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Sammanfattning 

Företaget Atlas Antibodies AB har ett tydligt mål att förse deras kunder med 

forskningsreagenser, som till exempel antikroppar och QPrESTar. Dessa är riktade mot olika 

målproteiner från det mänskliga proteomet (Atlas Antibodies AB, u.å.). Syftet med projektet 

är att utöka företagets produktkatalog genom att presentera förslag på biomarkörer som för 

tillfället studeras främst inom följande sjukdomsgrupper: cancer, neurodegenerativa 

sjukdomar, inflammation/infektion och livsstil. Vi har tagit fram 26 potentiella biomarkörer 

som det varken finns antikropp mot eller QPrEST för i produktkatalogen hos Atlas Antibodies 

AB. Dessa potentiella biomarkörer är presenterade och motiverade utifrån en lista på krav 

från beställaren. Vi har även i denna lista inkluderat andra fördelaktiga motiveringar som 

ytterligare stärker proteinerna som potentiella biomarkörer.  
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1. Projektet  

Vårt projekt syftade till att identifiera potentiella biomarkörer som Atlas Antibodies AB i 

dagsläget saknar i sin produktkatalog. Enligt beställarens önskemål letade vi främst efter 

biomarkörer för sjukdomar inom kategorierna:  

  

 Livsstil 

 Cancer 

 Neurodegenerativa sjukdomar 

 Inflammation/infektion 

  

Sjukdomsgruppen livsstil innefattar till exempel olika livsstilssjukdomar såsom diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar. För de potentiella biomarkörer som hittats har vi även undersökt 

vilka applikationer de används inom. I projektet har vi fokuserat på kvantitativ 

masspektrometri (MS) samt fyra följande olika antikroppsbaserade applikationer protein 

arrays, western blot (WB), immunohistokemi (IHC) och immunofluorescence (IF).  

  

I rapporten presenteras en lista av potentiella biomarkörer som tidigare saknats i beställarens 

produktportfölj. Projektets effektmål är att beställaren tack vare vår presenterade lista med 

potentiella biomarkörer ges möjlighet att utöka sin produktion av antikroppar och QPrESTar 

mot dessa målproteiner.   

  

De potentiella biomarkörer som presenteras har motiverats utifrån de krav och önskemål som 

angavs av beställaren. Dessa är sammanställda i motiveringslistan nedan.  

 

 Humant målprotein 

 Finns artiklar senare än 2012 

 Icke-modifierad sekvens 

 Proteinet är möjlig biomarkör för en sjukdom inom de givna sjukdomsgrupperna 

 Antikroppar mot proteinet säljs hos andra företag (Abcam, Biotechne, Cell Signaling 

Technology samt Thermo Fisher Scientific) 

 Används inom följande antikroppsbaserade applikationer; protein arrayer, western 

blot, immunohistokemi och immunofluorescence samt kvantitativ MS 

 Proteinet har blivit rekommenderat eller önskat av en extern kontakt 

 Speciell delsekvens som är intressant  

  

2. Potentiella biomarkörer 

Vi har hittat 26 lovade potentiella biomarkörer som skulle vara ett bra komplement till 

produktkatalogen. Vi har gjort en sammanställning av dessa proteiner (Tabell 1) tillsammans 

med sina respektive sjukdomsgrupper. Vi hittade flest biomarkörer i sjukdomsgrupperna 

cancer och inflammation/infektion (Figur 1). De proteiner som heter CCL och CXCL är 

kemokiner som beskrivs som grupp under rubrik 2.3. 

  

Vi har hittat flera potentiella biomarkörer för ett brett spektrum av olika cancertyper som 

sträcker sig allt från levercancer till cancer i munhålan. Cancer är ett väldigt brett område, och 

forskning bedrivs ständigt på cancerformer i alla delar av kroppen, och därför var det inte 

förvånande att vi hittade så pass många olika biomarkörer för just den sjukdomsgruppen.  
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Inom sjukdomsgruppen neurodegenerativa sjukdomar hittade vi främst biomarkörer mot 

Parkinsons sjukdom (PD) och Alzheimers sjukdom, där det i dagsläget bedrivs mycket 

forskning. Vi hittade även potentiella biomarkörer för andra sjukdomar kopplade till någon av 

dessa sjukdomar, bland annat bedrivs det en del forskning på sambandet mellan PD och 

melanom.  

  

Vi valde att lägga lite extra krut på sjukdomsgruppen inflammation/infektion, då företaget 

nämnde att det har ett behov av fler målproteiner inom denna sjukdomsgrupp. Vi hittade 

främst potentiella biomarkörer för sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE) och 

reumatoid artrit (RA), men även en hel del mot olika former av allergier.  

  

Livsstil en mycket bred sjukdomsgrupp, därför hittade vi flera olika typer av målproteiner 

inom detta område. Vi har framförallt hittat en hel del forskning på olika former av hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

  

Inom undergruppen övrigt hamnade de potentiella biomarkörer som inte hörde till någon av 

de andra sjukdomsgrupperna, vilket innebär att det är potentiella målproteiner för väldigt 

många olika typer av sjukdomar. Något som återkom var graviditetstoxikos, för vilket vi 

hittade två olika potentiella biomarkörer.  
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Tabell 1. Lista över potentiella biomarkörer och deras sjukdomsgrupper i alfabetisk ordning.   

 

14-3-3 eta ✓ ✓       

14-3-3 theta       ✓   

14-3-3 zeta ✓ ✓       

CCL3   ✓ ✓     

CCL4   ✓       

CCL8   ✓       

CCL11 ✓ ✓   ✓   

CPX1       ✓   

CTSL ✓   ✓     

CXCL1 ✓ ✓       

CXCL6 ✓ ✓       

FOLR1 ✓         

Hepcidin   ✓     ✓ 

HMGB1 ✓ ✓   ✓   

MC1R ✓ ✓   ✓   

MICA ✓ ✓       

OX40 ✓         

PGF ✓       ✓ 

RNF185   ✓       

UBE2D1         ✓ 

UTS2R ✓ ✓       

VAMP2       ✓   

VSNL1       ✓   

WNT1 ✓         

WNT5A ✓ ✓       

ZNRF2 ✓         
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Figur 1. Diagram över hur de potentiella biomarkörerna fördelats över det olika sjukdomsgrupperna 
  

2.1 Våra fem toppkandidater  

Utifrån de proteiner som vi har hittat som potentiella biomarkörer har vi valt ut fem stycken 

som våra toppkandidater. För resterande potentiella biomarkörer finns det mer information 

om varje enskilt protein i bilaga 1. Vi har valt ut dessa fem proteiner utifrån den information 

som vi har hittat samt hur bra de stämmer överens med motiveringslistan.   

 

2.1.1 14-3-3 eta  

Officiellt fullt namn: Tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein 

eta (eng. tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta) 

Andra namn: YWHAH, YWHA1 

NCBI Gen ID: 7533  

Möjlig biomarkör för: Reumatoid artrit, inflammatorisk polyartrit, artralgi, hepatocellulär 

cancer, gallgångscancer.  

Rekommenderad av: Johan Rönnelid  

  

14-3-3 eta hör till gruppen 14-3-3 proteiner som är delaktiga i många av processerna i 

cellerna, till exempel proteinsyntes och RNA-processing. Att den är en viktig del i så många 

processer beror bland annat på att de kan binda till över 300 olika proteiner. Det har setts att 

14-3-3 eta har ett högt uttryckt i olika sjukdomar, bland annat flera olika typer av cancer (Wu 

Q et al. 2012). Shen et al. (2016) har föreslagits 14-3-3 eta som ett möjligt målprotein för 

behandling av heptacellulär cancer (HCC), och enligt Wu et al. (2012) är 14-3-3 eta en av de 

14-3-3 isoformerna som observerats ha ett högt uttryck i gallgångscancer.  

  

14-3-3 eta har också visat sig ha ett annorlunda uttryck vid inflammation. De flesta studier 

som gjorts om 14-3-3 etas roll i inflammation har handlat om reumatoid artrit (RA) eller 

sjukdomar nära kopplade till RA. Maksymowych et al (2014) fann att 14-3-3 eta hade 
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potential som biomarkör för RA och även som komplement till andra biomarkörer för 

förbättrad diagnostik för RA. Fler studier har kommit till slutsatsen att 14-3-3 eta har potential 

som komplement till andra markörer (Carrier et al. 2016) (Maksymowych et al. 2014). 

Proteinet har också föreslagits kunna upptäcka patienter med tidig RA utan hjälp av andra 

proteiner (Maksymowych et al. 2015).     

  

Det har gjorts studier om 14-3-3 etas inblandning i sjukdomar nära relaterade till RA. Carrier 

et al. (2016) föreslog 14-3-3 eta som potentiell biomarkör för utvecklingen av RA för att se 

vilka patienter som kommer få en svårare sjukdomsbild framöver. Detta kom de fram till då 

proteinet har uttryckts i individer med inflammatorisk polyartrit, som kan utvecklas till RA. I 

en studie som publicerades av van Beers-Tas et al (2016) undersöktes uttrycket för 14-3-3 eta 

i individer med artralgi (smärta i lederna som bland annat kan bero på artrit). De fann att de 

som utvecklade artralgi hade högre proteinuttryck av 14-3-3 eta redan innan de hade fått 

diagnosen. Utifrån detta drog de slutsatsen att 14-3-3 eta kan vara en markör för artralgi, men 

att det behövs ytterligare studier. Anledningen att det skulle behövas fler studier är att 

patienterna var utvalda baserat på att de visat positivt resultat för andra biomarkörer för RA. 

Till slut har ett samband mellan halten 14-3-3 eta och allvarlighetsgraden hos RA har påvisats 

då Hirata et al. (2015) såg att högre proteinuttryck hörde ihop med ett högre DAS28 värde, 

som är ett mått på sjukdomsaktiviteten. 

 

2.1.2 CPX1 

Officiellt fullt namn: Complexin 1 

Andra namn: CPX-1, CPLX1 

NCBI Gen ID: 10815 

Möjlig biomarkör för: Intellektuella funktionshinder, Parkinsons sjukdom, Alzheimers 

sjukdom 

Önskad av: Joakim Bergström 

  

CPX1 är ett av de protein som kodas av genfamiljen complexin. Det är ett neuralt protein som 

finns i cytosolen och är delaktig i exocytos av vesiklar i synapser (Gene ID:10851, National 

Center for Biotechnology Information (NCBI)). SNARE protein är inblandat i dockning och 

fusion av synaptiska vesiklar, och vid kalciumberoende synaptisk vesikel exocytos krävs tre 

stycken SNARE proteiner (Hu et al. 2002). Ett av dessa proteiner är syntaxin, och det är till 

detta protein som complexin binder. Om detta komplex sedan kommer i kontakt med Ca
2+

2+ så 

sker en interaktion med proteinet synaptotagmin som flyttar på complexinet, och tillåter 

därmed att SNARE proteinkomplexet binder transportvesikeln till det presynaptiska 

membranet för exocytos.  

  

CPX1 studeras i ett flertal artiklar publicerade under det senaste året, och resultaten stödjer att 

proteinet kan vara en potentiell biomarkör. Redler et al. (2017) har i sin studie utrett 

kopplingen mellan intellektuella funktionshinder och CPX1. Deras resultat pekar på att 

förluster av funktion i CPX1 kan leda till komplicerade kliniska fenotyper. De påpekar dock 

att vi i dagsläget har för lite kunskap om CPX1, men att studiens utfall understödjer ett 

fortsatt arbete med att hitta kopplingen mellan CPX1 och patienter med intellektuella 

funktionshinder.   

 

Även i studier om Parkinsons sjukdom (PD) har CPX1 dykt upp som potentiell biomarkör. 

Lahut et al. (2017) har i sin studie analyserat blodprov från personer med SNCA 

genduplikation, även kallat PARK4 mutation, och undersökt om effekten av denna 
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gendubblering kan resultera i någon potentiell biomarkör. SNCA är en komponent i SNARE-

komplexet, och spelar en viktig roll i sjukdomens progression. När de studerade individer 

med RDB (eng. rapid eye movement sleep behavior disorder), som de anger är det mest kända 

förstadiet till PD, fann de att nivåerna av CPX1 i blodet var förändrade. I summering stödjer 

deras data att CPX1 är en riskfaktor för PD, och kan därmed komma bli en biomarkör för att 

förutspå PD i ett tidigare stadium.  

  

CPX1 har också dykt upp i studier om Alzheimers sjukdom (AD). Ying et al. (2016) har i sin 

studie undersökt skillnaden i proteinuttryck mellan en kohort av möss som behandlats med 

CoQ10 under tre månader, och en kohort som inte har behandlats. De använde transgena möss 

av typen 3xTg-AD som modell för AD och analyserade proteinuttrycket i hippocampus. För 

att vidare studera de proteiner de identifierat som potentiella målproteiner behandlade de en 

kohort AD-möss med koenzym Q10 (CoQ10), som är en kraftfull endogen antioxidant. Denna 

har enligt författarna tidigare visat sig kunna förhindra bristande minne hos ett flertal AD-

musmodeller, och därför valde de att studera proteinuttrycket även hos möss behandlade med 

CoQ10. Resultaten visade att bristande reglering av CPX1 (och CPX2) i hippocampus ledde 

till bristande minne hos 3xTg-AD mössen, och att behandling med CoQ10 ökade uttrycket av 

CPX1 och CPX2, vilket motverkade minnesproblemen. Dessa resultat stödjer ytterligare 

CPX1 som en potentiell biomarkör, i detta fall för AD.  

  

2.1.3 HMGB1 

Officiellt fullt namn: Hög mobilitets grupplåda 1 (eng. high mobility group box 1) 

Andra namn: HMG1, HMG3, HMG-1, SBP-1 

NCBI Gen ID: 3146 

Sjukdomar: Systemisk lupus erythematosus, hepatocellulärkarcinom, astma, reumatoid artrit, 

sepsis, hjärtsvikt 

Rekommenderad av: Johan Rönnelid 

  

HMGB1 uttrycks i nästan alla mänskliga celler och är ett nukleärt protein. I den intracellulära 

miljön förmedlar HMGB1 flera processer såsom transkription, replikation, rekombination 

samt reparation. Proteinet frigörs till det extracellulära utrymmet vid apoptos, nekros eller av 

aktiva immunceller. Där kan HMGB1 agera som en så kallad DAMP (eng. danger-associated 

molecular pattern) vilket innebär att det kan inleda och vidhålla en inflammation trots att det 

inte finns någon infektion. Detta innebär att proteinet kan hämma eller stimulera vissa 

funktioner av immunsystemet. Uttrycket av HMGB1 regleras av flera olika faktorer. En av 

dem är p53 som har en viktig roll vid celldöd och tumörtillväxt (Pilzweger & Holdenrieder 

2015). 

   

Proteinet binder till flera olika membranbundna receptorer för att kunna utföra sina 

funktioner. En av receptorerna, RAGE, finns också fritt i det extracellulära utrymmet där den 

binder till HMGB1 och hämmar dess effekter. Genom bindning till RAGE-receptorn kan 

HMGB1 aktivera flera viktiga intracellulära signalvägar som till exempel reglerar 

transkription eller cellcykeln (Pilzweger & Holdenrieder 2015). 

  

Vid autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus 

(SLE) har HMGB1 en viktig roll. Vid SLE finns autoantikroppar mot dubbelsträngat DNA 

och histoner. HMGB1 bildar komplex tillsammans med nukleosomer vilket vid bindning 

aktiverar immunceller. Aktiveringen leder i sin tur till produktion av autoantikropparna. 

Histoner ger inte upphov till denna respons på egen hand. Nivåerna av HMGB1 är förhöjda 
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hos patienter med SLE. Vid RA är HMGB1 inblandad i inflammationsprocessen (Pilzweger 

& Holdenrieder 2015). 

  

HMGB1 har också betydelse vid cancer och metastaser då den metastasfrämjande faktorn E-

selektin ökar utsläppet av HMGB1 till den extracellulära miljön. Detta leder till ökat uttryck 

av E-selektin vilket skapar en positiv cirkel. Utsläpp av HMGB1 minskar antalet makrofager i 

till exempel lymfnoderna vilket leder till minskat immunförsvar och alltså ytterligare 

främjandet av metastaser (Pilzweger & Holdenrieder 2015).  

  

HMGB1 har studerats som potentiell biomarkör för prognos av hepatocellulärkarcinom 

tillsammans med andra behandlingar. Hepatocellulärkarcinom är den vanligaste typen av 

levercancer (Masuda et al. 2017). HMGB1 uttrycks även i onormalt höga nivåer vid allergisk 

astma och skulle därför kunna vara en potentiell biomarkör för det. En studie visade ett 

samband mellan nivåerna av HMGB1 och lyckad behandling av astma (Manti et al. 2017). 

Det finns även data som indikerar att HMGB1 och RAGE kan vara inblandad i hjärtsvikt 

(Marsh et al. 2016). 

  

HMGB1 kan vara en potentiell biomarkör för flera sjukdomar, speciellt för inflammatoriska 

sjukdomar då den även är inblandad i akuta inflammatoriska tillstånd såsom sepsis och 

trauma (Pilzweger & Holdenrieder 2015). 

  

2.1.4 MICA 

Officiellt fullt namn: MHC klass I polypeptidrelaterad sekvens A (eng. MHC class I 

polypeptide-related sequence A) 

Andra namn: MIC-A, PERB11.1 

NCBI Gen ID: 100507436 

Möjlig biomarkör för: Cancertumörers immunrespons och försvarsmekanismer från 

immunförsvaret, immunrespons för virus och intracellulära bakterier, inflammationer, 

bortstötande av transplantat (speciellt njure) 

Rekommenderad av: Johan Rönnelid 

  

NK-celler (eng. natural killer cells) är en sorts lymfocyter hos människor som frigör cytokiner 

vid infektion. NK-celler aktiveras mot tumörceller genom bindning av MICA, MICB och 

ULBPer till NKG2D (eng. natural killer group 2 member D) som är en receptor på ytan av T-

celler. ULBPer är ligander till NKG2D receptorn tillsammans med MICA och MICB 

(Khodadadi et al. 2016). 

  

Samtliga ligander till NKG2D-receptorn är homologa till MHC klass I molekyler och uttrycks 

inte alls eller i liten mängd hos normala celler. Uttrycket startar hos stressade celler för att 

aktivera NK-cellerna och därmed en del av immunförsvaret. Det är vanligt hos virus att 

uttrycka proteiner som förstör eller hämmar liganderna för att undvika immunförsvaret 

(Raulet et al. 2013). En variant av detta kan ses i Merkelcellskarcinom där uttrycket av MIC 

proteiner tystas via acetylering av promotorn. Merkelcellskarcinom är en sorts hudcancer som 

främst orsakas av virus (Ritter et al. 2016). 

  

MICA kan också ha en betydande roll för avstötning av organ främst vid 

njurtransplantationer. En studie visade att det inte finns några immunokemiska bevis av MIC 

uttryck hos friska njurar. Dock är resultatet av MICA positivt vid biopsier av njurar som 

misstänks ha stöts bort eller drabbats av akut tubulär nekros. Detta har lett till slutsatsen att 
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alloantikroppar mot MICA kan ha en betydande roll i allograftavstötning (Risti & Bicalho 

2017).  

  

Proteinet uttrycks på cellytan vilket ger möjlighet för proteolytisk klyvning som frigör lösligt 

MICA (sMICA)(Risti & Bicalho 2017). sMICA kan potentiellt användas för tidig 

diagnostisering av cancer i pankreas då dessa tumörer använder detta för att undvika 

immunförsvaret. Cancer i pankreas har hög dödlighet och är svår att diagnosera i ett tidigt 

skede och behöver därför nya diagnostiseringsmetoder (Onyeaghala et al. 2017). 

  

MICA verkar vara inblandad i transplantatavstötning, inflammation, immunrespons mot 

tumörer samt vid virala- och intracellulära infektioner. MICA verkar också vara inblandad i 

flera processer för att undvika immunförsvaret och kan därför vara intressant att studera både 

för sjukdomsförlopp och immunrespons (Risti & Bicalho 2017). 

  

2.1.5 PGF 

Officiellt fullt namn: Placental tillväxtfaktor (eng. placental growth factor) 

Andra namn: PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, D12S1900, SHGC-10760 

NCBI Gen ID: 5228 

Möjlig biomarkör för: Äggstockscancer, SGA och graviditetstoxikos 

  

Proteinet PGF ingår i vaskulära endotel-tillväxtfaktor familjen (VEGF) och uttrycks i 

placentan genom alla stadier av en graviditet. PGF, tillsammans med andra medlemmar i 

VEGF-familjen, deltar i angiogenes, ett biologiskt fenomen som är avgörande för korrekt 

fosterutveckling och postnatal tillväxt. I vuxen ålder är det en hårt reglerad process begränsad 

till livmodern och äggstockarna under olika delar av menscykeln, samt i hjärt- och 

skelettmuskler efter långvarig fysisk aktivitet. Dessutom är angiogenes en av de största 

patologiska förändringarna associerad med flera svåra sjukdomar, däribland cancer, 

ateroskleros och artrit (De Falco 2012).  

  

Då PGF uttrycks i placentan under pågående graviditet finns mycket forskning på sambandet 

mellan proteinet och graviditetsrelaterade sjukdomar. Fruscalzo et al. (2017) har i sin studie 

undersökt sambandet mellan PGF och barn som har lägre födelsevikt än vad som förväntas i 

förhållande till graviditetstiden (SGA). De skriver i sin publikation att SGA är ett begrepp 

som innefattar ett stort spektrum av graviditetsrelaterade förhållanden som leder till minskad 

fostertillväxt. Man har sett att den perinatala dödligheten ökar med graden av restriktioner i 

samband med tillväxten, och även de foster som överlever har en ökad risk att drabbas av 

diverse komplikationer efter födseln. Därav menar författarna att det är av vikt att kunna 

påvisa SGA vid ett tidigt stadium, då SGA i dagsläget sällan identifieras förrän efter födseln. I 

studien har man studerat bland annat proteinet PGF, tillsammans med sFlt-1, i graviditeter där 

fostret faller inom ramen för att klassas som SGA. Författarna hittade lägre koncentrationer av 

PGF och sFlt-1 i SGA-graviditeter där födseln skedde innan 37 veckors graviditet, i 

jämförelse med kontroller. Därmed anser de att PGF och sFlt-1 kan användas för att förutsäga 

tidpunkten för födsel i de fall då graviditeten involverar ett foster som har lägre födelsevikt än 

vad som förväntas i förhållande till graviditetstiden.  

  

Ett antal andra studier har också gjorts där man tittar på ratiot mellan sFlt-1 och PGF. Saleh et 

al. (2016) har i sin studie tittat på ratiot av PGF och sFlt-1 för diagnostisering av 

graviditetstoxikos (PE) samt för att försöka förutspå förlängda graviditetsförlopp och negativa 

utfall av graviditeter hos kvinnor som har eller är i riskzonen för att få PE. De kom fram till 
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att ett ökat sFlt-1/PGF ratio kan användas för att förutse negativa utfall, samt att ett lägre ratio 

korrelerar mot en förlängd graviditet. Även Schoofs et al. (2014) har tittat på ratiot sFlt-

1/PGF för att se om det kan fungera som ett hjälpmedel för att förutspå PE. De kom fram till 

att ratiot stiger innan individen uppvisar några av de kliniska symptomen man annars tittar 

efter, och signifikanta förändringar i ratiot kunde påvisas i graviditeter drabbade av PE upp 

till fyra veckor innan klinisk diagnostisering av PE kunde göras.  

  

Andra studier har också gjorts på rollen hos PGF i samband med graviditeter. Mestan et al. 

(2017) har i en studie tittat på biomarkörer i navelsträngsblod som associeras med “placental 

maternal vascular underperfusion” (MVU) och undersökt huruvida dessa är prediktiva för 

pulmonell arteriell hypertension (PH) hos för tidigt födda spädbarn med bronkopulmonell 

dysplasi (BPD). MVU är en grupp av placentala lesioner som författarna skriver att man kan 

hitta i födslar som drabbats av graviditetstoxikos och begränsad tillväxt i livmodern. 

Resultaten visade att PGF, tillsammans med G-CSF och VEGF-A, är minskade i 

navelsträngsblod hos för tidigt födda spädbarn där placentan utsats för MVU. Författarna fann 

också att ratiot mellan VEGF-A och PGF ökade i samband med BPD-PH, samt att spädbarn 

drabbade av BPD har högre halter av PGF i jämförelse med spädbarn utan. Utifrån detta har 

de dragit slutsatsen att angiogenetiska faktorer i navelsträngsblod, däribland PGF, som 

minskar med placental MVU potentiellt kan förutspå BPD-PH.  

  

Utöver graviditetsrelaterade sjukdomar har effekten av PGF även undersökts i samband med 

äggstockscancer (OVC). Song et al. (2016) presenterar i sin studie att PGF främjar metastaser 

av OVC-celler. De hittade starka korrelationer mellan nivåerna av PGF och proteinet ZEB2 i 

OVC-prover, där båda proteinerna var signifikant uppreglerade. De kom fram till att PGF 

främjar invasion av OVC-celler genom aktivering av ZEB2.    

2.2 Motivering av toppkandidater 

Utifrån de potentiella biomarkörer vi föreslagit har vi valt att välja ut fem av de som vi anser 

har större potential än övriga. Dessa proteiner är 14-3-3 eta, CPX1, HMGB1, MICA och PGF. 

Faktorer som spelat in i valet av dessa är bland annat om de har blivit rekommenderade, antal 

relevanta artiklar de funnits med i, vilka och hur många sjukdomar de beskrivits som 

potentiell markör för, och om konkurrerande företag har antikroppar mot proteinet.     

  

Tre av dessa proteiner, 14-3-3 eta, HMGB1 och MICA har blivit rekommenderade av Johan 

Rönnelid. Antikroppar till alla fem proteinerna finns också hos konkurrerande företag och 

med flertalet applikationer (se bilaga 2). Mot 14-3-3 eta och och HMGB1 finns antikroppar 

hos alla företag, medan tre av fyra företag har antikroppar mot CPX1, MICA och PGF. 

  

14-3-3 eta har också beskrivits som en möjlig biomarkör för olika typer av cancer, som 

hepatocellulär cancer och gallgångscancer, men framför allt har den beskrivits som potentiell 

biomarkör för reumatoid artrit (RA) och sjukdomar relaterade till det. Inom RA har den visats 

sig ha potential inom flera olika områden. Särskilt har dess möjlighet som komplement till 

andra biomarkörer för en säkrare diagnos undersökts, men även dess potential att enskilt 

kunna diagnostisera RA och se allvarlighetsgraden på sjukdomen.  

  

CPX1 är ett önskemål från Joakim Bergström, och har dessutom under det senaste året funnits 

med i flertalet publikationer som tyder på att proteinet kan vara en potentiell biomarkör för de 

neurodegenerativa sjukdomar Alzheimers sjukdom (AD) och Parkinsons sjukdom (PD). Detta 
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kan göra CPX1 till en bra kandidat som potentiell biomarkör eftersom AD och PD är de två 

vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna (Gibrat et al. 2009). 

  

Förutom att MICA har blivit rekommenderad föreslår vi den som en lovande potentiell 

biomarkör inom cancer och inflammation då den under de senaste åren har det publicerats ett 

flertal artiklar om studier där MICAs roll har testats. I publikationerna har MICA beskrivit 

som en potentiell biomarkör för flertalet olika sjukdomsgrupper och sjukdomar. Bland annat 

har proteinets betydelse för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer och roll i inflammation efter 

transplantation beskrivits. Att den kan vara en möjlig biomarkör för just cancer i 

bukspottkörteln kan vara en anledning att vidare testa MICA som en potentiell biomarkör, då 

det är en cancertyp med hög dödlighet som dessutom är svårdiagnostiserad i ett tidigt skede. 

Detta skulle göra att en biomarkör för tidig diagnos skulle vara av stor vikt.     

  

HMGB1 är beskriven som en potentiell biomarkör i flera nyare artiklar som beskriver studier 

där proteinets uttryck i olika sjukdomsgrupper och sjukdomar testas, framförallt 

inflammationssjukdomar. Uttrycket för HMGB1 har undersökts i inflammation vid systemisk 

lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit (RA) där den har setts ha betydelse. Det har 

också visat sig att uttrycket för proteinet ökar i cancer då E-selektin (CD62) gör att den släpps 

ut utanför cellen. Högt uttryck av HMGB1 har även påvisats i astma, levercancer och 

hjärtsvikt.         

  

PGF är ett protein som uttrycks i moderkakan under graviditet. Den är en potentiell biomarkör 

för äggstockscancer men framför allt har dess uttryck testats i sjukdomar relaterade till 

graviditet. Det är tydligt att det bedrivs mycket forskning involverade PGF, och det sker på en 

mycket bred front. Proteinet är inkluderat i många olika typer av sjukdomar, samt har 

studerats i ett flertal nya artiklar som publicerats under det senaste året. Den har också 

påvisats kunna användas som markör för flera olika sjukdomar. Därav anser projektgruppen 

detta protein vara en lovande kandidat för att inkluderas i produktkatalogen hos Atlas 

Antibodies AB.    

  

Vi har valt att ta med modifierade proteiner i projektet med motiveringen att det framkommit 

att de är viktiga för framtida forskning och det finns konkurrerande företag till Atlas 

Antibodies AB (Thermo Fisher Scientific) som har antikroppar mot modifierade proteiner.   

  

De studier som vi har hänvisat till har de till största utsträckning använt ELISA, IHC och till 

viss del WB (i vissa fall som kontroll). I de publikationer som gjorts har det dock inte 

framgått anledningen till varför de använt de applikationer de använt, och därför är det svårt 

att rekommendera applikationer för specifika proteiner.  

 

2.3 Kemokiner 

Flera av de potentiella biomarkörer som vi har hittat är kemokiner. Vi har valt att presentera 

dem och deras egenskaper som en gemensam grupp efter de har liknande egenskaper som är 

av betydelse för olika inflammationsprocesser. 

  

Cytokiner är ett samlingsnamn för flera små proteiner som är viktiga för cellsignalering. 

Kemokiner är en undergrupp till cytokiner som stimulerar anhopning av leukocyter vid 

infektion genom kemotaxi. Kemokinerna är specifika och lockar till sig väldefinierade 
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leukocyter. De är sekretoriska proteiner och några av dem frisätts från celler som respons på 

infektion men även på fysisk skada. Frisläppningen av kemokiner stimuleras ofta av primära 

proinflammatoriska mediatorer såsom IL-1 och TNF vilket gör dem till sekundära 

proinflammatoriska mediatorer (Graves & Jiang 1995). 

  

Kemokiner har två huvudgrupper, CC och CXC, som de delas in i beroende på struktur. Som 

tumregel har CXC kemokinerna kemotaxi för neutrofiler medan CC kemokiner har det för 

monocyter och några lymfocyter. Det finns såklart undantag för denna regel (Graves & Jiang 

1995). 

  

CXC kemokiner är inblandade i reglering av tumörtillväxt och bildandet av metastaser (Spaks 

2017). 

  

I dagsläget har Atlas Antibodies AB antikroppar mot några kemokiner men långt ifrån alla.  

Ytterligare information om de specifika kemokiner vi har arbetat med finns i bilaga 1 

  

2.3.1 Receptorer 

Alla kemokiner har receptorer. En del kemokiner har flera, till exempel har CCL3 

receptorerna CCR1, CCR4 och CCR5 (PubMed, Gene, CCL3). Efter samtal med Johan 

Rönnelid framkom det att det kan vara väsentligt för Atlas Antibodies AB att även ha 

antikroppar mot receptorerna i sin produktkatalog. Kemokinreceptorer är uppreglerade i ett 

stort antal vanliga cancersorter där de har en stor roll i bildandet av metastaser (Kakinuma & 

Hwang 2006). I dagsläget finns det inga antikroppar eller QPReSTar mot receptorer för CXC 

kemokiner i produktkatalogen. För CC kemokinernas receptorer finns det QPrESTar för 

CCR2 och CCR6. 

  

2.4 Önskemål från kontakter 

När vi har varit i kontakt med olika personer som arbetar inom området har vi fått en del 

önskemål. Vi har valt att samla dessa under denna rubrik då de består av önskemål på redan 

befintliga antikroppar eller QPrESTar eller på modifierande sekvenser.  

  

Vi har fått önskemål om en monoklonal antikropp samt om antikroppar som fungerar med 

andra applikationer än vad som finns i dagsläget. Vi har även fått önskemål på antikroppar 

mot muterad p53 och mot proteiner som har genomgått posttranslationella modifieringar, 

såsom citrullinering. Eftersom proteiner med modifieringar kan vara viktigt i framtida 

forskning har vi valt att ta med det i rapporten trots att det inte ingår enligt beställningen. 

Detta för att vi vill göra Atlas Antibodies AB medvetna om att det kan finnas en marknad för 

sådana antikroppar. 

  

2.4.1 Citrullinering 

Citrullinering är en posttranslationell modifiering där aminosyran arginin konverteras till 

aminosyran citrullin som inte naturligt ingår i protein (Zhai et al. 2017). Förekomsten av 

citrullinerade protein uppkommer innan symptom av reumatoid artrit (RA). Medianen har 

beräknats till 7,4 år innan sjukdomsutbrott (Hansson et al. 2012). Vid samtal med Johan 

Rönnelid framkom det att det är användbart med antikroppar mot proteiner med 

posttranslationella modifieringar, såsom citrullinering, för att diagnostisera vissa sjukdomar.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reumatoid_artrit
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2.4.2 Muterad p53 

Önskemål om antikroppar som är specifikt riktade mot enskilda mutationer i p53-gener. Detta 

önskemål framkom vid mailkontakt med Klas G Wiman. Exempel på några mutationer som 

det finns önskemål om antikroppar mot är His175, Gln248, Ser246, His273 och den p53 

reglerande genen Wig-1/Zmat3.  

  

p53 är ett tumörprotein som har som roll att förhindra mutationer i genomet samt att bibehålla 

stabilitet. p53 uttrycks i TP53-genen och mutationer i genen kan leda till att tumörer lättare 

bildas. Stor del av de mänskliga tumörer som bildas är på grund av att en mutation har 

uppstått i TP53-genen (Rivlin et al. 2011 s. 53). Vi ser att Thermo Fisher Scientific har 

antikroppar mot mutationer i p53-genen, men inga av de föreslagna mutationerna. 

  

2.4.3 Applikation 

Den nyupptäckta receptorn TIGIT finns det önskemål om att ha antikroppar som fungerar 

med applikationen IHC. Detta önskemål kommer från mailkontakt med Gunilla Enblad. 

TIGIT är en nyupptäckt hämmande immunreceptor som bland annat uttrycks i aktiverade NK- 

och T-celler. Då TIGIT har olika funktion på flera olika celltyper och kan uttryckas på flera 

immuncellstyper gör det TIGIT till ett intressant område att forska på för cancerimmunoterapi 

(Manieri et al.). I nuläget finns TIGIT endast som QPrEST i Atlas Antibodies AB 

produktkatalog. 

  

2.4.4 Monoklonal antikropp  

Vi har vid mailkontakt fått önskemål om en monoklonal antikropp mot isoaspartat, detta 

önskemål mottogs via mailkontakt med Roman Zubarev. Detta då han forskar kring 

isoaspartats roll i bland annat Alzheimers sjukdom (AD). Det har visat sig finnas ökade nivåer 

av isoaspartylrester hos patienter med AD och även i blodproteiner hos patienter med uremi 

(Yang et al. 2011).  

  

Vi har sett att Biotechne har en monoklonal antikropp mot isoaspartat. Atlas Antibodies AB 

har idag både polyklonala antikroppar och QPrESTar mot isoaspartat i sin produktkatalog, 

men en monoklonal antikropp saknas.  

 

3. Företagets ursprung och fokus 

Atlas Antibodies AB grundades år 2006 av några forskare från Human Protein Atlas projektet 

(HPA) och de har idag ett nära samarbete med HPA. Idag har Atlas Antibodies AB fyra olika 

produkter: Triple A Polyclonals, PrecisA Monoclonals, PrEST Antigens och QPrESTar. 

(Atlas Antibodies AB, u.å.) 

  

Antikroppar bildas i B-lymfocyterna och är en del av människans immunförsvar.  

För att lättare kunna diagnostisera sjukdomar noggrant och i ett tidigt stadie behöver man bra 

biomarkörer. Det finns monoklonala och polyklonala antikroppar. De monoklonala 

antikroppar kommer från en och samma B-cell och dessa är identiska, medan de polyklonala 

antikropparna kommer från flera olika B-cellslinjer. De monoklonala antikroppar är mer 

specifika än de polyklonala då de endast binder till en typ av antigen till skillnad från de 

polyklonala som kan binda till flera.  
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QPrEST är en relativt ny produktlinje som lanserades år 2014 av Atlas Antibodies AB. 

Denna lansering innebar ett nytt affärsområde och en ny produktkatalog innehållande 

QPrESTar. QPrESTar är proteinfragment som är inmärkta med tunga isotoper bestående av 

50 till 150 aminosyror som är identiska mot en human målsekvens. En QTag används för att 

möjliggöra kvantifiering och används tillsammans med QPrESTarna för att öka precisionen. 

Det som utmärker QPrESTar är att de möjliggör total proteinkvantifiering med hjälp av 

kvantitativ MS (Bostrom 2016).  

  

Det finns olika applikationer som man kan använda antikroppar för. De applikationer som 

Atlas Antibodies AB idag har för sina antikroppar är WB, IHC, protein arrays, IF samt 

kvantitativ MS.   

4. Projektmetodik 

4.1 Infosök 

Projektet har utförts till största del av informations- och kontaktsökning. 

Informationssökningen har skett via genomläsning av ett brett spektrum av artiklar för att leta 

fram potentiella biomarkörer, och för att motivera dessa proteiner har vi skapat en 

motiveringslista, se bilaga 3, att utgå ifrån. Motiveringslistan innehåller både krav från 

beställaren samt fördelaktiga motiveringar. För varje potentiell biomarkör har vi kollat om 

den finns i produktkatalogen hos Atlas Antibodies AB. Ifall den inte finns har vi arbetat 

vidare med proteinet och sökt efter relevanta artiklar. All information om varje potentiell 

biomarkör sammanställdes i enskilda dokument. 

  

4.2 Kontaktsök  

Vi har även haft kontakt med forskare och experter inom området biomarkörer och de givna 

sjukdomsgrupperna. Vi skapade ett dokument där vi samlade alla intressanta kontaktpersoner 

och skickade ut ett standardiserat mail till alla dessa personer. Mailet innehöll följande frågor: 

  

 Känner du till någon biomarkör som studeras just nu?  

 Saknar du någon antikropp eller QPrEST i ditt arbete? 

  

4.3 Möten  

Förutom mail- och telefonkontakt har vi även fått möjligheten att träffa tre forskare här i 

Uppsala där vi fick tips och information om potentiella biomarkörer. En mer utförlig 

projektplan finns i elektroniskt appendix bland bilagor.  

4.4 Avgränsningar  

Vårt projekt är en teoretisk studie och innefattar därför inget laborativt arbete. För att 

avgränsa vårt informationssökande i artiklar har vi främst läst artiklar publicerade år 2012 och 

senare. Enligt beställarens krav omfattar projektet endast peptider och proteiner från de 

mänskliga proteomet. De målproteiner vi har studerat är i första hand potentiella biomarkörer 
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för sjukdomar inom de givna sjukdomsgrupperna. Främst har icke-modifierade sekvenser 

tagits med i projektet, men i enstaka fall där en specifik modifiering är speciellt intressant för 

en specifik sjukdom har denna sekvens inkluderats. I listan, se tabell 1, har vi har valt att 

endast presentera potentiella biomarkörer som inte finns i produktkatalogen. Potentiella 

biomarkörer som finns som antingen QPrEST eller antikropp i produktkatalogen presenteras 

endast då vi fått specifika önskemål av de personer vi haft kontakt med.  

  

Ett önskemål från beställaren var att vi skulle ta reda på om det är någon speciell delsekvens 

som är intressant för respektive målprotein. Då ingen av de personer vi kontaktat har varit 

villiga att delge sådan information till oss har vi valt att inte presentera någon specifik 

delsekvens hos de potentiella biomarkörer vi listat i rapporten. 

  

Alla potentiella biomarkörer vi har hittat har vi sedan letat efter hos ett flertal av beställarens 

konkurrenter, se bilaga 2. Efter rådfrågan av Atlas Antibodies AB valde vi att kolla följande 

företag; Abcam, Biotechne, Cell Signaling Technology samt Thermo Fisher Scientific. Hos de 

företag som säljer antikroppar mot den specifika biomarkören i fråga har vi noterat för vilka 

applikationer den finns samt om de finns som monoklonala och/eller polyklonala antikroppar. 

De applikationer vi har noterat är kvantitativ MS, protein arrays, WB, IHC och IF. 

Vi har även avgränsat vår kontakt med de externa personer vi kontaktat för att söka 

information. Våra riktlinjer har här varit att först skicka ett standardiserat mail. Vid uteblivet 

svar har vi några dagar senare antingen försökt kontakta personen via telefon eller med 

ytterligare ett mail. Vi har valt att endast kontaktat personer som jobbar i Sverige eftersom vår 

främsta begränsning i detta projekt var tiden, och det är mer tidskrävande att kontakta 

personer utomlands. Dessutom ansåg vi det vara mer sannolikt att få svar från forskare i 

Sverige som kan ha en anknytning till Uppsala universitet. I projektplanen skrev vi att vi 

skulle kontakta 20-50  personer för att söka information. Vi valde att utöka det antalet då 

responsen inte var lika bra som vi från början trott.  

5. Lärdomar 

I samband med att vi arbetat med projektet har vi genererat en del kunskaper som vi anser 

viktiga att presentera. Dessa inkluderar problematik som uppstod med själva genomförandet 

av projektet, men också återkoppling vi fått från externa kontakter som rör Atlas Antibodies 

AB i sig.  

5.1 Komplikationer med projektet  

När vi lade upp vår strategi för att identifiera nya potentiella biomarkörer var en viktig del att 

kontakta personer inom akademi och industri med kunskaper inom ämnet. Vår förhoppning 

var att dessa personer skulle kunna ge oss en inblick i trender på marknaden, vad det finns 

efterfrågan på eller om deras forskning inkluderade något nytt som de skulle kunna dela med 

sig av. Dock fick vi väldigt få svar på det standardiserade mail vi skickade ut, och bland de 

begränsade antal svar vi fick var det en väldigt liten andel som kunde hjälpa oss, vilket vi inte 

hade förutspått när vi lade upp projektplanen.  

  

Ett annat problem var företagets önskan om att rapporten skulle inkludera eventuella 

intressanta delsekvenser för de målproteiner vi hittade. De personer vi hade kontakt med 

under projektets gång menade på att detta i de flesta fall är konfidentiell information som inte 
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lämnas ut, och det var inte heller något som vi lyckades hitta för någon av de proteiner som vi 

presenterar i rapporten.  

  

Slutligen hade vi en del problem med att hitta information om QPrESTarna. De kontakter vi 

pratade med hade inte hört om produkten, och vi hittade ingen information om det i några 

vetenskapliga publikationer. På grund av detta blev det svårt för oss i projektgruppen att 

presentera några konkreta förslag på QPrESTar för produktkatalogen.  

5.2 Återkoppling till företaget    

Vi fick möjlighet att ha kontakt med en del forskare inom både akademi och industri, och i 

kommunikationen vi hade med dem så förmedlade de en del kritik som vi anser viktig att 

vidarebefordra till Atlas Antibodies AB.  

  

Vi fick ett flertal kommentarer om att produkterna som de distribuerar ligger i en betydligt 

högre prisklass i jämförelse med deras konkurrenter, som köpare får man en betydligt mindre 

mängd substans för en högre summa. En kontakt uttryckte till och med att denne valt bort 

Atlas Antibodies AB till förmån för ett annat företag på grund av den stora prisskillnaden.  

  

Ett annat problem som artikulerats var sökfunktionen på hemsidan. Detta kan även vi i 

projektgruppen instämma i, då vi under arbetets gång använt oss mycket av den. Vi anser det 

vara mycket begränsat vilka sökord man kan använda för att få fram en viss produkt. Det 

gäller att man använder det specifika namn som produkten är loggad under. Detta blir ett 

problem eftersom många proteiner har flera olika namn som dessutom kan skrivas på olika 

sätt. Vi tror det hade varit en fördel om produkterna var kopplade till proteinets Uniprot-ID 

och/eller ENSEMBL-ID. Detta skulle förenkla det för företagets kunder, men också förhindra 

att de förlorar potentiella köpare som i dagsläget vänder sig till andra distributörer då de helt 

enkelt inte hittar sina önskade produkter på hemsidan.   

 

6. Tillkännagivanden 

Vi skulle vilja tacka alla de som har hjälpt oss med vårt projekt, utan er hade detta inte varit 

möjligt. 

  

Anna Suarez Larsson 
Tack till vår handledare Anna för allt stöd hon gett oss under projektets gång.  

  

Johan Ledin 
Tack till vår beställarrepresentant Johan för hans kommunikation med Atlas Antibodies AB å 

våra vägnar.  

  

Atlas Antibodies AB 
Tack till våra beställare på Atlas Antibodies för ett roligt och lärorikt projekt.  

  

Jessica Nihlén Fahlquist 
Vik. forskare medicinsk etik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för 

forsknings- och bioetik (CRB), Uppsala universitet.  

Tack till Jessica för all hjälp med vår etiska analys.  
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Martin Ingelsson 
Professor/specialistläkare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; 

Molekylär geriatrik, Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet. 

Tack till Martin för all information vi fått både genom mail och personligt möte.  

  

Joakim Bergström 
Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geritrik, 

Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet.   

Tack till Joakim för all information vi fått både genom mail och personligt möte.  

  

Johan Rönnelid 
Adjungerad professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk 

immunologi, Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet. 

Tack till Johan för all information vi fått både genom mail och personligt möte.  

  

Gunilla Enblad 
Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk 

onkologi; Forskargrupp Gunilla Enblad, Uppsala universitet. 

Tack till Gunilla för all information vi fått via mail.  

  

Klas G Wiman 
MD, PhD, professor i molekylär cell- och tumörbiologi, Karolinska Institutet.  

Tack till Klas för all information vi fått via mail.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Potentiella biomarkörer 

14-3-3 eta  
Officiellt fullt namn: Tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein 

eta (eng. tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta) 

Andra namn: YWHAH, YWHA1 

Gen ID: 7533  

Möjlig biomarkör för: Reumatoid artrit, inflammatorisk polyartrit, artralgi, hepatocellulär 

cancer, gallgångscancer.  

Rekommenderad av: Johan Rönnelid  

  

14-3-3 eta hör till gruppen 14-3-3 proteiner som är delaktiga i de många av processerna i 

cellerna, till exempel proteinsyntes och RNA-processing. Att den är en viktig del i så många 

processer beror bland annat på att de kan binda till över 300 olika proteiner. Det har setts att 

14-3-3 eta har ett högt uttryckt i olika sjukdomar, bland annat flera olika typer av cancer (Wu 

Q et al. 2012). Shen et al. (2016) har föreslagits 14-3-3 eta som ett möjligt målprotein för 

behandling av heptacellulär cancer (HCC), och enligt Wu et al. (2012) är 14-3-3 eta en av de 

14-3-3 isoformerna som observerats ha ett högt uttryck i gallgångscancer.  

  

14-3-3 eta har också visat sig ha ett annorlunda uttryck vid inflammation. De flesta studier 

som gjorts om 14-3-3 etas roll i inflammation har handlat om reumatoid artrit (RA) eller 

sjukdomar nära kopplade till RA. Maksymowych et al (2014) fann att 14-3-3 eta hade 

potential som biomarkör för RA och även som komplement till andra biomarkörer för 

förbättrad diagnostik för RA. Fler studier har kommit till slutsatsen att 14-3-3 eta har potential 

som komplement till andra markörer (Carrier et al. 2016) (Maksymowych et al. 2014). 

Proteinet har också föreslagits kunna upptäcka patienter med tidig RA utan hjälp av andra 

proteiner (Maksymowych et al. 2015).     

  

Det har gjorts studier om 14-3-3 etas inblandning i sjukdomar nära relaterade till RA. Carrier 

et al. (2016) föreslog 14-3-3 eta som potentiell biomarkör för utvecklingen av RA för att se 

vilka patienter som kommer få en svårare sjukdomsbild framöver. Detta kom de fram till då 

proteinet uttryckts i individer med inflammatorisk polyartrit, som kan utvecklas till RA. I en 

studie som publicerades av van Beers-Tas et al (2016) undersöktes uttrycket för 14-3-3 eta i 

individer med artralgi (smärta i lederna som bland annat kan bero på artrit). De fann att de 

som utvecklade artralgi hade högre proteinuttryck av 14-3-3 eta redan innan de hade fått 

diagnosen. Utifrån detta drog de slutsatsen att 14-3-3 eta kan vara en markör för artralgi, men 

att det behövs ytterligare studier. Anledningen att det skulle behövas fler studier är att 

patienterna var utvalda baserat på att de visat positivt resultat för andra biomarkörer för RA. 

Till slut har ett samband mellan halten 14-3-3 eta och allvarlighetsgraden hos RA har påvisats 

då Hirata et al. (2015) såg att högre proteinuttryck hörde ihop med ett högre DAS28 värde, 

som är ett mått på sjukdomsaktiviteten. 

  

14-3-3 theta 
Officiellt fullt namn: 14-3-3 protein theta  

Andra namn: 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein tau, protein HS1 

NCBI Gen ID: 10971 

Möjlig biomarkör för: Amyotrofisk lateralskleros, graviditetstoxikos 
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14-3-3 theta är en del av 14-3-3-familjen av proteiner som förmedlar signalomvandlingar 

genom att binda till fosfoserin-innehållande proteiner. 14-3-3 theta kodas av genen YWHAQ 

och regleras upp hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) som är en 

neurodegenerativ sklerotisk sjukdom. 

  

Enligt Liu H et al. (2014) har 14-3-3 theta-genen visat sig vara relaterad till graviditetstoxikos 

(även känt som havandeskapsförgiftning). I studien används bland annat IHC för att 

undersöka placental DNA från patienter med graviditetstoxikos jämfört med en kontrollgrupp 

av patienter med normala graviditeter. Studien visade en signifikant skillnad mellan dessa 

grupper ur ett forskningsperspektiv (Liu H et al. 2014). 

  

14-3-3 mRNA har visat sig uppregleras i ryggmärgen hos ALS-patienter enligt en studie gjord 

av Malaspina et al. (2000) De hittade en signifikant uppreglering av YWHAQ vid jämförelse 

med en kontrollgrupp. Dessa resultat indikerar att 14-3-3 theta kan potentiellt vara involverad 

i pathogenes av ALS (Malaspina et al. 2000). 

 

14-3-3 zeta 
Officiellt fullt namn: Tyrosin 3-monooxygenas/tryptofan 5-monooxygenas aktiveringsprotein 

zeta (eng. tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta) 

Andra namn: YWHAZ, HEL-S-3, HEL-S-93, HEL4, KCIP-1, YWHAD 

NCBI Gen ID: 7534 

Möjlig biomarkör för: Bukspottkörtelinflammation, aortabråck, äggstockscancer, 

bukspottkörtelcancer  

  

14-3-3 zeta har i studier blivit föreslagen som en potentiell biomarkör för icke-småcellig 

lungcancer (NSCLC), både för att använda i prognostiskt och terapeutiskt syfte. I en 

publikation av Zhao et al. (2014), beskrevs en studie som går ut på att förstå mekanismen för 

14-3-3 zeta i NSCLC. Genom MS framkom det att proteinet interagerar med flertalet andra 

proteiner. De undersökte även hur 14-3-3 zeta interagerade med Hsp27 (eng. heat shock 

protein 27), ett protein som uttrycks i flera typer av cancertumörer. Det visade sig att de två 

proteinerna bildar ett komplex i NSCLC vävnader och att dessa kan vara ett terapeutiskt mål 

för NSCLC. I en annan publikation av Zhao et al. (2016) kom de med hjälp av IHC och WB 

(som kontroll) fram till att uttrycket för 14-3-3 zeta var högre i vävnad från skivepitelcancer i 

lungorna (VLL), som är en typ av NSCLC, än i normal vävnad. De kom även fram till att ett 

högre proteinuttryck var korrelerat till en kortare livstid. På grund av detta skulle 14-3-3 zeta 

kunna vara en potentiell prognostisk biomarkör för VLL.  

  

Flera studier tar även upp 14-3-3 zeta som en potentiell biomarkör till bröstcancer. Ett högt 

uttryck för 14-3-3 zeta östrogenreceptor (ER) alpha har med IHC visat sig vara ett tecken på 

en högre risk för återfall av både hormonpositiv och hormonnegativ (Bergamaschi et al. 

2013). 14-3-3 zeta, och även andra 14-3-3 proteiner, har observerats i resistens mot 

kemoterapi (Hodgkinson et al. 2012) (Kambach et al. 2014 s. 2).     

  

14-3-3 zeta har nämnts som en potentiell biomarkör för andra typer av cancer, bland annat 

gallgångscancer (ICC). Zhang et al. (2015) visade med WB att uttrycket för 14-3-3 zeta var 

mycket högre i vävnad från ICC än normal vävnad och att uttrycket var högre i tumören än i 

vävnaden runt omkring tumören. Dessutom kom de fram till att en högre koncentration 14-3-3 

zeta visade på en sämre sjukdomsbild. Utifrån bland annat de här resultaten drog de slutsatsen 

att 14-3-3 zeta är en potentiell biomarkör för att se sjukdomsprognosen hos patienter med 
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ICC. 14-3-3 zeta har även föreslagits som biomarkör för att skilja mellan 

bukspottkörtelcancer (PCA) och bukspottkörtelinflammation (CP), som annars kan vara svårt 

att skilja från varandra. IHC visade att uttrycket för 14-3-3 zeta var signifikant högre i PCA 

än CP, vilket gör att det kan vara en potentiell markör att skilja mellan PCA och CP. Att 

diagnostisera PCA tidigt är viktigt eftersom PCA har en hög dödlighet om den upptäcks sent, 

vilket den ofta gör idag (Klemm et al. 2014). 14-3-3 zeta har dessutom blivit föreslagen som 

markör för screening och diagnostik av tidig heptacellulär cancer (HCC), som är en vanlig typ 

av levercancer. De använde då ELISA med 14-3-3 zeta och såg att andelen autoantikroppar 

till 14-3-3 zeta var högre i HCC än i normal vävnad eller vävnad till andra leversjukdomar, 

och att dessa autoantikroppar är potentiella biomarkörer för att tidigt diagnostisera HCC (Liu 

M et al. 2014). WB och IHC har också visat högt uttryck för 14-3-3 zeta i njurcellscancer 

med svårare sjukdomsbild (RCC), och har undersökts som markör med resultatet att den 

skulle kunna ha en klinisk betydelse för att prognostisera RCC (Masui et al. 2013).      

  

CCL3 
Officiellt fullt namn: C-C motiv kemokinligand 3 (eng. C-C motif chemokine ligand 3) 

Andra namn: MIP1A, SCYA3, G0S19-1, LD78ALPHA, MIP-1-alpha 

NCBI Gen ID: 6348 

Möjlig biomarkör för: Dyspné, artros, inflammation 

  

Akut dyspné, i vanligt tal andnöd, drabbar en stor varierande grupp patienter och har hög 

dödlighet och ett stort antal återfall. Det finns många underliggande sjukdomar som kan vara 

orsaken till dyspné såsom astma, hjärtbesvär men även psykiska besvär. För att kunna förutse 

utfallet sex månader efter inläggning på sjukhus skulle biomarkörer potentiellt kunna 

användas, däribland CCL3. Detta är bra för att kunna optimera sjukhustiden och uppföljning 

av patienter (Lund et al. 2017). 

  

CCL3 förekommer också som en potentiell biomarkör för olika sorter av artros, vilket innebär 

nedbrytning av leder. En studie visar att det går att skilja kontrollgrupper från de som har 

artros i knät genom att studera nivåerna CCL3 (Zhao XY et al. 2015). Även i reumatoid artrit, 

som är en sorts artros, har en koppling med CCL3 visats där flera kemokiner är förhöjda i 

drabbad vävnad. En potentiell behandling till reumatoid artrit är att blockera flera kemokiner 

och kemokinreceptorer (Nanki 2016).  

  

CCL4 
Officiellt fullt namn: C-C motiv kemokinligand 4 (eng. C-C motif chemokine ligand 4) 

Andra namn: ACT2, G-26, HC21, LAG1, LAG-1, MIP1B, SCYA2, SCYA4, MIP1B1, 

AT744.1, MIP-1-beta 

NCBI Gen ID: 6351 

Möjlig biomarkör för: Autoimmun hemolytisk anemi, inflammation 

  

CCL4 är ett kemokin som är en potentiell biomarkör för sjukdomen autoimmun hemolytisk 

anemi (AIHA). Vid AIHA angriper kroppens egna immunförsvar de röda blodkropparna. En 

studie visade att CCL4 kan fungera som biomarkör då den kan indikera sjukdomens 

svårighetsgrad (Wu B et al. 2015). 

 

CCL8 
Officiellt fullt namn: C-C motiv kemokinligand 8 (eng. C-C motif chemokine ligand 8) 

Andra namn: HC14, MCP2, MCP-2, SCYA8, SCYA10 

NCBI Gen ID: 6355 
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Möjlig biomarkör för: Sepsis, denguefeber, tuberkulos 

  

CCL8 har kemotaxi mot monocyter, lymfocyter, basofiler och eosinofiler. 

  

Sepsis är en respons på en infektion som kan påverka hjärnfunktion genom att generera 

kemokiner och cytokiner i hjärnan. Vid obduktion av hjärnor hos patienter med sepsis är 

värdena för bland annat CCL8 förhöjda i två av tre fall. Detta innebär att CCL8 skulle kunna 

vara en potentiell biomarkör för sepsis (Warford et al. 2017). 

  

Denguefeber är ett stort hälsoproblem i endemiska regioner. För att kunna ordna patienterna 

efter risk är det fördelaktigt att ha en modell då varningstecknen som används idag är 

begränsade vid tidig infektion hos vuxna. I en studie föreslogs två potentiella modeller för att 

kunna ordna patienter där både modellerna innehöll bland annat CCL8 (Pang et al. 2016). 

  

CCL8 kan även, tillsammans med andra protein, vara en potentiell serumbiomarkör för 

tuberkulos, både aktiv och latent. Dock är inte CCL8 att föredra när det kommer till att skilja 

aktiv tuberkulos från latent (Wei et al. 2015). 

  

CCL11 
Officiellt fullt namn: C-C motiv kemokinligand 11 (eng. C-C motif chemokine ligand 11) 

Andra namn: Eosinophil chemotactic protein, eotaxin-1 

NCBI Gen ID: 6356 

Möjlig biomarkör för: Cancer, Alzheimers sjukdom, inflammation 

  

CCL11 är ett kemokin som är iblandad i allergiska reaktioner genom sin kemotaxi som 

rekryterar eosinofiler (Jose et al. 1994). CCL11 är associerad med ålder och den största 

riskfaktorn för Alzheimers sjukdom är ökande ålder, och man tror att en specifik variant av 

CCL11 kan vara ansvarig för detta samband (Guerreiro & Bras 2015). CCL11 har även visat 

sig uttryckas i NFSA-tumörcellslinje där man har sett att CCL11 framkallar eosinofiler i 

tumörer vilket även har påverkan på angiogenes och nekros (Xing et al. 2016).  

 

CPX1 
Officiellt fullt namn: Complexin 1 

Andra namn: CPX-1, CPLX1 

Gen ID: 10815 

Möjlig biomarkör för: Intellektuella funktionshinder, Parkinsons sjukdom, Alzheimers 

sjukdom 

Önskad av: Joakim Bergström 

  

CPX1 är ett av de protein som kodas av genfamiljen complexin. Det är ett neuralt protein som 

finns i cytosolen och är delaktig i exocytos av vesiklar i synapser (Gene ID:10851, National 

Center for Biotechnology Information (NCBI)). SNARE protein är inblandat i dockning och 

fusion av synaptiska vesiklar, och vid kalciumberoende synaptisk vesikel exocytos krävs tre 

stycken SNARE proteiner (Hu et al. 2002). Ett av dessa proteiner är syntaxin, och det är till 

detta protein som complexin binder. Om detta komplex sedan kommer i kontakt med Ca
2+

2+ så 

sker en interaktion med proteinet synaptotagmin som flyttar på complexinet, och tillåter 

därmed att SNARE proteinkomplexet binder transportvesikeln till det presynaptiska 

membranet för exocytos.  

  



 
    
 

23 

CPX1 studeras i ett flertal artiklar publicerade under det senaste året, och resultaten stödjer att 

proteinet kan vara en potentiell biomarkör. Redler et al. (2017) har i sin studie utrett 

kopplingen mellan intellektuella funktionshinder och CPX1. Deras resultat pekar på att 

förluster av funktion i CPX1 kan leda till komplicerade kliniska fenotyper. De påpekar dock 

att vi i dagsläget har för lite kunskap om CPX1, men att studiens utfall understödjer ett 

fortsatt arbete med att hitta kopplingen mellan CPX1 och patienter med intellektuella 

funktionshinder.   

Även i studier om Parkinsons sjukdom (PD) har CPX1 dykt upp som potentiell biomarkör. 

Lahut et al. (2017) har i sin studie analyserat blodprov från personer med SNCA 

genduplikation, även kallat PARK4 mutation, och undersökt om effekten av denna 

gendubblering kan resultera i någon potentiell biomarkör. SNCA är en komponent i SNARE-

komplexet, och spelar en viktig roll i sjukdomens progression. När de studerade individer 

med RDB (eng. rapid eye movement sleep behavior disorder), som de anger är det mest kända 

förstadiet till PD, fann de att nivåerna av CPX1 i blodet var förändrade. I summering stödjer 

deras data att CPX1 är en riskfaktor för PD, och kan därmed komma bli en biomarkör för att 

förutspå PD i ett tidigare stadium.  

  

CPX1 har också dykt upp i studier om Alzheimers sjukdom (AD). Ying et al. (2016) har i sin 

studie undersökt skillnaden i proteinuttryck mellan en kohort av möss som behandlats med 

CoQ10 under tre månader, och en kohort som inte har behandlats. De använde transgena möss 

av typern 3xTg-AD som modell för AD och analyserade proteinuttrycket i hippocampus. För 

att vidare studera de proteiner de identifierat som potentiella målproteiner behandlade de en 

kohort AD-möss med koenzym Q10 (CoQ10), som är en kraftfull endogen antioxidant. Denna 

har enligt författarna tidigare visat sig kunna förhindra bristande minne hos ett flertal AD-

musmodeller, och därför valde de att studera proteinuttrycket även hos möss behandlade med 

CoQ10. Resultaten visade att bristande reglering av CPX1 (och CPX2) i hippocampus ledde 

till bristande minne hos 3xTg-AD mössen, och att behandling med CoQ10 ökade uttrycket av 

CPX1 och CPX2, vilket motverkade minnesproblemen. Dessa resultat stödjer ytterligare 

CPX1 som en potentiell biomarkör, i detta fall för AD. 

 

CTSL 
Officiellt fullt namn: Katespin L (eng. cathepsin L) 

Andra namn: MEP, CATL, CTSL1 

NCBI Gene ID: 1514 

Möjlig biomarkör för: Äggstockscancer, diliterad kardiomyopat 

  

Zhang W et al. (2014) har i en studie observerat att CTSL-uttrycket var avsevärt högre i 

maligna ovarialtumörer än i godartade tumörer och normal äggstocksvävnad. De anser således 

att serumnivån av CTSL kan vara en användbar markör i diagnostisering av äggstockscancer 

(Zhang W et al. 2014). 

  

En annan studie har visat en korrelation mellan ökat CTSL-uttryck hos patienter med 

hjärtmuskelsjukdomen diliterad kardiomyopat (DCM). Således skulle CTSL kunna vara en 

användbar biomarkör för att bedöma svårighetsgraden av DCM (Mehra et al. 2017) 

  

CXCL1 
Officiellt fullt namn: C-X-C motiv kemokinligand 1 (eng. C-X-C motif chemokine ligand 1) 

Andra namn: FSP, GRO1, GROa, MGSA, NAP-3, SCYB1, MGSA-a 

NCBI Gen ID: 2919 

Möjlig biomarkör för: Magsäckscancer, bröstcancer 
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CXCL1 är ett kemokin som kan vara en potentiell biomarkör för olika typer av cancer.  Ett 

onormalt uttryck av proteinet är tydligt sammankopplat med tillväxt och progression av vissa 

tumörer (Gene ID: 2919, NCBI). Wang et al. har i en studie undersökt CXCL1-uttryck hos 

patienter med magcancer. Deras resultat visade att CXCL1 uttrycktes i samtliga undersökta 

magcancervävnader. Det positiva uttrycket för CXCL1 är korrelerat med dålig överlevnad hos 

magcancerpatienter vilket indikerar att CXCL1 kan vara en potentiell tumörmarkör. Wang et 

al har sammanfattat att CXCL1 kan vara en oberoende prognostisk faktor för magcancer 

(Wang L et al. 2016b). 

  

En annan studie har visat att CXCL1 även kan vara involverad vid bröstcancer. Resultatet av 

studien visade att ett förhöjt uttryck av CXCL1 i bröstcancer stroma är korrelerat med 

tumörkvalitet, återkommande sjukdom samt minskad patientöverlevnad. Fortsatta studier av 

effekterna av CXCL1-uttryck hos patienter med bröstcancer kan bidra till utvecklingen av nya 

anti-cancerterapier för att bekämpa läkemedelsresistenta tumörer (Zou et al. 2014) 

  

CXCL6 
Officiellt fullt namn: C-X-C motiv kemokinligand 6 (eng. C-X-C motif chemokine ligand 6) 

Andra namn: GCP2, CKA-3, GCP-2, SCYB6 

NCBI Gen ID: 6372 

Möjlig biomarkör för: Munhålecancer 

  

Genom att slå ut en viss gen hos möss med munhålecancer kan en minskning av bland annat 

CXCL6 ses. När genen är utslagen inhiberas uttrycket av proinflammatoriska mediatorer 

vilket förbättrar tillståndet (Oghumu et al. 2016).  

  

DDD (eng. lumbar degenerative disc disease) är förknippad med smärta i ländryggen. 

Kemokiner såsom CXCL6 frigörs från det skadade området och innebär att det kan vara en 

potentiell biomarkör för sjukdomen (Grad et al. 2016). 

  

CXCL6 nämns i flera artiklar där forskning har gjorts för olika sjukdomar utan att vara direkt 

kopplad till sjukdomen i sig. Kemokinen används då för att kontrollera inflammation på olika 

sätt.  

 

FOLR1  
Officiellt fullt namn: Folatreceptor alfa (eng. folate receptor alpha) 

Andra namn: FBP, FOLR 

NCBI Gen ID: 2348 

Möjliga biomarkörer: Lungcancer, äggstockscancer, medulloblastom  

  

Proteinuttrycket för FOLR1 har studerats i flera olika typer av cancer. En av de cancertyper 

som har fått flest publikationer associerade med FOLR1 under de senaste fem åren är 

äggstockscancer. Leung et al. (2016) mätte i en studie halten FOLR1 med ELISA som visade 

att proteinet har ett högre uttryck i äggstockscancer och att den kan hjälpa till att förbättra 

diagnostiken tillsammans med CA125 som är en vanlig markör för äggstockscancer. Deras 

resultat visade också att FOLR1 har en bra förmåga att själv identifiera äggstockscancer. Den 

har inte riktigt lika bra kapacitet som CA125 men är ändå jämförbar. Leung et al. (2013) 

jämförde också FOLR1 och CA125 (FOLR1 mättes med ELISA) och kom fram till att 

FOLR1 uttyckes mer i äggstockcancer men att CA125 var överlägsen för diagnostisering. De 

såg också att det fanns en koppling mellan CA125 och FOLR1. En tredje studie som gjorde 
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samma jämförelse fick resultatet att FOLR1 var bättre än CA125 på att upptäcka 

äggstockscancer. De såg också att uttrycket för FOLR1 var högre i maligna tumörer än 

borderlinetumörer och benigna tumörer (Kurosaki et al. 2016). Köbel et al. såg också med 

IHC att FOLR1 uttrycket var olika mellan olika tumörer, uttrycket var högre i höggradigt 

seriösa tumörer än låggradigt seriösa tumörer. De uttryckte att FOLR1 behöver utvärderas 

som markör i terapeutiskt syfte. 

  

Möjligheten för FOLR1 som markör har undersökts för andra typer av cancer än 

äggstockscancer. Bland annat har högre halter av FOLR1 påvisats i högre nivå i 

medulloblastomtumörer, som är en typ av hjärncancer, än i benigna tumörer eller normal 

vävnad, och att den där skulle kunna vara ett terapeutiskt mål (Liu H et al. 2017). Högt 

FOLR1 uttryck har också setts i endometriecancer, och även att den uttrycktes i olika nivå 

beroende på vilken typ av tumör det handlar om. Det framkom att FOLR1 kan vara ett 

potentiellt målprotein för behandling och även som ett komplement för att avgöra om en 

patient ska genomgå radikal behandling (Senol et al. 2015). Uttrycket för FOLR1 har även 

visat sig vara olika beroende på allvarlighetsgraden i bröstcancer. Uttrycket är större hos 

tumörer med högre histologisk grad än i lägre grad (Zhang Z et al. 2014). 

  

Hepcidin 

Officiellt fullt namn: Hepcidin antimikrobiell peptid (HAMP) (eng. hepcidin antimicrobial 

peptide) 

NCBI Gen ID: 744861 

Möjlig biomarkör för: Inflammation, järnrelaterade sjukdomar (anemi, järnbrist) 

  

Hepcidin är ett protein som kodas av genen HAMP och reglerar in- och uttag av järn för att 

upprätthålla en lagom nivå. Hepcidin bildas i levern och blockerar järnupptaget i tarmen, och 

hepcidin nivåerna ökar vid inflammation eftersom hepcidin syntesen induceras av interleukin-

6, ett protein som är aktivt vid inflammation. (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014) 

  

Regleringen för uttrycket av hepcidin kan vara komplicerat under vissa tillstånd, som till 

exempel anemi, cancer och kronisk inflammation. Enligt Lefebvre et al. (2017) ser 

kvantifieringen av hepcidin tillsammans med diagnostiska test, lovande ut för diagnostisering 

av anemi trots de komplexa förhållandena (Lefebvre et al. 2017).  

  

Hepcidin är som sagt involverad i anemi och järnrelaterade sjukdomar och undersöks även i 

vilken klinisk relevans den har i neurodegenerativa sjukdomar. Dessutom beskrivs hepcidin 

som en uppkommande potentiell biomarkör. De senaste studierna visar ett behov av 

standardisering av hepcidin assays och produktion av certifierade referensmaterial (Bros et al. 

2017).  

  

Hepcidin upptäcktes 2001 och har sedan dess ökat förståelsen för hur anemi är relaterat till en 

rad olika inflammatoriska sjukdomar, inklusive Kawasakis sjukdom (KD). Även här beskrivs 

hepcidin som en potentiell biomarkör, men att ytterligare forskning krävs för att klargöra 

vilken roll hepcidin har i patogeniteten av KD (Huang & Kuo 2017). 

 

HMGB1 
Officiellt fullt namn: Hög mobilitets grupplåda 1 (eng. high mobility group box 1) 

Andra namn: HMG1, HMG3, HMG-1, SBP-1 

Gen ID: 3146 
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Sjukdomar: Systemisk lupus erythematosus, hepatocellulärkarcinom, astma, reumatoid artrit, 

sepsis, hjärtsvikt 

Rekommenderad av: Johan Rönnelid 

  

HMGB1 uttrycks i nästan alla mänskliga celler och är ett nukleärt protein. I den intracellulära 

miljön förmedlar HMGB1 flera processer såsom transkription, replikation, rekombination 

samt reparation. Proteinet frigörs till det extracellulära utrymmet vid apoptos, nekros eller av 

aktiva immunceller. Där kan HMGB1 agera som en så kallad DAMP (eng. danger-associated 

molecular pattern) vilket innebär att det kan inleda och vidhålla en inflammation trots att det 

inte finns någon infektion. Detta innebär att proteinet kan hämma eller stimulera vissa 

funktioner av immunsystemet. Uttrycket av HMGB1 regleras av flera olika faktorer. En av 

dem är p53 som har en viktig roll vid celldöd och tumörtillväxt (Pilzweger & Holdenrieder 

2015). 

   

Proteinet binder till flera olika membranbundna receptorer för att kunna utföra sina 

funktioner. En av receptorerna, RAGE, finns också fritt i det extracellulära utrymmet där den 

binder till HMGB1 och hämmar dess effekter. Genom bindning till RAGE-receptorn kan 

HMGB1 aktivera flera viktiga intracellulära signalvägar som till exempel reglerar 

transkription eller cellcykeln (Pilzweger & Holdenrieder 2015). 

  

Vid autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus 

(SLE) har HMGB1 en viktig roll. Vid SLE finns autoantikroppar mot dubbelsträngat DNA 

och histoner. HMGB1 bildar komplex tillsammans med nukleosomer vilket vid bindning 

aktiverar immunceller. Aktiveringen leder i sin tur till produktion av autoantikropparna. 

Histoner ger inte upphov till denna respons på egen hand. Nivåerna av HMGB1 är förhöjda 

hos patienter med SLE. Vid RA är HMGB1 inblandad i inflammationsprocessen (Pilzweger 

& Holdenrieder 2015). 

  

HMGB1 har också betydelse vid cancer och metastaser då den metastasfrämjande faktorn E-

selektin ökar utsläppet av HMGB1 till den extracellulära miljön. Detta leder till ökat uttryck 

av E-selektin vilket skapar en positiv cirkel. Utsläpp av HMGB1 minskar antalet makrofager i 

till exempel lymfnoderna vilket leder till minskat immunförsvar och alltså ytterligare 

främjandet av metastaser (Pilzweger & Holdenrieder 2015).  

  

HMGB1 har studerats som potentiell biomarkör för prognos av hepatocellulärkarcinom 

tillsammans med andra behandlingar. Hepatocellulärkarcinom är den vanligaste typen av 

levercancer (Masuda et al. 2017). HMGB1 uttrycks även i onormalt höga nivåer vid allergisk 

astma och skulle därför kunna vara en potentiell biomarkör för det. En studie visade ett 

samband mellan nivåerna av HMGB1 och lyckad behandling av astma (Manti et al. 2017). 

Det finns även data som indikerar att HMGB1 och RAGE kan vara inblandad i hjärtsvikt 

(Marsh et al. 2016). 

  

HMGB1 kan vara en potentiell biomarkör för flera sjukdomar, speciellt för inflammatoriska 

sjukdomar då den även är inblandad i akuta inflammatoriska tillstånd såsom sepsis och 

trauma (Pilzweger & Holdenrieder 2015). 
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MC1R 

Officiellt fullt namn: Melanokortin 1 receptor (eng. melanocortin 1 receptor) 
Andra namn: CMM5, MSH-R, SHEP2 

NCBI Gen ID: 4157 

Möjlig biomarkör för: Kronisk neuropatisk smärta  

  

Melanokortin 1 receptor är ett transmembrant G protein-kopplat protein som kontrollerar 

melanogenesen, den biokemiska process där melanin bildas i ögon, hår och hud (Gene ID: 

4157, NCBI). Proteinet reglerar hudpigmentering, skydd mot UV-strålning och risken för 

melanom. Pigmenten i huden kan delas in i två huvudgrupper: eumelanin och pheomelanin. 

MC1R signalering har en avgörande roll i vilka pigment som syntetiseras av melanocyterna, 

och i vilka mängder de produceras. Har man dysfunktionella MC1R receptorer kan detta leda 

till att man har minskad produktion av eumelanin, och detta i sin tur leder till att man får en 

fenotyp med ljus hy och en ökad känslighet för UV-strålning (Wolf Horrell et al. 2016). 

  

MC1R omnämns i ett antal nya publikationer där studiet av intresse har varit antingen 

melanom eller kronisk neuropatisk smärta. Buckley et al. (2017) presenterar i sin studie 

resultat som påvisar MC1R som potentiell biomarkör för patienter med kronisk neuropatisk 

ländryggssmärta. De menar att forskningen som stödjer icke-neurala mekanismers involvering 

i kronisk neuropatisk smärta växer stadigt, och därav har författarna valt att fokusera studien 

på att identifiera potentiella biomarkörer i blodet hos patienter med kronisk neuropatisk 

smärta i ländryggen. Tidigare fokus har främst legat på biomarkörer i cerebrospinalvätska och 

hjärnvävnad, men de väljer alltså en annan angreppspunkt. I sina resultat påvisar de att MC1R 

var signifikant uppreglerat i patienter med neuropatisk smärta i ländryggen, och de anser att 

ytterligare forskning potentiellt kan validera MC1R som biomarkör för kronisk neuropatisk 

smärta.  

  

Varianter på genen som kodar för MC1R studeras i ett flertal artiklar som behandlar 

sjukdomstillstånd förknippade med melanom. Chen et al. (2017) skriver i sin artikel om 

kopplingen mellan Parkinsons sjukdom och malignt melanom. De skriver att flertalet artiklar 

har tidigare påvisat en ökad andel fall av melanom hos patienter med Parkinsons sjukdom 

jämfört med vad som förväntas. Melanoma har hög korrelation med rött hår och ljus hy, vilket 

är fenotypen för polymorfism i MC1R genen. Resultaten som författarna har presenterat 

påvisar att MC1R har en viktig roll i det nigostriatala dopaminerga systemet, som är en viktig 

del i reglering av rörelse, och kan därmed vara ett potentiellt teraputiskt mål för Parksinsons 

sjukdom. Detta tillsammans med kopplingen MC1R har till melanom indikerar att MC1R kan 

vara en möjlig patogen koppling mellan melanom och Parkinsons sjukdom. Även Tell-Marti 

et al. (2015) har påvisat en marginell koppling mellan en genetisk variation av MC1R, som 

dessutom är en riskvariant för melanom, och Parkinsons sjukdom. Utöver kopplingen mellan 

MC1R och Parkinson återfinns också en studie av Espinosa et al. (2016) där resultat 

presenteras som påvisar en koppling mellan två variationer av MC1R och signifikant ökad 

risk för keratinocyt hudcancer hos patienter som redan är drabbade av melanom.  

  

Trots att detta är studier som fokuserar på MC1R på en genetisk nivå så påvisar detta att 

forskning inom området bedrivs, och därmed känns det ytterst troligt att det kommer finnas en 

efterfrågan på antikroppar mot proteinet MC1R.  
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MICA 
Officiellt fullt namn: MHC klass I polypeptidrelaterad sekvens A (eng. MHC class I 

polypeptide-related sequence A) 

Andra namn: MIC-A, PERB11.1 

Gen ID: 100507436 

Möjlig biomarkör för: Cancertumörers immunrespons och försvarsmekanismer från 

immunförsvaret, immunrespons för virus och intracellulära bakterier, inflammationer, 

bortstötande av transplantat (speciellt njure) 

Rekommenderad av: Johan Rönnelid 

  

NK-celler (eng. natural killer cells) är en sorts lymfocyter hos människor som frigör cytokiner 

vid infektion. NK-celler aktiveras mot tumörceller genom bindning av MICA, MICB och 

ULBPer till NKG2D (eng. natural killer group 2 member D) som är en receptor på ytan av T-

celler. ULBPer är ligander till NKG2D receptorn tillsammans med MICA och MICB 

(Khodadadi et al. 2016). 

  

Samtliga ligander till NKG2D-receptorn är homologa till MHC klass I molekyler och uttrycks 

inte alls eller i liten mängd hos normala celler. Uttrycket startar hos stressade celler för att 

aktivera NK-cellerna och därmed en del av immunförsvaret. Det är vanligt hos virus att 

uttrycka proteiner som förstör eller hämmar liganderna för att undvika immunförsvaret 

(Raulet et al. 2013). En variant av detta kan ses i Merkelcellskarcinom där uttrycket av MIC 

proteiner tystas via acetylering av promotorn. Merkelcellskarcinom är en sorts hudcancer som 

främst orsakas av virus (Ritter et al. 2016). 

  

MICA kan också ha en betydande roll för avstötning av organ främst vid 

njurtransplantationer. En studie visade att det inte finns några immunokemiska bevis av MIC 

uttryck hos friska njurar. Dock är resultatet av MICA positivt vid biopsier av njurar som 

misstänks ha stöts bort eller drabbats av akut tubulär nekros. Detta har lett till slutsatsen att 

alloantikroppar mot MICA kan ha en betydande roll i allograftavstötning (Risti & Bicalho 

2017).  

  

Proteinet uttrycks på cellytan vilket ger möjlighet för proteolytisk klyvning som frigör lösligt 

MICA (sMICA)(Risti & Bicalho 2017). sMICA kan potentiellt användas för tidig 

diagnostisering av cancer i pankreas då dessa tumörer använder detta för att undvika 

immunförsvaret. Cancer i pankreas har hög dödlighet och är svår att diagnosera i ett tidigt 

skede och behöver därför nya diagnostiseringsmetoder (Onyeaghala et al. 2017). 

  

MICA verkar vara inblandad i transplantatavstötning, inflammation, immunrespons mot 

tumörer samt vid virala- och intracellulära infektioner. MICA verkar också vara inblandad i 

flera processer för att undvika immunförsvaret och kan därför vara intressant att studera både 

för sjukdomsförlopp och immunrespons (Risti & Bicalho 2017). 

  
OX40 
Officiellt fullt namn: TNF receptor superfamiljemedlem 4 (eng. TNF receptor superfamily 

member 4) 

Andra namn: OX40, ACT35, CD134, IMD16, TXGP1L 

NCBI Gen ID: 7293 

Möjlig biomarkör för: Kolorektalcancer, myelodysplastiskt syndrom 
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Proteinet OX40 är en del av tumörnekrosfaktor (TNF) receptorfamiljen, där 

tumörnekrosfaktorerna har en viktig del i processen där en inflammation skapas. OX40 i sig 

uttrycks av aktiverade T-celler (Weixler et al. 2015). 

  

Bell et al. (2016). skriver i sin artikel om resultat som påvisat att T-celler som uttrycker OX40 

har hittats i högra mängder hos patienter med HNSCC (eng. head and neck squamous cell 

carcinoma). Därav valde de att undersöka huruvida det finns en möjlighet att ta fram en terapi 

för HNSCC som är riktad direkt mot OX40.  

  

Även Weixler et al. (2015) har studerat OX40 i samband med cancer, men har i sin rapport 

fokuserat på genuttrycket av OX40 i kolorektalcancer (CRC). De skriver i avhandlingen att 

tidigare studier har påvisat att CRC-celler som uttrycker OX40 har associerats med en 

gynnsam prognos hos patienter med CRC. Med detta som utgångspunkt i sin studie har 

Weixler el al undersökt huruvida tumörinfiltrering av OX40+ celler kan vara av prognostisk 

signifikans. De kom fram till att genuttrycket av OX40 var starkt korrelerat med genuttrycket 

av proteinerna FOXP3 och CD8.  

  

Langemeijer et al. (2016) har i en rapport studerat patienter med myelodysplastiskt syndrom 

(MSD). De skriver att ett flertal studier har visat tecken på ökad apoptos (programmerad 

celldöd) i benmärgen hos patienter med MSD, vilket har lett till hypotesen att individer med 

MSD har ökad apoptos i förhållande till friska individer. Baserat på denna hypotes har 

Langemeijer et al gjort antagandet att friska individer har ett specifikt genuttryck för apoptos i 

vissa cellfraktioner i jämförelse med MSD-patienter. Genom att studera apoptosrelaterade 

gener i benmärgsceller kom de bland annat fram till att nivåerna av OX40 var nedreglerade i 

hematopoetiskaceller hos patienter med MSD i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. 

 

PGF 
Officiellt fullt namn: Placental tillväxtfaktor (eng. placental growth factor) 

Andra namn: PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, D12S1900, SHGC-10760 

Gen ID: 5228 

Möjlig biomarkör för: Äggstockscancer, SGA och graviditetstoxikos 

   

Proteinet PGF ingår i vaskulära endotel-tillväxtfaktor familjen (VEGF) och uttrycks i 

placentan genom alla stadier av en graviditet. PGF, tillsammans med andra medlemmar i 

VEGF-familjen, deltar i angiogenes, ett biologiskt fenomen som är avgörande för korrekt 

fosterutveckling och postnatal tillväxt. I vuxen ålder är det en hårt reglerad process begränsad 

till livmodern och äggstockarna under olika delar av menscykeln, samt i hjärt- och 

skelettmuskler efter långvarig fysisk aktivitet. Dessutom är angiogenes en av de största 

patologiska förändringarna associerad med flera svåra sjukdomar, däribland cancer, 

ateroskleros och artrit (De Falco 2012).  

  

Då PGF uttrycks i placentan under pågående graviditet finns mycket forskning på sambandet 

mellan proteinet och graviditetsrelaterade sjukdomar. Fruscalzo et al. (2017) har i sin studie 

undersökt sambandet mellan PGF och barn som har lägre födelsevikt än vad som förväntas i 

förhållande till graviditetstiden (SGA). De skriver i sin publikation att SGA är ett begrepp 

som innefattar ett stort spektrum av graviditetsrelaterade förhållanden som leder till minskad 

fostertillväxt. Man har sett att den perinatala dödligheten ökar med graden av restriktioner i 

samband med tillväxten, och även de foster som överlever har en ökad risk att drabbas av 

diverse komplikationer efter födseln. Därav menar författarna att det är av vikt att kunna 

påvisa SGA vid ett tidigt stadium, då SGA i dagsläget sällan identifieras förrän efter födseln. I 
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studien har man studerat bland annat proteinet PGF, tillsammans med sFlt-1, i graviditeter där 

fostret faller inom ramen för att klassas som SGA. Författarna hittade lägre koncentrationer av 

PGF och sFlt-1 i SGA-graviditeter där födseln skedde innan 37 veckors graviditet, i 

jämförelse med kontroller. Därmed anser de att PGF och sFlt-1 kan användas för att förutsäga 

tidpunkten för födsel i de fall då graviditeten involverar ett foster som har lägre födelsevikt än 

vad som förväntas i förhållande till graviditetstiden.  

  

Ett antal andra studier har också gjorts där man tittar på ratiot mellan sFlt-1 och PGF. Saleh et 

al. (2016) har i sin studie tittat på ratiot av PGF och sFlt-1 för diagnostisering av 

graviditetstoxikos (PE) samt för att försöka förutspå förlängda graviditetsförlopp och negativa 

utfall av graviditeter hos kvinnor som har eller är i riskzonen för att få PE. De kom fram till 

att ett ökat sFlt-1/PGF ratio kan användas för att förutse negativa utfall, samt att ett lägre ratio 

korrelerar mot en förlängd graviditet. Även Schoofs et al. (2014) har tittat på ratiot sFlt-

1/PGF för att se om det kan fungera som ett hjälpmedel för att förutspå PE. De kom fram till 

att ratiot stiger innan individen uppvisar några av de kliniska symptomen man annars tittar 

efter, och signifikanta förändringar i ratiot kunde påvisas i graviditeter drabbade av PE upp 

till fyra veckor innan klinisk diagnostisering av PE kunde göras.  

  

Andra studier har också gjorts på rollen hos PGF i samband med graviditeter. Mestan et al. 

(2017) har i en studie tittat på biomarkörer i navelsträngsblod som associeras med “placental 

maternal vascular underperfusion” (MVU) och undersökt huruvida dessa är prediktiva för 

pulmonell arteriell hypertension (PH) hos för tidigt födda spädbarn med bronkopulmonell 

dysplasi (BPD). MVU är en grupp av placentala lesioner som författarna skriver att man kan 

hitta i födslar som drabbats av graviditetstoxikos och begränsad tillväxt i livmodern. 

Resultaten visade att PGF, tillsammans med G-CSF och VEGF-A, är minskade i 

navelsträngsblod hos för tidigt födda spädbarn där placentan utsats för MVU. Författarna fann 

också att ratiot mellan VEGF-A och PGF ökade i samband med BPD-PH, samt att spädbarn 

drabbade av BPD har högre halter av PGF i jämförelse med spädbarn utan. Utifrån detta har 

de dragit slutsatsen att angiogenetiska faktorer i navelsträngsblod, däribland PGF, som 

minskar med placental MVU potentiellt kan förutspå BPD-PH.  

  

Utöver graviditetsrelaterade sjukdomar har effekten av PGF även undersökts i samband med 

äggstockscancer (OVC). Song et al. (2016) presenterar i sin studie att PGF främjar metastaser 

av OVC-celler. De hittade starka korrelationer mellan nivåerna av PGF och proteinet ZEB2 i 

OVC-prover, där båda proteinerna var signifikant uppreglerade. De kom fram till att PGF 

främjar invasion av OVC-celler genom aktivering av ZEB2. 

  

RNF185 
Officiellt fullt namn: Ringfingerprotein 185 (eng. ring finger protein 185) 

NCBI Gen ID: 91445 

Möjlig biomarkör för: Cystisk fibros, herpes, systemisk lupus erythematosus 

  

ER-associerad nedbrytning (ERAD) är processen där felaktiga protein exporteras till 

cytoplasman och bryts ner av ubikvitinproteasomer. ER-associerade E3 ligaser koordinerar 

mycket i den processen såsom subtratigenkänning och export. RNF5 är det E3 ligas som 

koordinerar nedbrytningen av cystisk fibros transmembran konduktansregulatorn (CFTR) (El 

Khouri et al. 2013).  
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RNF185 är homolog med RNF5 med 70 % sekvensidentitet. En studie av El Khouri et al.( 

2013) har indikerat att RNF185 kan känna av defekter hos CFTR medan det syntetiseras. 

Denna funktion har tidigare tilldelats RNF5.  

  

Enligt studien är RNF185 ett E3 ligas och uttrycks vid ER stress. Genom att tysta uttrycket av 

RNF185 kan CTRF stabiliseras och öka antalet CTRF protein som kan veckas (El Khouri et 

al. 2013). 

  

RNF185 interagerar med cykliskt GMP-AMP syntas vid HSV-1 infektion och patienter med 

systemisk lupus erythematosus (SLE) har förhöjda nivåer av RNF185 mRNA (Wang Q et al. 

2017). 

  

UBE2D1 
Officiellt fullt namn: Ubikvitin konjugerande enzym E2 D1 (eng. ubiquitin conjugating 

enzyme E2 D1) 

Andra namn: UBCH5a, E2(17)KB1, UBC4/5, UBCH5 

NCBI Gen ID: 7321 

Möjlig biomarkör för: Hemokromatos (järnöverskott) 

  

Modifiering av proteiner med ubikvitin är en viktig cellulär mekanism för att hitta proteiner 

för nedbrytning. UBE2D1 är nära relaterad till SFT (stimulator av järntransport) och regleras 

upp hos hemokromatos som är en ärftlig järnrelaterad sjukdom.  

  

Enligt Andrews et al. (2017) visade genuttrycket hos prover tagna från hjärnvävnader 

postmortem att olika gener från ubikvitinproteas systemet (UPS) är relaterade till schizofreni, 

bland annat UBE2D1. Resultatet av studien har visat att UPS-proteiner ger stort stöd till 

utvecklingen av schizofreni (Andrews et al. 2017). 

  

UBE2D1, även kallat UBCH5A har visat sig vara nära relaterad till SFT enligt Gehrke et al. 

(2003). Sekvensanalyser har visat att cDNA-sekvenser hos SFT motsvarar intron 6/exon 7 hos 

UBCH5A, och att UBCH5A regleras upp i levern hos patienter med järnöverskott (Gehrke et 

al. 2003). 

  

UTS2R 
Officiellt fullt: Urotensin II receptor  

Andra namn: GPR14, UR-2-R, UTR, UTR2 

NCBI Gen ID: 2837 

Möjlig biomarkör för: Koloncancer, urinblåsecancer, levercancer, koloninflammation   

  

UTS2R har visat sig vara överuttryckt i flera olika typer av cancer, bland annat i koloncancer. 

Federico et al. (2014) mätte med IHC upp ett högt proteinuttryck av UTS2R i koloncancer, 

och kom fram till att proteinet därför skulle kunna vara ett potentiellt mål i terapeutiskt syfte. 

UTS2R har också av Franco et al. (2014) blivit föreslagen att kunna diagnostisera 

utbredningen av icke-muskelinvasiv urinblåsecancer (NMIBC) och förutse risken för återfall 

av muskelinvasiv urinblåsecancer (MIBC). De mätte proteinuttrycket som visade att 

proteinmängden kunde skilja NMIBC från MIBC. Uttrycket för UII och UTS2R (receptorn 

till UII) har även av Yu et al. (2014) visats vara överuttryckt i heptacellulär cancer (primär 

levercancer). Deras slutsats var att en uppreglering av UII/UTS2R kan vara ett terapeutiskt 

mål för levercellscancer. De Cobelli et al. (2015) gjorde en studie som visade att ett lågt 
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uttryck (uttrycket mättes med IHC) av UTS2R var relaterat till ett högre Gleasonvärde 

(utvärderar prognosen av prostatacancer) och en ökande patologi.   

  

VAMP2 
Officiellt fullt namn: Vesikelassocierat membranprotein 2 (eng. vesicle associated membrane 

protein 2) 

Andra namn: SYB2, VAMP-2 

NCBI Gen ID: 6844 

Möjlig biomarkör för: Demens, cancer 

  

VAMP protein är en av huvudkomponenterna i ett proteinkomplex som är inblandat i 

dockning och fusion av synaptiska vesiklar (Gene ID: 7321, NCBI). Ett sådant komplex 

kallas SNARE. En studie har indikerat att en ökning av protein som är inblandad i SNARE 

komplex sker i ett tidigt stadie vid neurodegenerativa sjukdomar såsom Lewykroppsdemens, 

demens vid Parkinsons sjukdom samt Alzheimers sjukdom. Anledningen till ökning tros vara 

ett försök för att kompensera för bristande synapser och sker innan betydande ökning av 

patologiskt alfasynuklein som är ett kännetecken för dessa sjukdomar. Desto längre demens 

har pågått verkar dock nivåerna av VAMP2 och monomeriskt alfasynuklein minska 

(Vallortigara et al. 2016). 

  

VSNL1  
Officiellt fullt namn: Visininliknande protein 1 (eng. visinin-like protein 1) 

Andra namn: HLP3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP, VILIP-1, visinin like 1 

NCBI Gen ID: 7447 

Möjlig biomarkör för: Alzheimers sjukdom 

  

VSNL1 har i flera nya studier beskrivits som en potentiell biomarkör för Alzheimers sjukdom 

(AD). Ett vanligt val till provtagning för mätningarna är prover från ryggmärgsvätska. 2016 

publicerades en artikel av Babic et al. (2016) som undersökt möjligheten att ge en tidig 

diagnos av AD med VSNL1 som biomarkör. Mätningarna gjordes med ELISA och visade att 

halten VSNL1 var signifikant högre i individer med AD än kontrollgruppen, vilket de även 

beskrev som ett resultat som överensstämmer med tidigare studier. Tarawneh et al. (2015) 

publicerade en studie där man också mätte nivåerna VSNL1 med immunoassay för att 

undersöka biomarkörer för hjärnförtvining hos personer med tidig AD. Resultatet var att 

baslinjenivåerna (proteinnivån i början av studien) av VSNL1 var högre i individer med AD 

och att den nivån var nära sammankopplad till hastigheten på hjärnförtviningen. Slutsatsen 

från båda dessa studier är att VSNL1 kan vara en potentiell biomarkör för tidig diagnos av 

AD. År 2012 publicerades en studie om minskat kognitiva funktioner till följd av AD, där 

forskarna använde Erenna immunoassay för att se att VSNL1 kunde förutse minskad 

kognitiva funktioner liknande andra markörer, vilket gjorde att de kom fram till att VSNL1 

skulle kunna vara ett alternativ för att undersöka kognitiva funktioner (Tarawneh et al. 2012).  

  

Det har även gjorts en studie för att mäta nivåerna av VSNL1 i hjärnan för att se om det hade 

någon koppling till neuronförlust, vilket förekommer hos individer med AD. Kirkwood et al. 

(2016) publicerade en studie där proteinmängden mättes med vätskekromatografi i 

kombination med tandem-MS. De kom fram till att nivåerna av VSNL1 var signifikant lägre i 

AD i entorinala barken, en del av hjärnan med mycket neuronförlust, men att det inte fanns 

någon signifikant skillnad i överlägsna frontal gyrus, en del av hjärnan med lite neuronförlust. 

De här skillnaderna kan tyda på att VSNL1 kan vara en potentiell biomarkör för neuronförlust 

i AD.   
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WNT1 
Officiellt fullt namn: Proto-onkogent protein Wnt-1 (eng. proto-oncogene protein Wnt-1) 

Andra namn: BMND16, INT1, OI15, Wnt familjemedlem 1 

NCBI Gen ID: 7471 

Möjlig biomarkör för: Skivepitalcancer, icke-småcellig lungcancer 

  

WNT1 är en del av WNT-gen-familjen och kodar för utsöndrade signalproteiner. Dessa 

proteiner har varit inblandade i bland annat ontogeni och andra utvecklande processer. 

  

Enligt en studie av Lindskog et al (2015) har 342 prognostiska biomarkörer undersökts för 

icke-småcellig lungcancer mellan 2008 och 2013. WNT1 är ett av endast 26 proteiner som har 

en konsekvent prognostisk association i två eller flera oberoende nivåer i det biologiska 

systemet (kohorter) (Lindskog et al. 2015). 

  

Halifu et al. (2016) beskrev att WNT-signaleringen spelar en stor roll för uppkomsten och 

utvecklingen av flera olika typer av cancer, men att den inte har studerats för skivepitelcancer 

i huden (CSCC). De gjorde därför en studie för att kontrollera uttrycket för bland annat 

WNT1 i WNT-signaleringen för CSCC. Proteinuttrycket kvantifierades med IHC och WB. 

De kom fram till att halten WNT1 var signifikant högre i WNT-signaleringen i patienter med 

CSCC än i friska individer. Slutsatsen var därför att WNT1 kan vara markörer för CSCC 

(Halifu et al. 2016). 

  

WNT5A 
Officiellt fullt namn: Protein WNT-5A  

Andra namn: hWNT5A, hWnt familjemedlem 5A 

NCBI Gen ID: 7474 

Möjlig biomarkör för: Bröstcancer, magsäckscancer, primär sköldkörtellymfom 

  

WNT5A är ett protein hos människor som kodas av genen WNT5A och är en del av WNT-

gen-familjen som kodar för sekretoriska signalproteiner. 

  
Enligt Zhong et al. (2016) beskrivs WNT5A som ett protein som antingen är överuttryckt 

eller saknas helt i flera malignitetssjukdomar. I studien undersöktes den kliniska relevansen 

för WNT5A i trippelnegativ bröstcancer (TNBC). För att göra detta använde de IHC för att 

studera uttrycket av WNT5A. De kom fram till att ett litet uttryck fanns i patienter med 

kortare överlevnad. Slutsatsen var att uttrycket av WNT5A skulle kunna bidra till 

tumörutvecklingen för TNBC och vara ett potentiellt målprotein. 

  

Primär sköldkörtellymfom (PTL) är en ovanlig tumör vars olika typer och sjukdomssteg har 

tydliga karaktärsdrag och prognos, men det är inte klart varför. Enligt en studie av Wang et al. 

(2016) undersökte man förändringarna av WNT5A och dess kliniska signifikans. Metoden de 

använde var IHC. De kom fram till att uttrycket av WNT5A hade en tydlig skillnad mellan 

olika typer av PTL med olika patogenes, men det fanns ingen signifikant skillnad av WNT5A 

mellan PTL positiva och PTL negativa individer. Men deras slutsats är ändå att WNT5A kan 

ha en roll i patogenes och utvecklingen av PTL, och kan vara en biomarkör för terapeutiskt 

ändamål för PTL. 

  

Nam et al. (2017) har i en studie försökt koppla ihop proteinuttrycket för WNT5A med 

magsäckscancer (GC). De sökte i olika databaser och hittade fem kohorter som de undersökte. 
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De kom fram till att det fanns en association mellan WNT5A och olika tumörer/cancer-

sjukdomar, och att den därför skulle kunna användas som biomarkör. 

  

ZNRF2 
Officiellt fullt namn: Zink- och ringfinger 2 (eng. zinc and ring finger 2) 

Andra namn: RNF202, E3 ubikvitin proteinligas 

NCBI Gen ID: 223082  

Möjlig biomarkör för: Icke-småcellig lungcancer (NSCLC), osteosarkom 

  

ZNRF2 är ett ubikvitinligas som hör till superfamiljen RING, och man har nyligen sett att det 

regleras av proteinet Akt för att interagera med kinaset mTor (eng. mechanistic target of 

rapamycin) (Zhang X-F et al. 2016). 

  

ZNRF2 har studerats i och med hur proteinet uttrycker sig i icke-småcellig lungcancer 

(NSCLC) där WB används för att jämföra patienter med NSCLC mot en kontrollgrupp. 

Zhang et al. (2016) kom fram till att det fanns en signifikant högre nivå av ZNRF2 och mTor 

hos patienter med NSCLC än i kontrollgruppen. Deras slutsats var därför att ZNRF2 är ett 

lovande målprotein för behandling av NSCLC (Zhang X-F et al. 2016). 

  

Det har även pågått undersökningar kring hur ZNRF2 uttrycker sig i osteosarkom (OS) 

cancer. MicroRNAs (miRNAs) är en grupp icke-kodande RNA som spelar en kritisk roll i 

bland annat tillväxt och cancerogenes av OS. De senaste studierna visar höga nivåer av 

ZNRF2 och signifikantt låga nivåer av miR-100 hos individer med OS vid jämförelse med 

normala benvävnader (Xiao et al. 2017). 
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Bilaga 2. Konkurrerande företag 

Vi har sammanställt produktinformation om de potentiella biomarkörerna från konkurrerande 

företag i tabellen nedan. De potentiella biomarkörerna presenteras i alfabetisk ordning precis 

som i listan, se tabell 1. Vi har valt att enbart ta med de applikationer som Atlas Antibodies 

AB säljer produkter för. Andra företag kan ha fler applikationer för varje antikropp än vad 

som anges i tabellen.  

  
Tabell 2. Sammanställning av produktinformation från några av konkurrenterna till Atlas Antibodies AB.  

Potentiell 

biomarkör   Abcam Bio-Techne 

Cell Signaling 

Technology 

Thermo Fisher 

Scientific 

14-3-3 eta Antikropp Monoklonal Polyklonal Polyklonal Polyklonal 

  Applikation WB WB WB IHC, WB 

14-3-3 theta Antikropp Polyklonal Polyklonal Polyklonal Polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB IHC, WB WB 

14-3-3 zeta Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal Monoklonal Polyklonal 

  Applikation IHC, WB IHC, WB WB IHC, WB 

CCL3 Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal   
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation IHC, WB IHC, WB   IHC, WB 

CCL4 Antikropp   
Monoklonal, 

polyklonal   
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation   IF, IHC, WB   IF, IHC, WB 

CCL8 Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal   
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB   IHC, WB 
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Potentiell 

biomarkör   Abcam Bio-Techne 

Cell Signaling 

Technology 

Thermo Fisher 

Scientific 

CCL11 Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal     
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation IHC, WB     IF, IHC, WB 

CPX1 Antikropp Polyklonal   Monoklonal Polyklonal 

  Applikation WB   IF, WB IHC,WB 

CTSL Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal   
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation IF, WB IHC, WB   IHC, WB 

CXCL1 Antikropp   
Monoklonal, 

polyklonal   
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation   WB   IHC, WB 

CXCL6 Antikropp Monoklonal
1 Monoklonal   Polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB   WB 

FOLR1 Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal   Polyklonal 

  Applikation IHC, WB IHC, WB   IF, IHC, WB 

Hepcidin Antikropp Polyklonal Polyklonal   Polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB   WB 

                                                 
1
 Säljs enbart tillsammans med antikroppar mot CXCL5, som saknas i produktkatalogen hos Atlas Antibodies 

AB. 
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Potentiell 

biomarkör   Abcam Bio-Techne 

Cell Signaling 

Technology 

Thermo Fisher 

Scientific 

HMGB1 Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal Monoklonal 
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation IHC, WB IHC, WB IHC, WB IF, IHC, WB 

MC1R Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal Polyklonal   Polyklonal  

  Applikation IHC, WB IHC   IHC, WB 

MICA
2 Antikropp 

Monoklonal, 

polyklonal 
Monoklonal, 

polyklonal   
Monoklonal, 

polyklonal 

  Applikation IHC, WB IHC, WB   IF, IHC, WB 

OX40 Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal  
Monoklonal, 

polyklonal   Monoklonal  

  Applikation IHC, WB IF, WB WB, IF IHC 

PGF Antikropp 
Monoklonal, 

polyklonal  
Monoklonal, 

polyklonal    
Monoklonal, 

polyklonal  

  Applikation IF, IHC, WB IF, IHC, WB   IF, IHC, WB 

RNF185 Antikropp 
Monoklonal, 

Polyklonal Polyklonal   Polyklonal 

  Applikation WB WB   WB 

UBE2D1 Antikropp Monoklonal Polyklonal   Polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB   IHC, WB 

                                                 
2
 Säljs separat eller tillsammans med antikroppar mot MICB hos alla företag som har produkten. MICB finns i 

produktkatalogen.  
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Potentiell 

biomarkör   Abcam Bio-Techne 

Cell Signaling 

Technology 

Thermo Fisher 

Scientific 

UTS2R Antikropp Polyklonal 
Monoklonal, 

Polyklonal   Polyklonal 

  Applikation WB IHC   IHC 

VAMP2 Antikropp 
Monoklonal, 

Polyklonal 
Monoklonal, 

Polyklonal Monoklonal Polyklonal 

  Applikation IF, IHC, WB IF, IHC, WB IHC, IF, WB IF, IHC, WB 

VSNL1 Antikropp 
Monoklonal, 

Polyklonal 
Monoklonal, 

Polyklonal   
Monoklonal, 

Polyklonal 

  Applikation IHC, WB IHC, WB   IHC, WB 

WNT1 Antikropp Polyklonal Polyklonal   Polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB   WB 

WNT5A Antikropp Polyklonal Polyklonal Polyklonal Monoklonal 

  Applikation IF, IHC, WB IHC, WB WB WB 

ZNRF2 Antikropp Monoklonal Polyklonal   Polyklonal 

  Applikation IHC, WB WB   IF 
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Bilaga 3. Etiska aspekter av projektet   

Inledning 

Biomarkörer är ett ämne som kommer med många etiska dilemman. Frågor kring ansvar, 

pengar, användningsområden och nytta uppstår, och i många fall saknas konkreta svar. I 

följande etiska analys har vi kritiskt granskat det ämne som avhandlats i vår rapport, 

problematiserat delar vi finner viktiga och bedrivit etiska resonemang kring vårt egna arbete. 

Vi anser att de frågeställningar vi behandlar kan delas upp i två delar; ansvar och rättvisa.  

  

Ansvar 

Företaget Atlas Antibodies AB producerar produkter som säljs i syfte att användas inom 

forskning. Med detta som utgångspunkt så avsäger sig företaget allt ansvar för i vilka syften 

deras produkter kommer användas i samband med att produkten levereras från deras lager till 

köparen. De är visserligen tydliga med att produkterna som de distribuerar är optimerade för 

forskning, och inte för diagnostik, men trots detta anser vi att det uppstår en del problematik i 

steget mellan företaget och köparen. För vem bär då egentligen ansvaret i den händelse att 

varan används i diagnostiska syften, som den inte är optimerad för? Ett sådant användande 

skulle kunna vara en stor säkerhetsrisk, och potentiellt kan människor komma till skada, om 

de behandlas med produkter som inte är framtagna för att användas på människor. Är det då 

verkligen, ur ett etiskt perspektiv, möjligt för företaget att avsäga sig allt ansvar för missbruk 

av de produkter som de sätter ut på marknaden? I den händelse att företaget får vetskap om att 

deras produkter används i felaktiga syften, är det då moraliskt riktigt att fortsätta sälja 

produkterna till köparen? Visserligen menar Atlas Antibodies AB att det är köparen som 

ansvarar för att validera produkten för diagnostiskt bruk om så önskas, men innebär detta att 

de står helt utan skuld om patienter potentiellt behandlas med icke-validerade produkter som 

de distribuerat?  

  

Som i många etiska ställningstaganden finns det inget enkelt svar på den frågan. Vi inser att 

det är oerhört svårt för företaget att kontrollera och reglera vad som händer med deras 

produkter efter det att de sålt dem. Dock anser vi att scenariot där de fortsätter sälja till en 

kund som använder produkterna i icke-optimerade syften är ytterst problematiskt. Potentiellt 

kan patienter komma behandlas med felaktiga produkter, och då anser vi att företaget har ett 

moraliskt ansvar gentemot de personerna att avbryta distribueringen. Men även om det ur ett 

etiskt perspektiv är fel att låta försäljningen fortsätta så inser vi att det kan bli praktiskt svårt 

för företaget att neka försäljning till en kund. Möjligen skulle företaget kunna ha en 

skyldighet att föra detta på tal med köparen, om de uppmärksammar att denne använder deras 

produkter i ett felaktigt syfte. Att på det sättet försöka påverkar kunden, och verkligen trycka 

på att produkterna inte är optimerade för diagnostiskt bruk, att sättet kunden brukar dem kan 

komma göra skada på de som behandlas.  

  

Atlas Antibodies AB har idag över 50 000 reagenser i sin produktkatalog, och stora delar av 

sortimentet är antikroppar mot olika typer av biomarkörer. I produktionen av antikroppar 

immuniserar man djur med den mål-antigen som man är intresserad av, och startar genom 

detta en produktion av antikroppar mot den önskade antigenen hos djuret. När man sedan ska 

rena fram antikropparna från djuret kräver detta att djuret avlivas. Det uppstår i och med detta 

ett dilemma kring huruvida det är etiskt försvarbart att använda djur i antikroppsproduktion? 

Kan vi som människor anse våra liv vara mer värda än djurens, och använda dem som 

redskap för att främja vårt egna välmående?  
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Vi resonerar utifrån grundantagandet att produktion med hjälp av djur är ett sistahandsval för 

företagen. Hade det funnits möjlighet att producera samma produkt utan inblandning av djur 

utgår vi från att detta tillvägagångssätt hade prioriterats. Detta finner vi vara ett rimligt 

antagande att utgå ifrån, då laborativt arbete med djur i många fall är både dyrt och 

tidskrävande. Med detta som fundament anser vi det vara etiskt försvarbart att djur används i 

produktionsprocessen, och fram tills dess att andra alternativ hittas ser vi det som ett 

nödvändigt ont.  

  

Rättvisa 

Drar man slutsatsen att djur inom produktionsprocessen är ett nödvändigt ont så öppnas nya 

etiska frågeställningar, men den här gången mer inriktade på rättvisa. För frågan blir då vilka 

typer av sjukdomar som man kan anse täcker föregående resonemang? Biomarkörer med 

specificerade antikroppar är ett mycket kraftfullt verktyg, och kan användas för att upptäcka 

och behandla ett brett spektra av olika typer av sjukdomar. I detta spektrum finns inte bara 

livshotande sjukdomar, utan även en växande andel av sjukdomar orsakade av den livsstil 

som vi idag har i världens i-länder. I denna kategori inkluderas bland annat diabetes, fetma- 

och stressrelaterade sjukdomar, och i dagsläget studeras flera olika biomarkörer för att kunna 

bromsa, behandla och bota dessa typer av sjukdomar. Frågan blir då huruvida det är etiskt 

försvarbart att offra djurliv för att kunna hjälpa människor med sjukdomar som de själva har 

orsakat genom val av livsstil? Vi vill här trycka på att resonemanget endast inkluderar 

sjukdomar som är konsekvenser av den drabbades egna val, och inte sjukdomar som inte 

kunnat förhindras med en annorlunda livsstil. Men då blir ännu en etisk fråga huruvida man 

som individ har eget personligt ansvar för sin hälsa? 

  

Hand i hand med dessa frågeställningar går också frågan om det är etiskt försvarbart att satsa 

resurser i form av pengar och forskning på sjukdomar som bara påverkar en liten andel av 

jordens befolkning? Sjukdomar associerade med livsstil drabbar framförallt i-länder, och inte 

alls i samma utsträckning i fattigare länder. Är det då fortfarande etiskt försvarbart att lägga 

resurser på att utveckla biomarkörer för till exempel fetma? Frågeställningen ställs ytterligare 

på sin spets om man vänder på problemet, huruvida man kan rättfärdiga vidare forskning på 

biomarkörer för sjukdomar som inte längre drabbar rikare länder, men som fortfarande slår 

hårt på världens u-länder. Skalar man ner dessa frågor till sin kärna kommer man till 

frågeställningen; ska resurser läggas där behovet är som störst eller där det kommer generera 

mest vinst?  

  

När man väl har identifierat en biomarkör och producerat antikroppar optimerade för 

diagnostiska syften så blir frågan vem som ska få tillgång till produkterna. Det finns en risk 

att det blir en klassfråga, att endast de med de rätta ekonomiska förutsättningarna kan ta del 

av behandlingarna. Potentiellt finns det dessutom en risk att det blir en typ av förebyggande 

sjukvård, där personer med rätt inkomst kan testa sig mot en rad biomarkörer som en del av 

en hälsokontroll? För det finns inget självklart svar på när man ska börja testa personer efter 

olika sjukdomar, eller vilka man ska testa. Återigen inser man att resonemangen grundar sig i 

en fråga om vinst eller behov, om det är etiskt försvarbart att sjukvård blir en ekonomisk 

fråga? Ska företagens vinster gå före nyttan som kan göras i samhället?  

  

Slutsats 

Biomarkörer är ett ämne som är ytterst aktuellt, och intresset tycks inte vara på väg att svalna 

än på länge. Vi har i vår analys lyft fram de frågor som vi under arbetets gång fann mest 

aktuella, och vi anser att de viktigaste frågorna blev de som kretsar kring ansvar och rättvisa. 

Vilket ansvar har egentligen företaget för de produkter som de sätter ut på marknaden? 
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Försvinner deras etiska skyldigheter så fort de skickat iväg produkterna till en köpare? Tittar 

man på biomarkörer ur ett större perspektiv finner man också problematik kring rättvisa, och 

man måste börja vikta behov mot vinst. Hur är mest etiskt försvarbart att distribuera de 

resurser man har? Som i många etiska resonemang finns det många frågor, men få konkreta 

svar. Dock gör detta att vikten av en etisk analys blir ännu tydligare och en nödvändig del i 

varje forskningsstudie. Genom att diskutera runt dessa frågeställningar fick vi en djupare 

förståelse för det arbete vi utfört, och vi fick en inblick i vilka konsekvenser våra resultat kan 

komma medföra. Vi har som blivande civilingenjörer ett etiskt ansvar, och det är av yttersta 

vikt att vi tar det ansvaret på allvar.   
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