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Cancer är en av de sjukdomar som idag dödar flest människor i världen. För att kunna hjälpa 

så många drabbade patienter som möjligt är det viktigt att studera och få en fördjupad 

förståelse för de mekanismer som ger upphov till sjukdomen. Därför är cancer ett viktigt 

område för forskarvärlden idag.  

 

Till skillnad från friska celler som endast kan dela på sig ett visst antal gånger kan 

cancerceller dela på sig obegränsat. De har lyckats kringgå de försvarsmekanismer som cellen 

besitter och kan på så vis växa, dela på sig och sprida sig i kroppen på ett sätt som kan vara 

förödande för patienten. En sorts tumör som växer långsamt, men som ändå kan vara mycket 

aggressiv och resistent mot behandling är neuroendokrina tumörer. De neuroendokrina celler 

som formar dessa tumörer producerar hormoner efter att dess receptorer mottagit en signal, 

ofta i form av ett protein. En av dessa receptorer, somatostatin-receptorerna, är ofta 

överuttryckt på neuroendokrina tumörer. Detta orsakar ofta bieffekter som rodnad, diarré och 

hjärtklappning hos den drabbade. Kunskapen kring dessa tumörer behöver fördjupas då 

antalet personer som drabbas ökar.  

 

Cancer behandlas ofta med strålning då detta leder till skador på DNA och cellmembranet, 

vilket i förlängningen kan döda cellen. Olika typer av strålning passar olika patienter, 

beroende på de egenskaper som den drabbades tumör besitter. För att i största mån undvika att 

frisk vävnad kommer till skada har en ny metod utvecklats: peptid-receptor-radionuklid terapi. 

Denna metod går ut på att man fäster radioaktiva nuklider på ett protein som söker sig till de 

receptorer som överuttrycks på den målinriktade tumörens yta. På så sätt kommer strålningen 

att levereras till tumören med så lite inverkan på annan vävnad som möjligt.  

 

I denna studie används peptiden DOTATATE som söker sig till somatostatin-receptorer. Till 

denna peptid fästs radionukliden 
177

Lu. Detta komplex används sedan tillsammans med 

AT13387 för att behandla neuroendokrina tumörceller, eftersom AT13387 har en möjlig 

strålsensitiverande effekt på tumören. AT13387 skulle på så vis kunna öka effekten av 

strålningen som ges av 
177

Lu-DOTATATE.  

 

Två cellinjer med härkomst från neuroendokrina tumörer har studerats här, BON-1 och CRL-

5815. Genom att utföra ett flertal analysmetoder på dessa celler har det i denna studie visats 

att dessa två cellinjer passar bra för studier av neuroendokrina tumörer. För att undersöka 

interaktionseffekten av 
177

Lu-DOTATATE och AT13387 har behandling utförts på 

klotformade cellaggregat, så kallade sfäroider. Resultaten visade att både 
177

Lu-DOTATATE 

och AT13387 var för sig har en signifikant effekt på sfäroiderna. Kombinationen av de två 

hade överlägset bäst effekt, där AT13387 tydligt potentierar behandlingen med 
177

Lu-

DOTATATE. 

 

Cellinjerna BON-1 och CRL-5815 har visats vara goda kandidater för studier på 

neuroendokrina tumörer. Det har också visats att AT13387 potentierar behandlingen av dessa 

cellinjer med 
177

Lu-DOTATATE. Ytterligare studier behövs för att karaktärisera 

kombinationseffekten. 


