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Exakt likadana fast ändå olika 
Cancer är ett samlingsnamn för sjukdomar som karaktäriseras av okontrollerad 
celldelning. Varje år får över 50000 personer i Sverige diagnosen cancer och en 
tredjedel av oss förväntas få diagnosen någon gång under vår livstid. Cancer 
uppstår genom en ansamling av specifika förändringar i arvsmassan och sättet 
den avläses på. På senare år har även ordet epigenetik använts flitigt i medierna, 
och de flesta har nog hört talas om det, men vad innebär begreppet egentligen 
och hur är det kopplat till cancer?   
 
Den mänskliga kroppen är uppbyggd av vävnader och organ. Dessa består i sin tur av 
biljontals celler, var och en specialiserad för att utföra specifika uppgifter nödvändiga 
för organismens funktion och överlevnad. Alla celler bär med sig en kopia av vår 
arvsmassa i form av cirka 25000 gener, inskrivna i DNA-molekyler. Varje gen talar 
om för cellen hur ett äggviteämne ska byggas upp. Dessa äggviteämnen utgör de 
viktigaste byggstenarna för cellen och hela människokroppen. Arvsmassan innehåller 
därför all information som krävs för att en cell ska kunna utföra sin funktion i kroppen 
samt dela sig och skapa nya kopior av sig själv.  
 
Celler i de olika vävnaderna utsätts dagligen för slitage. Det är därför nödvändigt att 
uttjänta och skadade celler elimineras och ersätts genom att friska celler delar sig. 
Trots detta kontinuerliga behov av nya celler sker celldelning i frisk vävnad enbart 
under strikt kontrollerade former: endast celler som får rätt signaler från sina grannar 
och själv är skadefria tillåts dela sig. Då och då uppstår dock irreparabla skador på 
arvsmassan, till exempel till följd av UV-strålning eller gifter i cigarettrök. Dessa 
skador sker slumpmässigt, men om de drabbar specifika nyckelgener kan cellen drivas 
in i okontrollerad celldelning. Det första steget mot cancer har därmed tagits.   
 
Skadorna som drabbar arvsmassan kan vara av två typer. De kan å ena sidan drabba 
DNA-molekyler (och därmed gener) direkt, s.k. mutationer. Mutationer leder till att 
information i gener antingen tillkommer, försvinner eller förändras. Detta leder i sin 
tur till felaktig funktion hos eller förändrade nivåer av äggviteämnena de muterade 
generna kodar för. Skadorna kan också påverka huruvida generna är tillgängliga för 
avläsning eller inte. Felaktig genavläsning leder till att för mycket eller för lite 
äggviteämne bildas. Förändringar i genavläsning som inte beror på mutationer kallas 
epigenetiska förändringar. Trots att två DNA-molekyler är exakt likadant uppbyggda, 
kan alltså generna de kodar för avläsas olika. Epigenetiken har de senaste årtiondena 
visats ha en avgörande roll i mänsklig utveckling från foster till fullvuxen individ, och 
är en fullständigt naturlig och nödvändig komponent av genreglering i den friska 
cellen. Specifika epigenetiska förändringar, som avviker från den normala 
epigenetiska regleringen, ses ofta i de flesta former av cancer. Målet med mitt 
examensarbete var att utreda huruvida mutationer samt epigenetiska förändringar av 
genen PTPRD förekommer i urinblåsecancer. Förändringar av dessa typer drabbar 
ofta gener som hämmar cancerutveckling. Genom noggrann kartläggning av de olika 
förändringarna som är förknippade med cancerutveckling kan vi lära oss mycket om 
cancerns natur och detta kan i sin tur hjälpa oss utveckla nya cancerläkemedel. 
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Abstract 
Regulation of cellular signaling pathways by protein tyrosine phosphorylation and 
dephosphorylation is essential for cellular homeostasis and deregulation of these pathways is 
ubiquitous in human malignancies. PTPRD is a protein tyrosine phosphatase and therefore 
has the potential to counteract tyrosine phosphorylation mediated signaling. Frequent 
genomic aberrations of the PTPRD loci, including homozygous deletions, have been observed 
in many human malignancies. We show that PTPRD is a target of homozygous intragenic 
deletions in UC and that PTPRD expression is almost universally abrogated in UC. This may 
be a consequence of CpG island hypermethylation which was observed in 40% of primary 
tumors. Mutational analysis of 95 primary UC tumors showed that PTPRD is mutated at a 
low frequency (2%).  
 
 


