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Genetiken som styr Ewing sarkom 
 
Ben- och mjukdelstumörer kan uppstå i ben, brosk och bindväv och utseendet skiljer sig 
väldigt mellan tumörerna. Det finns många olika typer av ben- och mjukdelstumörer och en 
av dem är Ewing sarkom. Sarkom är ett gemensamt namn för elakartade tumörer i kroppens 
stödjevävnad, det vill säga i skelett, brosk, bindväv, muskler m m.  
 
Jag har velat undersöka hur Ewing sarkom uppkommer, och hur genetiken bakom styr 
tumörtillväxten. Ewing sarkom ingår i den så kallade Ewing sarkom-familjen av tumörer 
(ESFT). ESFT är den näst vanligaste ben- och mjukdelstumören hos barn och är vanligast i 
åldrarna 10−20 år. I Sverige drabbas 7−10 personer om året. ESFT uppkommer oftast i de 
långa benen, till exempel lårbenet och överarmsbenet, men kan även uppkomma i andra ben 
såsom revbenen. Symptom på sjukdomen är låg feber, smärta vid tumörområdet, anemi (lågt 
blodvärde) och ökat antal vita blodkroppar. ESFT behandlas med en kombination av kirurgi, 
strålning och kemoterapi men trots den omfattande behandlingen så är överlevnadsnivån låg, 
där knappt hälften av patienterna överlever. 
 
I mikroskop kan man känna igen tumörcellerna där utseendet för ESFT varierar. Oftast ser 
man små, runda celler, men även andra cellulära former kan uppkomma, till exempel 
rosettformer. ESFT är även cellulärt lik andra tumörtyper, vilket gör den svår att 
diagnostisera. Därför har genetiska analyser stor betydelse när det gäller att diagnostisera 
ESFT.  
      
Nästan alla ESFT har kromosomavvikelser där EWSR1-genen är inblandad. EWSR1 bildar 
därvid en s.k. fusionsgen med en av hittills 5 kända partners. Den vanligaste fusionsgenen är 
EWSR1-FLI1, som uppstår då kromosomerna 22 och 11 utbyter genetiskt material. Denna 
studie handlade om att studera hur mycket fusionsgenen EWSR1-FLI1, samt de normala 
generna EWSR1 och FLI1 uttrycks i Ewing-tumörer och cellinjer. Detta är intressant eftersom 
att genuttrycket är kopplat till hur mycket protein som sedan bildas. Vidare har studien ämnat 
till att undersöka vilka mekanismer som kan styra hur mycket protein som bildas. Hur mycket 
som bildas av fusionsproteinet EWSR1-FLI1 är särskilt viktigt eftersom det anses vara 
inblandat i uppkomsten och tillväxten av Ewing sarkomtumörer. De olika undersökningarna 
gjordes genom att använda olika molekylärbiologiska metoder. 
 
Våra resultat tyder på att microRNA skulle kunna vara inblandade i reglering av dessa geners 
uttryck. microRNA är korta RNA molekyler som kan påverka hur mycket protein som 
produceras från mRNA. För att konfirmera dessa resultat kan man undersöka vilka microRNA 
som uttrycks i Ewing sarkom, samt hur dessa direkt kan påverka uttrycket av FLI1. Genom att 
få mer kunskap om generna inblandade i tillväxten av tumören kan detta leda till bättre 
behandlingar och högre överlevnadsnivå i framtiden. 
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Estimation of the EWSR1, FLI1 and EWSR1-FLI1 expression levels and the 
influence of EWSR1 and FLI1 3´UTRs on expression. 

  

The Ewing sarcoma family of tumors (ESFTs) is a group of bone and soft tissue tumors that 
includes Ewing sarcoma and primitive neuroectodermal tumor. ESFT is the second most 
common bone and soft tissue tumor in children, affecting 7-10 children per year in Sweden.  
 
ESFT often arises in the diaphysis or metaphyseal-diaphyseal portion of the long bones and 
can be treated with a combination of surgery, radiation and chemotherapy. ESFT is often 
composed of small round cells, but can also present as Homer-Wright rosettes and other 
cellular structures. Due to the difficulties in diagnosing ESFT by histopathology, genetic 
analyses are important. 
 
A known genetic characteristic of ESFT is the presence of a fusion gene composed of the 
5´part of the EWSR1 gene and the 3´part of a gene belonging to the ETS family of genes. The 
most common fusion gene is EWSR1-FLI1 created by the translocation t(11;22)(q24;q12). 
The expression of EWSR1-FLI1 and EWSR1 is driven by the EWSR1-promoter. The fusion 
gene EWSR1-FLI1 results in the production of the fusion protein EWSR1-FLI1, which 
contributes to tumorigenesis in ESFT.   
 
The present study aimed to estimate the expression levels of wild-type (wt) EWSR1, wt FLI1 
and EWSR1-FLI1 by using real-time PCR (polymerase chain reaction). We also investigated 
the possible effects of the EWSR1 and FLI1 3´ untranslated regions (3´UTRs) on the 
expression of the firefly luciferase reporter gene. The results from real-time PCR showed that 
EWSR1 is expressed at a higher level than both FLI1 and EWSR1-FLI1, whereas the 
expression levels of FLI1 and EWSR1-FLI1 were similar. Results from the luciferase assay 
clearly showed that the 3´UTRs had a negative effect on the activity of the reporter gene. 
Differences could also be seen among the different cellular environments; the ESFT cells and 
human embryonic kidney (HEK) cells. The FLI1 3´UTR had a more negative effect on the 
luciferase reporter gene than that of EWSR1 3´UTR in the ESFT cells, whereas in the HEK 
cells, the effects of the 3´UTRs were similar. These results indicate that microRNAs may be 
involved in regulating the expression of these genes. 
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