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Få fart på celldöden – botet mot cancern? 
 

Balans och jämvikt är bland det viktigaste för att liv ska existera. Miljön kring oss behöver 
ofta regleras och kontrolleras för att balansen ska bevaras. Likaså behöver miljön i kroppen 
och cellerna vara balanserad, och det är detta som kallas homeostasen. Många sjukdomar 
uppstår på grund av en rubbning i homeostasen, ofta på cellnivå. Programmerad cell död, så 
kallad apoptos, är viktig för balansen i celler och organ. Utan apoptosen skulle celldelning 
och tillväxt inte fungera väl och gamla och dåliga celler skulle finnas kvar, vilket leder till att 
nya friska cellers tillväxt störs. När apoptosen hämmas tar tumörer form och sprids till andra 
organ och så småningom hela kroppen.  
 
I denna studie har vi använt en typ av celler som kallas EA.Hy 926 för att studera ett det 
system som styr apoptosen. Det är Gas6/Axl-systemet som bland annat är involverat i 
apoptosen, och har visat sig vara mera aktivt i de cancertyper med sämre prognos. Gas6 är en 
överlevnadsgen som aktiveras när miljön kring cellerna försämras. Proteinet Gas6 aktiverar 
Axl-receptorn som sitter på cellytan. Axl i sin tur förmedlar vidare signalen utifrån in i cellen. 
Experimenten som vi gjort har handlat om att aktivera Axl-receptorn på cellytan, genom att 
tillsätta Gas6 i odlingsmediet. Målet var att isolera Axl-receptorn när den var under 
aktivering. Vi lyckades isolera aktiverat Axl då Gas6 tillsattes och cellerna kyldes ner i just i 
detta läge. Försöken upprepades och förhållandena ändrades i varje försök för att hitta den 
miljö när axl var som mest aktiverat. Vi fann att det var mest optimalt att tillsätta 400 ng/ml 
Gas6 och att det skulle få verka i 10 minuter innnan cellerna kyldes ner, för att få bästa 
aktivering av Axl.  
 
Då detta system är inblandat i cancer men även andra sjukdomar med bland annat njurar, 
hjärta och kärl, allergier men även inflammationer, så utgör det ett brett spektrum av 
involverade organ. Det har tidigare spekulerats i om det skulle vara möjligt att dämpa Axl-
receptorns aktivering genom att tillsätta Axl som inte sitter fast i cellen. Detta lösliga Axl 
skulle i så fall binda till Gas6 och därmed hindra att Gas6 binder till det cellbundna Axl. Vi 
testade detta i ett sista experiment, där vi lyckades visa att det fungerade att minska Axl-
receptorns aktivering.  
 
Genom att visa att Gas6/Axl-systemet går att inaktivera finns nu tankarna kring vidare 
biologisk betydelse och vad detta innebär för hela kroppen. Både lösligt Axl och Gas6 
cirkulerar i blodbanan och skulle därmed utgöra en slags reglering när det gäller aktiveringen 
av Axl-receptorer på cellers yta i olika organ. Denna upptäckt kan komma att ha en stor 
betydelse vad gäller reglering av Gas6/Axl-systemet och även vidare i cancer behandlingar.   
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Abstract 
 
Receptor tyrosine kinases are involved in many important aspects of the body. Here, the Axl 
family of receptors was studied, with focus on the Axl receptor. These receptors are involved 
in many regulative mechanisms that enable the body to function properly, but they are also 
involved in many diseases, including cancer and tumor formation. The hybridoma cell line 
EA.Hy 926 was used during the study. This cell line expresses the Axl receptor but not the 
Gas6 ligand, so it was possible to stimulate the cells with exogenously added Gas6. This is 
shown on immunoblots where phosphorylated Axl can be detected. Various concentrations of 
Gas6 were used during stimulation, from 25 to 800 ng/mL and the optimal concentration was 
found to be 400 ng/mL. Also, the cells were starved for different time-points before the 
stimulation, and the 2 h starvation period resulted in the optimal state to gain the highest 
phosphorylation of both Axl and Akt. The downstream signaling molecules, Akt, but not Erk 
were specifically activated in response to Gas6 stimulation. The Erk pathway seemed to be 
active regardless of Axl activation by Gas6. Soluble Axl was finally added to the cells in 
combination with Gas6, which resulted in a concentration dependent inhibition of Gas6 by 
soluble Axl.  
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