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Samband mellan tumörer och kroppens immunförsvar  
 

Cancerceller är kända för att ha mutationer i sina gener som resten av kroppens celler saknar och man 
har länge försökt att kartlägga vilka gener det är som cancerceller uttrycker annorlunda än resten av 
kroppens celler. På samma sätt försöker man kartlägga vilka signalmolekyler som cancerceller ger ifrån 
sig som resultat av genuttrycket. Detta är grundläggande för att förstå hur cancern fungerar och därmed 
hur den kan bekämpas.  
 
Det är ett vanligt förekommande fenomen att cancerceller aktivt hämmar immunförsvaret eller lurar 
immunförsvaret till att hjälpa cancern med bl.a. att bilda nya blodkärl som är viktiga för att leda syre och 
näringsämnen till cancertumören. Bland annat bröstcancerceller är kända för att migrera till lymfnoderna 
där det finns gott om immunceller. Vid svåra fall av bröstcancer, och även i flera andra typer av cancer, 
så har det visats att ett protein som heter Wnt5a utsöndras i en mindre mängd än i normala celler. Detta 
protein har visats påverka kroppens immunförsvar på olika sätt. 
 
Immunförsvaret är väldigt komplext och förutom att aktivt döda bakterier och inleda en läkningsprocess 
vid skadad vävnad så kan immunförsvaret även skada kroppen om det blir alldeles för aktivt, som t.ex. 
är fallet vid sjukdomar som reumatism. Därför är det viktigt att det finns en väl avvägd balans mellan 
aktiva immunceller och regulatoriska celler. Kroppen har flera olika sorters immunceller med varierande 
funktion och jag har i mitt examensarbete studerat vilken effekt Wnt5a har på de immunceller som 
kallas T-celler. De T-celler som jag har studerat här är viktiga i kommunikationen mellan olika 
immunceller vid infektioner och vid vävnadsskador.  
 
Jag visar i mitt examensarbete att Wnt5a hämmar T-cellernas tillväxt. Sedan har jag försökt ta reda på 
mer om den signalväg som Wnt5a agerar via eftersom man även har sett att Wnt5a aktiverar ett protein 
som kallas NFAT. Detta protein är känt för att leda till att T-celler ökar sin tillväxt när de t.ex. träffar 
bakterier. Därmed så kan man tycka att Wnt5a borde öka T-cellernas tillväxt istället för att hämma den. 
Av den anledningen skulle det vara intressant att hitta exakt vilken signalväg som Wnt5a aktiverar för 
att i slutändan hämma T-cellers tillväxt.  
 
De bröstcancerpatienter vars cancerceller utsöndrar mindre Wnt5a än normalt har oftast svårare för att 
bli friska från sin cancer. Som redan nämnts så är bröstcancer känt för att ge tumörer i områden rika på 
immunceller och därför förväntar man sig att bröstcancerceller på något sätt kan hämma 
immunförsvaret. Det kan därför verka lite motstridigt att bröstcancerceller minskar sin produktion av 
Wnt5a som framstår som en hämmare av immunförsvaret i mina och i andras studier. Det har dock 
visats att Wnt5a har många olika effekter på celler och det jag har tittat på är bara en liten del av det 
Wnt5a kan göra.  
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The effects of Wnt-5a on T cell activation and proliferation 
Wnt5a is a signaling protein that is known to have a number of functions and seems to be able to act as 
both a tumor suppressor and a tumor promoter. Wnt5a affects both adhesion and proliferation, and we 
have here studied its effect on T cell activation and proliferation. We found that Wnt5a activates NFAT 
in T cells, as has previously been shown in other cell types. We also found that Wnt5a inhibit 
proliferation and, surprisingly, this was caused by a downregulation in the expression of IL-2. We thus 
suggest that Wnt5a has an immunoregulatory mode of action in T cells.  
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