom att blockera specifika
komponenter i antigenpresentations-
maskineriet.

Transport-/sorteringsdefekter
bakom flera ärftliga sjukdomar
Vid ett flertal relativt vanliga ärftliga

sjukdomstillstånd utgör en »fellokali-
sering» av muterade proteiner en viktig
patogenetisk faktor [23]. Vid den vanli-
gaste formen av cystisk fibros (deletion
av tre baspar kodande för fenylalanin i
position 508) sker inte en korrekt trans-
port av det muterade jonkanalproteinet
till cellmembranet, vilket medför funk-
tionsbortfall [24]. Vid flera mutationer
som beskrivits vid familjär hyperkole-
sterolemi förhindras uttransporten av
den syntetiserade LDL-receptorn till
cellytan, vilket medför en funktionell
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Figur 4. Ett exempel på riktad transport
med hjälp av s k topogena signaler.
Figuren visar schematiskt en cell med
några av dess organeller. Notera att
kloroplaster endast finns i växtceller.
Organellerna har specifika funktioner och
är membranomslutna. Nybildade
proteiner förses med speciella »adress-
lappar», s k signalsekvenser, som gör att
de dirigeras till rätt ställe i cellen och
även kan passera organellernas
membran. Själva signalsekvenserna
består av ett visst antal aminosyror,
oftast i ena ändan av ett protein eller,
beträffande nukleära proteiner, inne i
proteinet. 
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LDL-receptorbrist [25]. α1-antitrypsin-
brist uppkommer vanligen på grund av
mutationer som förhindrar en sekretion
av α1-antitrypsin från levercellerna. Vid
vissa fenotyper (särskilt PiZZ) sker
också en ackumulering av det abnorma
proteinet i det endoplasmatiska retiklet,
vilket utlöser en inflammatorisk reak-
tion i hepatocyterna ledande till lever-
skada med cirros som slutresultat hos
många patienter [26]. Liknande meka-
nismer ligger bakom amyloiddeposi-
tion, bl a vid vissa former av Alzhei-
mers sjukdom [23]. Dessa sjukdomar
utgör exempel på den stora betydelsen
av att cellen kan upprätthålla normala
transportvägar för de syntetiserade pro-
teinerna, men de är vanligen ej relatera-
de till direkta förändringar i proteiner-
nas signalsekvenser.

Genetiska mutationer i proteiners to-
pogena regioner leder sannolikt vanligt-
vis till att cellen inte kan utvecklas på ett
normalt sätt. Det finns dock några kli-
niska exempel på att en förändring i ett
proteins signalsekvens medför en fel-
lokalisation med åtföljande störning i
cellfunktionen. Ett intressant exempel
är primär hyperoxaluri (typ I). Detta är
en sällsynt autosomalt recessiv sjuk-
dom, som kännetecknas av mycket ti-
dig, utbredd njurstensbildning och ne-
frokalcinos ledande till njursvikt och
systemisk oxalos [27]. 

Sjukdomen beror på en defekt funk-
tion av ett leverspecifikt peroxisomalt
enzym, alanin: glyoxylat-aminotransfe-
ras 1, vilket katalyserar en transaminer-
ing av glyoxylat till glycin. Vid brist på
enzymet ansamlas oxalat och glykolat,
vilket leder till den kliniska symtombil-
den. Analys av leverbiopsier från pati-
enter med denna sjukdom visade emel-
lertid att enzymet kunde påvisas både
immunologiskt och i form av katalytisk
enzymaktivitet i mer än en tredjedel av
fallen [28]. Förklaringen till detta förvå-
nande fynd visade sig vara att dessa pa-
tienter har en mutation i enzymets sig-
nalsekvens, som leder till att det synteti-
serade enzymet dirigeras till mitokond-
rierna istället för till peroxisomerna
[29]. Eftersom huvuddelen av glyoxy-
latsyntesen sker i peroxisomerna leder
den felaktiga lokalisationen av enzymet
till funktionellt bortfall och därigenom
manifest sjukdom. 

Ett annat exempel på felaktig en-
zymlokalisation i cellen utgörs av suk-
ras–isomaltas-brist, där detta enzym-
komplex inte dirigeras till rätt del av en-
terocyten, vilket medför defekt upptag
av sackaros (sukros) och diarrésjukdom
[30]. Man kan förvänta sig att antalet
kända störningar av denna typ kommer
att öka i takt med den pågående kart-
läggningen av det humana genomet; det
stora flertalet proteiner innehåller näm-
ligen en eller flera topogena signaler. 

Effekti va cellfabriker 
för produktion av proteiner
De topogena signalerna kan utnytt-

jas för specifika tillämpningar inom
medicinen och bioteknologin. Redan
idag framställs läkemedel i form av pro-
teiner, t ex insulin, tillv äxthormon,
erytropoetin, tillväxtfaktorer, koagula-
tionsfaktorer och »humaniserade» an-
tikroppar. Vanligen utnyttjas bakterier,
men beroende på att vissa mänskliga
proteiner inte veckas på ett korrekt sätt
i bakterier eller inte glykosyleras måste
de produceras i eukaryota celler, före-
trädesvis i däggdjursceller. Detta är vik-
tigt eftersom den biologiska effekten
kan försvagas eller helt försvinna om
det rekombinanta proteinet inte är veck-
at på samma sätt som det nativa protei-
net. 

Är glykosyleringen felaktig eller
ofullständig kan vidare immunsystemet
betrakta det rekombinanta proteinet
som främmande och reagera. I dag
framställs därför t ex erytropoetin med
hjälp av däggdjursceller; endast om
erytropoetinet förses med sina fyra kol-
hydratgrupper blir den kliniska effekten
god. 

Kunskapen om transportsignaler gör
det möjligt att säkerställa att cellerna
blir effektiva proteinfabriker och prote-
inleverantörer. Även om transport-
signalerna är likartade mellan olika ar-
ter kan den humana signalen behöva
modifieras för att proteinet skall kunna
produceras med god effektivitet i jäst-,
insekts- eller däggdjursceller. Med gen-
teknik förses därför de önskade protei-
nerna med skräddarsydda transportsig-
naler så att proteinerna utsöndras utan
problem i den utvalda celltypen och se-
dan lätt kan renas.

Viktig grund f ör framtida 
gen- och cellterapi
Det förhållandet att proteiner kan di-

rigeras till olika delar av cellen ger ock-
så fascinerande framtida möjligheter att
utveckla helt nya behandlingsstrategier.
Genom att utnyttja topogena signaler
bör man kunna utveckla nya läkemedel,
som selektivt riktas mot t ex en viss or-
ganell för att korrigera en uppkommen
defekt. Det är vidare i dag möjligt att ex
vivo tillföra gener av olika slag till icke-
transformerade, prolifererande humana
celler. 

Det är förmodligen inte särskilt av-
lägset att celler – i idealfallet stamceller
– kan komma att tas ut från en patient,
byggas om i laboratoriet på ett sofisti-
kerat sätt med hjälp av genteknik och de
topogena signalerna för att sedan åter-
föras till patienten. Det ter sig sannolikt
att framtida gen- och cellterapi i hög
grad kommer att bygga på Blobels upp-
täckt att proteinerna innehåller inbygg-
da transport- och sorteringssignaler.
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Dansk cancerforskare
får Fernströms Nordiska Pris

Den danske cancerforskaren
Keld Danö får Eric K Fern-
ströms Nordiska Pris 1999. Keld
Danö är professor i tumörbiolo-
gi vid Köpenhamns universitet
och chef för Finsenlaboratoriet
vid Rigshospitalet. Verksamhe-
ten vid Finsenlaboratoriet ägnas
helt åt cancerforskning. Fern-
strömpriset är på 500000 kr och
tilldelas Danö för hans »grund-
läggande studier av protein-
spjälkningens betydelse för tu-
mörtillv äxt».

Den forskning som Keld Danö och
hans medarbetare bedriver kan komma
att resultera i helt nya metoder att för-
hindra cancerceller från att sprida sig
och ge upphov till metastaser, dvs dot-
tertumörer på andra ställen i kroppen.

Keld Danö och hans medarbetare på
laboratoriet har haft en teori att cancer-
celler sprider sig genom att de utnyttjar
ett av kroppens egna system för att repa-
rera skadade vävnader, t ex sårläkning.
Systemet innebär att det bildas enzy-
mer, proteaser, som kan bryta ned pro-
teiner. När blodplättar och fibrin (ett
trådliknande protein som bildas vid ko-
agulering) klumpar ihop sig till en blod-
propp som täpper till ett kärl så bildas
ett sådant enzym, en plasminogenakti-
vator, för att lösa upp blodproppen. Det
systemet är numera väl kartlagt och
principen används för ett läkemedel vid
akut hjärtinfarkt. 

Enzymet reparerar vävnad
– Vi utgick från att plasminogenakti-

vatorn var verksam även vid cancer och
beslöt att kartlägga enzymer och dess
aktivitet. Det tog oss flera år att karak-
terisera det och då fann vi att det inte var
ett utan två enzym. Dels det som finns i
blodkärlen, tPA, dels ett som vi påvisa-
de i cancerceller och som fick namnet
uPA, berättar Keld Danö.

Forskargruppen koncentrerade sig
på uPA och har beskrivit både enzymet,
dess hämmare och hur det tar sig in i
cellerna via en mottagare, uPA-recep-
torn, på cellytorna.

Normalt fungerar uPA-systemet un-
der reparationen av skadad vävnad, tex
ett sår. Hudceller bildar enzymet när de
växer in och täcker såret med ny väv-
nad. När en kvinna slutar amma förän-
dras vävnaden i bröstet och det sker med
hjälp av uPA-systemet. Normalt finns
det en välavvägd balans i systemet – när

vävnad är reparerad eller ombyggd så
bildas inte mer enzym.

Men systemet kan gå ur kontroll, t ex
beroende på att hämningen av enzym-
produktionen inte fungerar längre. Cel-
lerna omvandlas till cancerceller och in-
vaderar vävnad med hjälp av enzymet
som fortsätter att bryta sönder proteiner.
Inte nog med det – cancercellerna har
också förmåga att rekrytera friska celler
att arbeta för sig. De friska cellerna bil-
dar också uPA och andra proteaser och
hjälper på så sätt cancern att sprida sig.

Keld Danö tror att om 10–15 år kom-
mer de allra flesta cancerfall att kunna
botas. Någon undermedicin är inte
tänkbar – därtill är cancer en alltför
komplicerad sjukdom. Och biverkning-
ar kommer man aldrig ifrån. Men när
man väl har kartlagt cancercellernas
alla raffinerade mekanismer för att spri-
da sig går det att täppa till spridningsvä-
garna.

Forskningen om uPA-systemet kan
redan nu användas som prognosinstru-
ment vid cancer. Ju högre halt av uPA-
receptor i blodet, desto sämre prognos.
Keld Danös forskargrupp har i samar-
bete med cancerläkare på Hvidovre-
sjukhuset i Danmark sett på prov från ca
600 patienter som opererats för kolon-
cancer och funnit ett tydligt samband.
Sådana data kan bli viktiga för att avgö-
ra vilka patienter som bör behandlas
med cytostatika efter operationen. •

Keld Danö, professor i tumörbiologi.
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