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Sammanfattning 
 
Teoretisk bakgrund 
Tumörsjukdom är en vanlig anledning till att människor avlider för tidigt.  Antalet dödsfall 
orsakad av cancer fortsätter att öka i Sverige. Utveckling av nya behandlingsmetoder mot 
olika cancerformer sker kontinuerligt.  Läkemedelsbehandling mot cancer ger dock ofta svåra 
bieffekter och därför är det viktigt att utveckla alternativa behandlingsmetoder. De nya 
läkemedlen skall ge bättre dosanpassning, förlängning av behandlingstiden och mindre 
biverkningar.  
 
Syfte 
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur mikrotubulistabiliserande läkemedel kan 
användas vid behandling av cancer.  Följande frågeställningar behandlas: 
På vilket sätt stabiliseras mikrotubuli? Hur ser den katalytiska mekanismen ut bakom 
mikrotubulistabilisering? Hur effektiva är de mikrotubulistabiliserande läkemedlen? 
Påverkas effekten om de mikrotubulistabiliserande läkemedlen används tillsammans med 
andra läkemedel i olika kombinationsbehandlingar?  
 
Metod   
Rapporten är en sammanfattande litteraturstudie som bygger på vetenskapliga studier 
hämtade från databasen PUBmed. Statistiskt underlag hämtades från Statistiska 
centralbyrån och Socialstyrelsens Cancerregister.  
 
Resultat 
Mikrotubuli kan stabiliseras på olika sätt. Aminosyran lysin på mikrotubulipolymersträngen 
acetyleras via katalysatorn α-TAT1. Inhibition av histondeacetylas leder till en acetylering av 
α-tubulin K40. Reaktionsmekanismen har en avgörande roll för mikrotubulistabilisering. 
Enzymets molekylstruktur samt positionering av molekyler i aktivt centra visar sig vara 
avgörande för acetyleringen av lysin. Små avvikelser i molekylstruktur samt 
potentialförändringar i aktivt centra leder till utebliven biokemisk reaktion. God 
behandlingseffekt uppnås i kombinationsbehandling med Paclitaxel och andra 
läkemedelssubstanser. Vid kombinationsbehandling potentieras den aktiva substansen och 
biverkningarna reduceras.    
 
Diskussion 
Tubulinacetylering leder till ett stabilt mikrotubuli. Förändringar av affinitet, polaritet och 
molekylstruktur samt molekylpositioneringen i det aktiva centrat har en betydande roll för de 
katalytiskt biokemiska processerna. Det finns fortfarande oklarheter kring 
katalysaktiveringen. Alternativa läkemedelsbehandlingar ger möjlighet att uppnå bättre 
dosanpassning och tar större hänsyn till patientens ålder och sjukdomstillstånd. Pågående 
forskning kring onkogener, studier av biokemiska processer och transitionskomplex, ger 
värdefull kunskap till framtida läkemedelsframställning. Förhoppningsvis leder forskningen 
fram till att de nya läkemedelsbehandlingarna mot cancer blir mer målstyrda, 
individanpassade och minskar biverkningarna. 
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1. Introduktion 
 
Tumörsjukdom är en vanlig anledning till att människor avlider för tidigt.  Antalet dödsfall 
orsakad av cancer fortsätter att öka i Sverige. Bröstcancer och prostatacancer toppar 
statistiken (1). Statistiken baseras på antalet avlidna personer i cancer, som varit 
folkbokförda i Sverige. Det finns många anledningar till att cancer utvecklas. Det kan röra sig 
om överexponering av UV-ljus, virus- och bakterieinfektioner, förändrade levnadsvanor, 
samhällstrender och miljögifter. Kroppens förmåga att reparera cellskador är individuell.  
Vårt genetiska arv och vår förmåga att utsöndra och metabolisera olika substanser varierar 
också mellan olika individer. Immunsystemet har stor betydelse i försvaret mot cancer 
genom att inflammationsprocesserna sätts igång och T-celler aktiveras (2). Inflammationen 
stimulerar cellnybildning och celldifferentiering. Tillväxtfaktorer stimulerar cyklin E och D 
som driver cellcykeln framåt, via cyklinberoende komplex(CDK). 
 
Mängden pigmentering och exponeringstid av UV-ljus är den största sjukdomsframkallande 
riskfaktorn för utveckling av den elakartade hudcancerformen malignt melanom. Hudcancer 
hos Sveriges befolkning har ökat kraftigt under de senaste tio åren.  Ca 500 personer avlider 
varje år enligt 2011 års statistik (1). Malignt melanom utvecklas i pigmentcellerna som är 
lokaliserade längst ned mot stratum basale i överhuden. Färgpigmentet melanin bildar 
sköldar över cellernas kärnor som skyddar mot UV-ljus(2) Bindningar mellan kvävebaserna i 
DNA hos pigmentcellerna, kan påverkas på olika sätt via den tillförda UV-energin och det 
kan leda till att DNA muteras. När tumören breder ut sig under basal lamina och därmed 
kommer i kontakt med blodbanor, finns risk för metastasbildning. Cancern kan då bli 
svårbehandlad (2). 
 
En kemisk-fysiologisk påverkan genom solande är tillsammans med det ökande 
läkemedelsanvändandet en stor riskfaktor för uppkomst av malignt melanom. Det energirika 
UV-ljuset gör att den administrerade läkemedelssubstansen exciteras och blir mer reaktiv 
mot den omgivande fysiologiska miljön. Läkemedelssubstansen kan därmed få en cytotoxisk 
effekt, genom att reaktiva radikaler och peroxider bildas (3). 
 
Idag vaccineras unga flickor mot det cancerogena viruset Human Papillomavirus (HPV), som 
angriper cellmembran i livmoderhalsen. Tack vare genomförda vaccinationsprogram har 
antalet diagnosticerade fall av livmoderhalscancer reducerats. Dödligheten i magsäckscancer 
har minskat pga livsstilsförändringar, t.ex genom en förbättrad kost och ökad motion (1). 
Transfetter, alkohol, konserveringsmedel, stress och sparsam motion, sänker vår livskvalitet.  
Immunförsvaret försvagas och kroppen blir mer mottaglig för infektioner.  
 
Totalt 15% av alla cancerfall har en koppling till rökning. Rökning har ökat bland kvinnor 
men dödstalen för år 2011 var jämförbara för kvinnor och män (1). Den kontinuerliga 
exponeringen av olika kemikalier som avgaser, inredningskemikalier, mm, ökar risken att 
insjukna i cancersjukdom.  
 
I denna rapport kommer frågor kring vilken betydelse mikrotubulistabilisering har vid 
cancerbehandling. Flera substanser som har en stabiliserande effekt på mikrotubuli (MT) 
används idag vid behandling av cancersjukdom. Läkemedelsbehandling mot cancer ger dock 
svåra bieffekter och det därför av stor betydelse att utveckla alternativa behandlingsmetoder. 
De nya läkemedlen ska ge en dosanpassning som är lättare att justera och en förlängning av 
behandlingstiden. Med förlängd behandlingstid kan behandlingseffekten förbättras så att 
antalet återfall kan reduceras. De ska också ge effektivare läkemedelsbehandling genom att 
större hänsyn tas till patientens ålder och hälsotillstånd. För att förstå hur cancerläkemedlet 
fungerar i cellen och vilka faktorer som påverkar tumörtillväxt behövs fördjupade kunskaper 
om cellcykel och det komplexa intracellulära signalsystemen. 
 



 

1.1 Cytoskelettet 
Cytoskelettet ger mekanisk stadga åt cellen och stabiliserar cellen mot hårda påfrestningar. 
Det bidrar även till att de intracellulära signalsystemen fungerar. Signalproteiner och 
receptorer i cellmembranet finns sammankopplade mot cytoskelettet. Signalsystemen är av 
betydelse vid celltillväxten, men påverkar även cytoskelettets uppbyggnad och flexibilitet. 
Cytoskelettet organiserar och sköter den intracellulära transporten av organeller (2). 
 
De proteiner som cytoskelettet består av är slitstarka fibrösa proteiner (intermediärfilament), 
globulära proteiner som aktin (aktinfilament) och tubulin (mikrotubuli). 
Intermediärfilament ser till att cellen står emot mekaniska störningar, men håller även fast 
cellen vid basal lamnia. Intermediärfilamenten har även en sammankopplande funktion 
mellan celler. Aktinfilament stärker cellmembranet via den fina nätstruktur som ligger strax 
under cellmembranet. De tunna aktintrådarna har diametern 5-9 nm.  I aktintrådarna binds 
aktinsubenheter ihop med hjälp av små proteiner till strängar som kontinuerligt förlängs 
eller kortas ner. De små proteinerna håller ihop strängarna på olika sätt.  Aktinfilament, 
liksom mikrotubili, formas efter cellens yttre- och inre omständigheter (2). 
  
 
1.2 Mikrotubili och mikrotubilipolymerisering  
Tubulin, är ett hydrofilt globulärt protein, och är ett av cytoskelettets byggstenar. Det finns 
både hydrofila och hydrofoba interaktioner samt polaritetsvariation inom molekylstrukturen. 
Molekylära chaperoner deltar i syntesen av globulära proteiner. Strukturkompostionen beror 
på aminosyrasekvensen(4). MT formas av subenheter, ett  α- och ett β-tubulin, som 
sammanfogas till en heterodimer. Tubulinet ger upphov till ett linjärt, cylindriskt, polymert 
mikrotubuliskelett (2). 
 
Enzymkinaser och över 100 andra proteiner deltar vid polymeriseringen. Energirika 
molekyler som guanintrifosfat (GTP) fosforyleras till guanindifosfat (GDP) i den plusladdade 
änden av polymercylindern. Vid den minusladdade änden, där heterodimers frigörs, 
fosfateras GDP till GTP. Polymersträngarna har en polaritet, där α- och β-tubulin  interagerar 
med varandra i det polymera hålrummet. Det kan vara en förklaring till mikrotubulis 
cylindriska utseende (2). 
 
MT har en högre hållfasthet än aktinfilament. MT är dynamiska och flexibla 
polymercylindrar med en ytterdiameter på 25 nm (2). MT har en mycket sammansatt 
uppbyggnad. De består av flera aktiverande och hopbindande små proteiner, sk 
mikrotubuliassosierade proteiner (MAPs). De har samtliga en viktig roll vid 
sammanlänkningen av heterodimern, som utformas till  längsgående mikrotubulisträngar 
med protofilament. Enligt litteraturen anpassas polymeriseringen och regleras med hjälp av 
proteinet γ-Tubulin Ring Complexet (γ-TuRC).  γ-TuRC anses stå för reglaget av antalet 
protofilament.  De 13 protofilamenten är sammanbundna i en cylinderform. γ-TuRC finns i 
hög uppsättning nära den centrala centrosomen, vilken kallas Mikrotubuli-
organisationscenter (MTOC). MTOC är lokaliserad nära cellkärnan (2). Polymercylinderns 
plusände är i riktning perifert ut från centrosomen. Minusänden finns i riktning mot 
centrosomen. Polymeriseringen är en ständigt pågående dynamisk process, där tubulin växer 
till och bryts ner om vartannat (2). Dynamiken beror på en anpassning av cellens inre miljö 
till den yttre miljö som cellen befinner sig i (2). Förändringarna kan gälla  tillväxtfaktorer, 
fysiologiska påfrestningar, som t.ex UV-exponering, och vävnadsskador.  
MTs dynamik innefattar även formbarheten, bildandet av kurvaturer. Det sker när 
tubulindimeren  hydrolyseras vid polymerisering. Polymeren försvagas i sin uppbyggnad så 
att en böjform uppstår. Förändringar av mikrotubuli sker inom några minuter (2). MT 
fungerar som en transportör av organeller och substanser. De ATP-beroende 
motorproteinerna, dyneiner och kinesiner, sköter transportprocessen. MTs negativa del, 
transporterar organeller i riktning mot cellkärnan. I den motsatta riktningen, via MTs 
positiva del, sker transport mot cellmembranet (2). 



 

1.3 Cellcykel och kontrollsystem 
Cellcykeln har en betydande roll vid celltillväxt och mikrotubulipolymerisering. Den drivs 
oavbrutet framåt via en biokemisk process med hjälp av cyklinproteiner, som aktiveras av 
cyklinberoendekinaser (CDKs) (2). I det tidiga stadiet vid mitosen organiseras centrisomerna 
i två centrala enheter, som sedan går i motsatt riktning mot två poler. En mitotisk spindel 
uppstår i metafasen. Cellcykelns framåtdrivande process är sensitiviserat och noggrant 
kontrollerad via olika kontrollsystem. Suppressorgener motverkar aktiverande och 
framåtdrivande faktorer. Kontaktinhibition hos snabbväxande celler är en annan viktig del av 
kontrollsystemet. Cadherin-proteiner ser till att celltillväxten avstannar vid cell-cell kontakt 
(2). 
 
 
1.4 Cancerspecifika egenskaper 
Cancerceller avviker på flera sätt från normalt fungerande celler. Cancerceller växer 
ohämmat snabbt eftersom kontrollen av cellcykeln saknas helt eller delvis. Förändringar i 
intermediärfilamenten leder till att tumören får möjlighet att växa ut i extracellulärmatrix 
(ECM). Intercellulära signalsystem saknas eller är mycket bristfälliga eftersom kontaktytan 
mellan de växande cellerna är minimerad. Intercellulär jon- och proteintransport, via cellens 
sidokanaler, porinerna, fungerar ej. När broms- och kontrollfunktionen av cellcykeln inte 
längre fungerar, leder hyperfosforylering till att cellproliferationen ökar. Flera 
suppressorgener som fungerar som reglerande signalproteiner finns ofta i överuttryck vid 
cancer.  Det finns flera anledningar till varför cellcykeln ökar i hastighet.  Det kan röra sig om 
att restriktionspunkten fungerar otillfredsställande, t.ex vid avsaknad av suppressiva 
proteiner. DNA-skador är inte ovanliga vid yttre miljöpåverkan, med risk för 
cancerutveckling, när kroppens ”reparationssystem” inte klarar av eller hinner med (5). 
 
Virus- och bakterieinfektioner kan ge störningar i cellkärnan så att DNA-skador uppstår. Vår 
nedärvda arvmassa har svagheter som kan bli ”synliga” då kroppen är i immunologisk 
obalans i en påfrestande miljö. Signalsystem med anslutning till cytoskelettet kan saknas (5).   
 
Hormoner har en funktionellt reglerande roll på cykliner, som påverkar cellcykelns hastighet. 
Immunosuppressiv läkemedelsbehandling kan stoppa detta förlopp. Vid cancersjukdom kan 
immunologiska cellyteproteiner, antigenpresenterande glykoproteiner (CD:s) finnas i en 
ökad mängd (5).  
 
 
1.5 Syftet  
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur mikrotubulistabiliserande läkemedel kan 
användas i behandling av cancer. Följande frågeställningar kommer att behandlas: 
På vilket sätt stabiliseras mikrotubuli? Hur ser den katalytiska mekanismen ut bakom 
mikrotubulistabilisering? Hur effektiva är de mikrotubulistabiliserande läkemedlen? 
Påverkas effekten om de mikrotubulistabiliserande läkemedlen används tillsammans med 
andra läkemedel i olika kombinationsbehandlingar?  
 
 

2. Metod 
 
Faktaunderlaget insamlades under fem dagar. Data plockades in från databasen PUBmed och 
från privat facklitteratur. Statistik hämtades från Socialstyrelsens cancerregister för antalet 
avlidna i cancer, www.soc.se. De SÖKORD som användes vid sökningarna i databasen 
anpassades efter rapportens syfte. 
 
Dag 1:  
MICROTUBULE STABILITY PACLITAXEL (”Modulation microtubule stability enhances the 



 

cytotoxic response of cancer cell to paclitaxel”),  
 
HISTONE DEACETYLASES (“Histone deacetylases and cancer”). 
 
Dag 2:  
VALPORIC ACID PACLITAXEL (“Valporic acid enhances tubulin acetylation and apoptotic 
activity of paclitaxel on anaplastic thyroid cancer cell lines”). 
 
Dag 3: 
VALPORIC ACID PACLITAXEL (“Effect of Valporic acid on the cell cycle and apoptosis 
through acetylation of histone and tubulin in a scirrhous gastric cancer cell line”) 
 
ACETYL-CO-A TUBULINTRANSFERASE BINDING (“Atomic resolution structure of human 
alfa-tubilin acetyltransfgerase bound to acetyl- Co A”) 
 
STRUCTURE TUBULIN ACETYLTRANSFERASE (“Structure of the α-tubulin 
acetyltransferase, αTAT1, and implications for tubulin-specific acetylation) 
 
ACETYL CO A TUBULIN (“α-Tubulin acetylation from the inside out”) 
 
Dag 4: 
PACLITAXEL COMBINATION ALPHA-TUBULIN (”Phenethyl isothiocyanate and Paclitaxel 
synergistically enhanced apoptosis and alpha-tubulin hyperacetylation in breast cancer 
cells”),  
 
PANTETHINE PANTOTENIC ACID (“D-Pantethine Has Vitamin Activity Eguivalent to D-
Pantotenic Avids for Recovering from a Deficiency of D-Pantothenic Acid in Rats”)  
PARP-1 (“PARP-1 cleavage fragments: signatures of cell-death proteases in 
neurodegeneration”)  
 
Dag 5:  
MONOKLONAL ANTIBODY EPOTHILONE COMBINATION(” Synergy betwwen 
chemotherapeutic agents and CTLA-4 blockade in preclinical tumor models” 
 
EPOTHILONE (“Epothilone:Mecanism of action and biologic activity”, Induction of 
apoptosis in human ovarian cancer cells by new anticancer componds, epothilone A and B”. 
 
 

3. Resultat 
 
3.1 Mikrotubulistabilisering 
Mikrotubulistabilisering leder till att cellnybildningen avstannar. Flera läkemedelssubstanser 
har denna effekt. Frågeställningen om hur mikrotubuli stabiliseras samt hur effektiva 
läkemedelssubstanserna är behandlas i denna del. 
 
 
3.1.1 Paclitaxel och Epotiloner 
Det finns läkemedel, tex taxoler (TX)och epotiloner (EPO) som påverkar cellcykeln och 
stabiliserar mikrotubuli. Paclitaxel (PTX, en taxol) är exempel på ett antimitotiskt läkemedel. 
Substansen är en diterpenoid som utvinns från idegranens(Taxus brevifolia) bark. 
Farmakologisk effekt uppstår i cellcykelns metafas. Den stabiliserar kärnspolen så att 
celldelningen omöjliggörs. PTX inbinder med molekylposition C13-aktivitet mot β-tubulin i 
protofilamenten (6). Läkemedelsbehandling med PTX  kan dock utveckla resistens, dvs den  
farmakologiska effekten uteblir. Genen för multidrugresistens (MDR-1) kodar för P-
glykoproteinet, som är ett transmembranärt cellyteprotein som deltar i regleringen av 



 

effluxmekanismen. (6).  Vid multidrugresistens finns glykoproteinet i överuttryck. Den aktiva 
substansen PTX pumpas ut från cellen och den cytotoxiska effekten uteblir. (6). Vanliga 
biverkningar efter en behandling med PTX är påverkan på membranepitel med snabb 
cellnybildning, t.ex i tarm, munhåla och hårsäckar. Neuropatiska tillstånd är vanliga. 
Allergisk överkänslighet förekommer då antalet immunologiska celler reduceras (6). Taxoler 
är svårdoserade med ett smalt terapeutiskt fönster(7). Cytotoxisk doskoncentration är 1.2 nM 
(8). 
 
Epotiloner (EPO) är en ny klass av cancerläkemedel med MT-stabiliserande  effekt som 
hämmar cellnybildningen (8).  Grundsubstansen utvinns från mykobakterinen Sorangium 
cellulosum (9). EPO har en makrolidstruktur bestående av 16 laktonringar, substituenter och 
en epoxid. Grundstrukturen transformeras till analogderivat via syntetiska 
framställningsmetoder. EPO A, EPO B, AzaEPO B, EPO C, EPO D samt DesoxyEPO F är 
exempel på epotiloner. Analogerna varierar i effekt beroende på cancerform.(7).  Numerisk 
värdering och detektion av läkemedelssubstansernas molekylstruktur har analyserats fram 
via Quantity Struktural Activity Relationsship (QSAR). EPOs farmakofor ligger nära taxolers 
(TX)(7). EPO är än så länge under utveckling i Fas 2 stadiet. 
 
Inbindningsaffiniteten till β-tubulin på MT-polymeren är starkare hos EPO än Taxol (TX) 
(17). Analyser (16) visar att molekylstrukturen med positionerna kring C12-13 hos EPO A och 
EPO B har betydelse vid inbindningen. EPO D saknar epoxid men har en metylgrupp i R2-
position. EPO B, har ett brett användningsområde. Behandling med EPO B ger, trots ett 
överuttryck av P-glykoprotein, en cytotoxisk effekt (16). In vitro studier (15) visar att EPO 
och TX har jämförbara behandlingseffekter.  EPO inbinder vid β-tubulin och verkar 
kompetetivt inhibitoriskt med 50%, när Taxol finns närvarande. Inbindningen sker på ett 
redan polymeriserat tubulin. Substansen har en farmakologiskt cytotoxisk effekt samt 
hämmar celldelning vid G2/M-fasen. 
 
 
3.1.2 Inhibition av histondeacetylaser, (HDAC:s) 
Avvikelser i genuttryck är kännetecknande för tumörbildning. Olämplig aktivering av 
onkogener eller tystande av tumörsuppressorgener, eller båda i kombination, driver den 
cellulär proliferation och förhindrar apoptos. Det är därför inte överraskande att många av de 
proteiner som är involverade i regleringen av transkription själva är avreglerade vid cancer. 
En sådan familj av proteiner är histondeacetylaser (HDAC:s). Dessa enzymer tar bort 
acetylgrupper från sidokedjan av specifika lysinrester  som  huvudsakligen sitter på  N-
terminala flexibla svansar . Det leder till en ökad affinitet hos specifika kromatiner som 
packar ihop DNA ytterligare som i sin tur leder till en minskad transkription. Omvänt leder 
acetylering av histoner till en uppluckring av DNA som resulterar i en ökad transkription. 
Dessutom påvkerar HDAC:s  många icke histonproteiner inklusive många 
transkriptionsfaktorer (tex tumörsupressor p53) och α-tubulin heat shock protein 90 
(Hsp90) (11). 
 
HDAC:S inhibitorer  representerar en ny klass av ämnen med lovande effekter vid 
cancerbehandling. De utövar sin effekt genom att förändra utryck av onkogener eller 
tumörsupressorgener via acetylering/deacetylering av histoner eller av 
transkriptionsfaktorer. 
 
Sirtuiner är en grupp av HDAC:s som regleras av Sir2 genen och omfattar SIRT1-7. En 
inhibition av SIRT2-protein ger ett hypermetylerat DNA och histonacetylering (11) HDAC 
påverkar alltså cellens genexpression utan att DNA sekvensen förändras. 
 
Vid cancersjukdom ses vanligen överaktivering av onkogener eller tysta gener. HDAC finns 
ofta i ett överuttryck vid cancer.  P21 mekanismen är ofta avaktiverad vid cancer. HDAC 
inhibitorer leder till en apoptotisk celldöd av cancerceller. De pro-apoptotiska proteinerna 



 

står för induktionen av p53-mekanismen. HDAC:s har även en betydande regulativ roll vid 
kontaktinhibition vid epitels cell-cell tillväxt. På insidan av cellväggen finns epitel 
cadherinproteiner som känner av närliggande celler.  Dessa cadheriner är sammanlänkade 
via andra bindande proteiner med actinfilament (2). Sensitiviseringen av cadherinproteiner 
ökar vid inhibition av HDAC:s, vilket bromsar metastasbildning samt gynnar den 
immunologiska mekanismen (11). 
 

3.2 Reaktionsmekanism 
Reaktionsmekanismen hänger samman med biokemisk katalys och positionering av viktiga 
molekyler i det aktiva centrat hos det katalyserande enzymet. Frågeställningen om hur den 
katalyserande mekanismen ser ut bakom mikrotubulistabilisering kommer att besvaras i 
denna del 
 

3.2.1 α-Tubulintransferas, α-TAT1  
Acetylering av proteiner ger viktiga posttranslationella modifieringar som kan användas 
terapeutiskt. Stabilisering av MT är ett exempel i detta sammanhang. I studie (12) redogörs 
för hur acetyleringen av �-Tubulin går till.  MT stabiliseras när aminosyran lysin acetyleras 
på aminogruppens N-terminala del. Kristallografiska metoder har fastställt 
molekylstrukturen hos proteinet. Acetylgruppen frisläpps från Acetyl Co-enzyme A (AcCoA) 
vid katalysaktivering. Tillsamman bildar �-Tubulin, AcCoA och �-TAT1 en 
sammanhängande enhet, före frisättandet av acetyl-gruppen, som transfereras och binder till 
lysin (K40) på tubulin. Heterodimeren binds samman med bl.a stathmin. Polära krafter 
påverkar placeringen och inbindningen till lysin (K40). Reglering av polariteten påverkar �-
TAT1 aktiviteten i bindningsfickan. Vid DNA-modifieringar har det visat sig att �4- och �-5 
”hairpinns”, samt loop-strukturer, har en betydande roll vid acetyleringen av �-tubulin (12). 
 
Den biokemiska reaktionen katalyseras av ett acetyltransferasenzym (α-TAT1), som har ett 
aktivcentra. Lysin finns lokaliserat med position 40 (K40) i DNA-sekvensen på 
tubulinproteinet. Acetylgrupperna inbinder vid de 13 protofilamenten, som bildar en 
polymercylinder. De inre liksom de yttre ytorna på polymersträngarna exponeras för 
acetyleringar. De polära krafterna mellan α- och β-Tubulin, inne i det polymera hålrummet, 
upphör eller neutraliseras. Härmed skapas ett stabilt MT (12).  Transferasets molekylstruktur 
med dess sammanbindande krafter har en avgörande roll för biokemiska reaktioner. 
Mutationer av enheter i det aktiva centret hos α-TAT 1påverkar aktiviteten av 
transferasenzymet. Strukturen beskrivs och jämförs med histoneacetyltransferaser (HATs) 
som är enzymer som acetylerar lysin på histoner genom att föra över en acetylgrupp från 
acetyl CoA och bilda ε-N-acetyllysine.  Acetylering av histoner leder till ökad genexpression. 
 
 
3.2.2 Enzymatisk reaktionsmekanism med strukturell beskrivning  
I studien (13) används bakterien E.coli för att få fram data om proteinets,  α-TAT1:s, 
molekylstruktur samt aktiva ytor. Molekylstrukturen fastställdes via kristallografiska 
metoder. Resultaten visar att α-TAT1 katalyserar den biokemiska acetyleringsprocessen. Det 
är en reversibel reaktion, på en redan polymeriserad tubulinsträng. Acetyleringen sker på den 
specifika aminosyran lysin-K40.  Uppdelningen av de katalytiskt aktiverande enzymerna 
beror på deras specifika substratinbindningar.  α-TAT1 uppvisar ingen aktivitet mot histoner. 
Den är istället specifik mot tubulinet (13). En exakt detektion och strukturell beskrivning av 
α-TAT1 visar att proeinet består av ”β-sheets, β-hairpinns”, ”α- helixar” och ”loops”, 
positionerade med hänsyn till de intrastrukturella krafter och polaritetsinteraktioner- 
hydrofobicitet och hydrofilicitet. HAT och TAT1 skiljer sig strukturellt när coenzymet AcCoA 
inbinder mot substratet. AcCoA är centraliserat. Enzymerna är specifika med olika 
inbindningsställen (13).    
 



 

De aktiva bindningsytorna på  α-TAT1 och HATs enzymerna uppvisar polaritetsskillnader.  
Inbindningsytan hos α-TAT1 är positivt laddat, dvs har basiskt pH. HATs inbindningsyta och 
närliggande område, är negativt laddat och har surt pH(9). Manipulation av DNA 
sekvenserna via punktmutationer visar att fler aminogrupper i bindningssätet på α-TAT1 
leder till färre acetyleringar av α-tubulinet. Den modifierade DNA-sekvensen leder till en 
polaritetsförändring i det aktiva centrat och acetylering omöjliggörs. Det är av betydelse hur 
det aktiva centrat hos α-TAT1 är molekylärt uppbyggt och hur komplexbildningen fogas 
samman.   Studien redovisar hur positionerna av viktiga aktörer som AcCoA, glutamin samt 
övriga aminosyror, har en avgörande betydelse för den katalytiska processen. Den katalytiska 
mekanismen, som styr α-TAT1, visar starka samband till strukturelementen, men resultaten 
kan inte helt säkerhetsställa aktivitetsmekanismen (13). 
 
 
3.3 Kombinationsbehandling 
I detta avsnitt avhandlas behandlingseffekter av olika kombinationer av 
mikrotubulistabiliserande läkemedel: Paclitaxel tillsammans med valporinsyra (3.2.1), 
Paclitaxel och Phenethyl isothiocynate (3.2.2) och Paclitaxel och Ixabepilone/ Ipilimumab 
(3.2.3). 
 
 
3.3.1 Paclitaxel/Valproinsyra  
Syftet med studie (14) var att undersöka om histondeacetylasen valproinsyra (VPA) ökar 
effekten av paclitaxel (PTX) vid behandling av två typer av sköldkörtelcancerceller (CAL-62 
och ARO). In vitro studien visar att en kombination av PTX och VPA leder till en förbättrad 
behandlingseffekt. Effekten av kombinerad läkemedelsdos är jämförbar med en PTX-dos i 
monoterapi. Biverkningarna reduceras vid kombinerad behandling. I studien undersöktes 
läkemedelsaktivitet, antitumöreffekt, apoptotisk effekt samt effekten av tubulinacetyleringen. 
Cancercellerna behandlades under två olika tidsintervall. Först med en PTX dos och vid 
senare tillfälle med en VPA dos. Reagenstestet visade att VPA ej påverkar celltillväxten i 
monoterapi, vid lägre doser än 1.5 mM. PTX uppvisar ett cytotoxiskt behandlingssvar. 
Studien visade att PTX-dosen kan halveras, vid en PTX-dos på 1µM i 
kombinationsbehandling med 0.7 mM VPA. Apoptosis dokumenterades genom mätning av 
celldöd och caspase-aktivitet. Caspase är en apoptotisk proteinmediator som indikerar p53 
aktivitet. Den bakomliggande mekanismen till denna effekt  är en inhibition av HDAC6 vilket 
leder till en hyperacetylering av tubulin (14,15).  Det är VPA som inhibiterar HDAC och som 
ger den mikrotubulistabiliserande effekten. Analysen (14) visar att kombinationsbehandling 
med VPA och PTX ger ett synergistiskt behandlingssvar, där 0.7mM VPA administreras 24 
timmar före PTX-dosen. PTX har alltså en molekylärt stabiliserande verkan på MT och 
inducerar p53-genen. 
 
Resultaten i denna studie antyder alltså att det finns en koppling mellan inhibition av 
HDAC6, tubulinacetylering och VPA:s förstärkande effekt av PTX. VPA och PTA i 
kombinationsbehandling ger möjlighet till förlängd behandlingstid och reducerar 
biverkningarna. och kan därför bli en alternativa läkemedelsbehandling mot olika 
cancerformer (14,15). 
 
 
3.3.2 Paclitaxel/Fenethyl isothiocynate  
Studien (16) visar en synergistisk effekt när PTX kombineras med Fenethyl isothiocyanat 
(PEITC) i cancerbehandling.  In vitro studierna grundar sig kombinationens effekter på  två 
typer av bröstcancerceller, MCF7 och MDA-MB-231. PEITC tillhör familjen isotiocyanater 
som reglerar de epigenetiska processerna. PEITC inducerar DNA hypometylering och 
histonhyperacetylering samt har en deacetylerande aktivitet på histonet. PEITC har även 
effekt på andra  typer av cancerceller  I kombination med PTX visar analysen att PEITC höjer 
effekten av PTX. I monoterapi verkar PTX stabiliserande på mikrotubuli, så att celltillväxten 



 

avstannar. Vid inaktivering av pro-apoptotiska proteinet bcl-2(bim) leds cellen in i apoptos. 
Kombinationsbehandling PEITC/PTX ger enligt studien en mer omfattande acetylering på 
tubulinet hos de båda typerna av bröstcancerceller; MCF7 och MDA-MB-231. 
Fluorecensanalyser med infärgning av bröstcancerceller och mikroskopstudier, visar en 
>100%  ökning av effekten vid en behandling i kombination (16). 
 
Western blot-tester verifierar och kvantifierar proteiner via antikroppsinbindning till 
proteinerna, hos exponerade bröstcancerceller. Western blot analys (16) visar att 
kombinationsbehandling med PEITC/PTX bromsar cellcykelns framåtskridande. 
Visualisering och detektion av pro-apoptos proteiner (PARP-1, Bcl-2, Bax), kinaskomplex 
(CDK-1, CDK-β1), MTproteiner (α- samt β-tubulin), acetylerat proteiner (acetyl α-tubulin, 
acetyl-H3, acetyl-H4, HDAC6), erhölls via immunoantikropp(IgG) inbindning till 
proteinerna hos de läkemedelsbehandlande cancercellerna. Resultatet visar att 
kombinationsbehandlingen reducerar Cdk1 som driver cellcykeln framåt. Den gynnar  Poly 
ADP-Ribose polymerase (PARP-1) klyvningar  i en mer ökad omfattning jämfört med PTX 
monoterapi. PARP-1 är ett intracellulärt enzym som aktiverar proteaser, bl.a med klyvning av 
cysteinyl-aspartate proteases (caspases). Caspaseaktivering leder till apoptos (20). PARP-1 
har alltså en ökad betydelse vid apoptos i kombinationsbehandling. Studien sammanfattas 
med att PTX i kombination med PEITC ger möjlighet till att sänka dosen av PTX men ändå 
bibehålla lika god behandlingseffekt som PTX i monoterapi (16).  
 
 
3.3.3 Paclitaxel/ Ipilimumab /Ixabepilone  
Kombinationer med anticancersubstanser har visat positiva och gynnsamma 
behandlingseffekter. Ipilimumab( IPI) är ett komplement till MT-stabiliserande läkemedel. 
Ipilimumab är en monoklonal antikropp som används i syfte att verka immunosuppressivt 
(9). Ipilmumab är en cyotoxisk T-lymfocyt antigen-4 bindande substans (CTLA-4). Major 
Histocompability Complexet (MHC) på antigenpresenterade celler(APC) deltager i 
antigenpresentation till T-celler. CTLA-4 finns på T-cellens yta och inbinder kompetetivt till 
glykoproteinet, CD28, istället för den T-cellsaktiverade co-stimulatorn B7. CD28 är en 
ytmarkör på T-lymfocyten, som vid inbindning aktiverar den immunologiska signaleringen 
(9) 
 
Studier på möss visar att mikrotubulistabiliserande substanser  i kombination med 
immunosuppressorer ger en bra synergistisk effekt. I studien analyserades effekten av 
kombinationsbehandling på fibrosarcoma, bröstcancer, lung- och tarmcancer. Dessutom 
studerades effekten på effluxmekanismen när mikrotubulistabiliserande substanserna  PTX 
och Ixabepilone(IXA),  användes i kombination med immunosuppressivt läkemedel, IPI. 
 
IXA är ett analogderivat till Epotilone. Effekten av den cytotoxiska substansen IXA 
undersöktes med jämna mellanrum och jämfördes med effekten av efterföljande 
administration av IPI. Tumöraktiviteten beräknades regelbundet med hjälp av en framtagen 
formel, Tumor Growth Inhibitor (TGI) som möjliggör jämförelser av behandlingseffekter 
mellan olika substanser. IXA i kombination med IPI visar ett behandlingssvar med ett TGI 
värde på 112%. PTX i kombination med IPI gav ett behandlingssvar med ett TGI på 87,5%. 
Analyserna genomfördes på fibrosarcoma i möss i båda fallen. 
 
De cytotoxiska substanserna i monoterapi uppvisade otillfredsställande behandlingsseffekter. 
IXA i kombination med IPI resulterade i en 80% förbättrat behandlingssvar.. IXA i 
monoterapi gav ett 50% reduktion av lungcarcinoma. Därmed förbättrades alltså 
behandlinseffekten med 30% vid kombinerad läkemedelsbehandling IXA/IPI.PTX i 
kombination med IPI gav ett 20% -igtantitumör effekt. Resultaten visar alltså att det är 
fördelaktigt ur behandlingssynpunkt att använda mikrotubulistabiliserande substanser i 
kombination med immunosuppressiva läkemedlet Ipilimumab (9). 
 
 



 

4. Diskussion 
 
4.1 Mikrotubulistabilisering 
Rapporten redogör för den biokemiska processen vid tubulin specifik acetylering, vilket leder 
till stabilisering av mikrotubuli. De biokemiska katalysmekanismerna är mycket komplexa 
och påverkas av skillnader i polaritet, affinitet och stabilitet hos olika proteiner.  I regleringen 
av miktotubulipolymerisering, deltar proteiner och katalytiska enzymer.. Genom det stora 
antalet proteiner och katalytiska enzymer som ingår i uppbyggnaden och regleringen av MT, 
ges också fler möjligheter att utveckla nya läkemedel mot cancer. Ett exempel på att skapa 
störning i uppbyggnaden av MT är att blockera enzymatiska processer, t.ex i 
sammanlänkningen av tubulinsubenheterna. Tau är ett mikrotubuliassocierat GTP beroende 
protein som bildar bryggor mellan enskilda MT. Om proteinets fosforylering blockeras 
försvagas MT strukturen vilket leder till ”oreda” i cellen  och det intracellulära signalsystemet 
blir dysfunktionellt. Den avvikande cellen, kan inte identifieras immunologiskt vilket leder 
till en aktivering av tumör supressor p53. 
 
Polymercylindern i MT består av flera subenheter och med det följer flera inbindningsytor- 
både på insidan som på utsidan av polymercylindern. Fler inbindningsytor för acetylering ger 
fler möjligheter till acetylering och substansinbindning. 
 
Det är en fördel att finna nya substanser riktade mot samma celltyp och med liknande 
farmakologisk effekt eftersom det alltid finns en risk att cytotoxiska substanser stöts ut från 
cellen. Om ett läkemedel förlorar sin effekt pga effluxmekanismen kan det bytas ut mot ett 
annat och patienten kan fullfölja cancerbehandlingen.  
 
Modern genteknik kan ge oss svar på vilka gener som kodar för viktiga reglerande proteiner i 
celler, inklusive de proteiner som reglerar MT. I framtiden kan förhoppningsvis gentterapi 
vara ett alternativ vara en bra behandlingsform av cancer.  
 
Den biokemiska katalysmekanismen påverkas via skillnader i polaritet, affinitet och stabilitet 
hos olika proteiner.   
 
 
4.2 Acetylering med positionering och reaktionsmekanism 
Kvalitativ läkemedelsutveckling kräver en noggrann beskrivning av intracellulära biokemiska 
processer. Det fortfarande mycket oklarheter kring  mekanismer och signalsystem i cellen. 
 
Acetylering och transfereringen av acetylgrupper till lysin på tubulin i transitionskomplexet 
med avsikt att  stabilisera MT har studerats. Transitionstate-komplexet är en övergångsform i 
acetyleringsprocessen. Potentialen i det aktiva centrat reglerar reaktionsmekanismen. 
Fastställande av reaktionsmekanismerna görs via kristallografisk elektromikroskopi och 
filmning.  Det är av intresse att få en bra beskrivning hur och vilka aktiveringsmekanismer 
som leder till frisättning av acetylgruppen med inbindning på lysin. I bindningsfickan på 
alfaTAT1, finns strukturer och molekyler med givna positioner till varandra, som möjliggör 
aktivering. I artikel (712 har affiniteten av AcCoA till D-pantethine en avgörande roll för 
frisättningen. D-pantetheine är ett acetylbärande protein (ACP) och kan jämföras med D-
Pantotensyra (17).  I D-pantethines molekylstruktur ingår disulfidbindningar .  D-
pantetheine är i en mer metabolisk aktiv form pga cysteinets avgivande av thiolgrupp (17). 
Cysteinets avgivande av thiolgrupp fungerar som en aktivator (17). D-pantetine är en mer 
effektiv ACP av percursorn CoA än D-pantotensyra. Enligt artikel (17) kan man utesluta 
tanken att ett tillskott av D-pantetine skulle kunna gynna mikrotubulistabilisering. 
 
 



 

4.3 Kombinationsbehandling 
Variabel genuppsättning, kinetiska skillnader, levnadsvanor, ålder, sjukdomstillstånd och 
immunologisk variation har skapat ett behov av att utveckla alternativ läkemedelsbehandling 
mot cancer. Det finns ett behov av individanpassade läkemedel. 
 
Effekten av läkemedelsbehandling påverkas av många faktorer, som kön, ålder, vikt, tolerans 
mot läkemedel. Kvinnor och män har skillnader i kroppssammansättning och  tolerans för 
läkemedel. Ur kinetiskt perspektiv har äldre människor sämre förmåga att metabolisera och 
utsöndra substanser. Immunologiska reaktioner hos vissa individer förekommer. Sensitiva 
celler, kan uppvisa avvikelser genom förändrade efflux-reaktioner. Den optimala effekten av 
aktiv substans reduceras. 
 
Alternativa behandlingsmöjligheter leder  till en ökad trygghet för patienten.  Patientens 
valmöjligheter och deltagande i beslutsfattandet inför läkemedelsbehandling är viktig. 
Genom att kombinera olika substanser har nya, effektiva, behandlingsmetoder tagits fram. 
Bieffekterna har reducerats. Alternativa läkemedelsbehandlingar i kombination med tidig 
diagnostisering ger troligen en bättre prognos och effluxmekanismen minskar i omfattning. 
 
Kännedom över cellens biokemiska processer vid olika tillstånd, t.ex påverkan av syntetiskt 
framställda substanser, droger, intoxinationer av annan anledning än droger, kroppens egna 
substanser, transmittorer, hormoner etc. ger vetenskapen möjligheter i att hitta behandlingar 
mot svårbehandlade sjukdomar.  
 
Molekylära grundstrukturer för framställning av nya läkemedelssubstanser finns i växtriket. 
Flera växter bär på värdefulla substanser som kan användas vid läkemedelsframställning.  
Intresset är stort kring nya utvecklingsbara växtsubstanser. 
 
 

5. Tack 
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