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PG11047 - ett steg mot den optimala anti-cancerbehandlingen? 
 
En tumör består av två olika populationer av celler; avkomman, som på grund av åldrande och 
differentiering med tiden förlorar sin tillväxtaktivitet, samt cancerstamcellerna (CSC) som 
fortsätter växa och bilda ny avkomma. CSC har förmågan att differentiera och förnya sig och 
de tros vara ansvariga för att driva tillväxt och spridning av elakartade tumörer. Utifrån dessa 
förutsättningar var syftet med denna studie att undersöka hur CSC påverkas vid behandling, 
med avsikt att uppnå en optimal behandling som bland annat hindrar återkomsten av tumörer. 
 
Den vanligaste indikationen på CSC i brösttumörer är celler som uttrycker mycket av 
proteinet CD44 och lite eller inget av proteinet CD24. Studier har visat att den här egenskapen 
har associerats med en process kallad epitelial till mesenchymal transition (EMT), som 
innebär att cellerna förlorar sina epiteliala egenskaper och istället erhåller mer mesenchymala 
egenskaper. Att cellerna minskar sina epiteliala egenskaper innebär att cellerna förlorar sin 
förmåga till vidhäftning, samtidigt som de ökade mesenchymala egenskaperna gör att de får 
en ökad rörlighet och metastaserande förmåga. Eftersom detta medför att cancern lättare kan 
spridas till andra organ är EMT något man vill undvika. 
 
Traditionella anti-cancerbehandlingar verkar genom att döda alla tumörceller, men är mest 
effektiv på aktivt växande celler, vilket ger en minskning i tumörstorlek. CSC kan emellertid 
undkomma sådan behandling på grund av att de har en inneboende resistens mot dessa 
behandlingar och en låg tillväxt. Därför krävs en specifik CSC-inriktad behandling. En 
optimal anti-cancerbehandling bör uppfylla tre kriterier: döda större delen av tumörcellerna, 
döda CSC och/eller driva de återstående cellerna mot mer epiteliala egenskaper.  
 
Polyaminer är viktiga för cellers överlevnad, men förekommer i onormalt höga 
koncentrationer i tumörer, vilket driver deras aggressiva tillväxt. Substansen PG11047 är en 
så kallad polyaminanalog, vilket innebär att den ser ut precis som en normalt förekommande 
polyamin men kan inte utföra samma funktioner som dessa. Behandling med en 
polyaminanalog såsom PG11047 gör att cellerna hindras från att växa och kan även dö.  
 
Med CSC:s egenskaper i åtanke var syftet med studien att undersöka hur behandling med 
substansen PG11047 påverkar bröstcancerceller gällande de tre nämnda kriterierna för 
optimal anti-cancerbehandling. Metoderna som valdes för detta ändamål var flödescytometri 
och Western blot som båda användes för att studera proteiner som kännetecknar epiteliala 
respektive mesenchymala egenskaper.  
 
Resultatet från denna studie tyder på att behandling med substansen PG11047 minskar 
mängden av proteiner som främjar metastasering samt ökar de goda (epiteliala) egenskaperna. 
Detta påvisades av de minskade nivåerna av en bröstcancerstamcellsmarkör, samt den ökade 
mängden av proteiner som kännetecknar goda egenskaper. Dessutom minskar antalet CSC. 
Behandling med PG11047 uppfyller således två av de tre kraven på optimal anti-
cancerbehandling. Det ej uppfyllda kravet, att minska det totala antalet tumörceller, kan 
uppfyllas via behandling med PG11047 i kombination med någon annan substans.  Detta i sin 
tur ger en optimal anti-cancerbehandling som kan användas i förebyggande syfte för att 
minska risken för återkommande tumörer.  
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PG11047 treatment reduces the cancer stem cell population and induces 
mesenchymal to epithelial transition 

 
A tumour consists of two distinct cell subpopulations: the progeny and the cancer stem cells. 
It has been found that the phenotype CD44+/CD24-/low is a marker of cancer stem cells in 
breast tumours, which seem to be responsible for driving the growth and spread of malignant 
tumours. The CD44+/CD24-/low phenotype is associated with epithelial to mesenchymal 
transition, which is thought to be required for tumour invasion and metastasis. Cells that 
undergo this process, acquire a more basal phenotype (characterized by expression of e.g. 
cytokeratin 14, CD44, and Akt1). A mesenchymal to epithelial transition, is on the other hand 
associated with good treatment outcome and is characterized by expression of cytokeratin 18 
and CD24. Conventional cancer therapies are designed to kill most of the tumour population 
(most effective on proliferating cells), which decreases the size of the tumour. However, 
cancer stem cells can due to their inherent resistance escape these treatments, thus enabling 
the tumour to recur at a later stage. This is why it is important to find a drug that has an 
optimal effect on all cell types of the tumour. An optimal anti-cancer agent would fulfil three 
criteria: 1) kill the major part of cancer cells and; 2) kill the cancer stem cells; and 3) drive 
possible remaining cells toward a mesenchymal to epithelial transition. This investigation 
sought to investigate how treatment with the polyamine analogue PG11047 and the 
biosynthetic inhibitor α-difluoromethylornithine affects the cells regarding these three 
criteria. The expression of CD44, CD24, cytokeratin 14 and cytokeratin 18, as well as other 
proteins were studied in the JIMT-1 cell line. A study on the cell cycle phase distribution was 
also performed. Compiled Western blot and flow cytometric results showed a decrease in the 
number of cancer stem cells and an increase in cytokeratin 18 expression in JIMT-1 cells 
treated with PG11047. These results suggest that PG11047 is a putative anti-cancer agent 
since it fulfils two of the requirements by killing the cancer stem cells and reducing the 
mesenchymal protein expression.  
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