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Mysteriet med arseniken och cancercellerna 
 
Den vanligast förekommande cancertypen hos barn under 1 år är neuroblastom. För 
patienter som återfaller i sjukdomen finns det idag inga bra behandlingsformer och 
man söker efter nya. Studier i USA har dock visat på att arseniktrioxid, även kallad vit 
arsenik, kan användas i kombination med annan behandling för att bota patienter som 
har återfallit i neuroblastom.  
 
Precis som Agatha Christie fick jag gå in i arsenikens värld, men inte för att beskriva 
hur man kan ta liv, utan för att beskriva hur man kan rädda dem. Mitt arbete handlade 
om att utreda varför neuroblastomceller dör av arseniktrioxid, vilket kan vara till hjälp 
i jakten på boten till neuroblastom. 
 
Celldöd och p18 bax 
I vår kropp dör celler varje dag och varje cell har ett inbyggt självmordsprogram 
kallat apoptos. Detta program är viktigt under vår fosterutveckling, såväl som under 
våra liv för att göra oss av med gamla eller felprogrammerade celler.  En cancercell är 
en felprogrammerad cell som har stängt av detta inbyggda självmordsprogram och 
ohämmat duplicerar sig i miljontals.  
 
När man behandlar cancerpatienter med mediciner som dödar cancerceller 
(cytostatika) är det viktigt att veta hur cancercellerna dör, eftersom man strävar efter 
att endast döda cancercellerna. Tidigare studier på Center för molekylär patologi har 
visat att neuroblastomceller behandlade med arseniktrioxid dör och att proteinet p18 
bax är viktigt för att inducera döden i dessa cancerceller.  
 
Mitt arbete bekräftar tidigare resultat och visar att p18 bax har en viktig betydelse för 
arseniktrioxidinducerad celldöd och att utan p18 bax dör inte neuroblastomceller i lika 
hög grad vid behandlig med arseniktrioxid. P18 bax är ett protein som bara är aktivt 
under celldöd och har generellt associerats med mitokondrien i cellen. Därför är det 
lite av ett mysterium att vi har lokaliserat det till cellens kärna 
 
Mysteriet med p18 bax i kärnan kanske kan ge oss en förklaring till hur arseniktrioxid 
dödar neuroblastomceller och öppnar upp för användning av arseniktrioxid även för 
att bota andra cancersjukdomar.  
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Arsenic trioxide can induce complete remissions in patients with relapsed acute 
promyelocytic leukaemia and this opens up for the use in treatment of other cancer 
forms. The mechanisms behind arsenic trioxide-induced cell death are today not fully 
known. However, recent studies have indicated that a Bcl-2 protein called Bax is 
important for the induction. 
 
To study the importance of Bax in arsenic trioxide-induced neuroblastoma cell death a 
number of different experiments were performed: cells were siRNA transfected in 
order to knockdown Bax expression, subcellular fractionations were made in order to 
study Bax cell-localisation and co-immunoprecipitation were made to find possible 
nuclear interaction partners of Bax. In addition, the effects of arsenic trioxide in the 
neuroblastoma tumour-initiating cells compared to the multidrug-resistant 
neuroblastoma cells were also investigated using a cell viability assay. 
 
The knockdown of Bax rescued neuroblastoma cells from death. Novel partners of 
Bax in the nucleus during cell death were also identified. Neuroblastoma tumour-
initiating cells were sensitive to arsenic trioxide in clinically relevant concentrations. 
The present study is in line with increasing evidence that the function of the Bcl-2 
family of proteins (including Bax) should be extended to activities within the nuclear 
compartments during cell death. 
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