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Abstract: 
Granatäpple är en frukt med flera olika antioxidativa grupper såsom tanniner, 
anthocyaniner och flavonoider. Frukten påstås kunna påverka prostatacancer. 
Syftet med detta arbete var att studera en ren naturprodukts direkta effekt på 
prostatacancer. Arbetet är en litteraturstudie och studiematerial som använts har 
hämtats i databasen PUBMED. 
I studierna visades hur granatäpple påverkade flera typer av 
prostatacancercellinjer. Cellinjerna var modifierade och hade olika egenskaper 
såsom hormonkänslighet eller förmåga att frisätta prostataspecifikt antigen (PSA). 
I en del studier implanterades prostatacancercellinjer i möss och tumörtillväxten 
studerades. Alla studierna visade att cancercellerna drevs till apoptos och 
tumörtillväxten fördröjdes. Metaboliterna verkade ha störst effekt på 
cellcykelreglerande proteiner i cellcykelns G1/S- fas. Granatäpple sänkte också 
PSA-halten hos både möss och människor med PSA-frisättande prostatacancer. 
De slutsatser som kan dras av detta arbete är att granatäpple och dess metaboliter 
fördröjer cancerförloppet genom att inhibera celldelningen samt minskar 
spridningen av prostatatumörer. Granatäppleextrakt sänker samtidigt mängden 
PSA som frisätts från prostatacancerceller. Man skulle kanske i framtiden kunna 
rekommendera granatäpple som prevention eller komplement till annan 
behandling vid prostatacancer. 
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Pomegranate against prostate cancer 

Pomegranate has been shown to contain several antioxidant chemical groups like tannins, 

anthocyanins and flavonoids. This fruit has been proposed to have chemopreventive and 

chemotherapeutical effects on prostate cancer. This is one of the most common types of 

cancer in the Nordic countries of Europe, and in the US. The main purpose of this project 

essay in Pharmacy, was to investigate whether the natural products in pomegranate have 

inhibitory effects on prostate cancer. This is a literature study and the literature used was 

mainly collected from the medical database PUBMED. 

 Several prostate cancer cell lines were studied to investigate the effects of 

pomegranate. These cells were modified and had various properties such as hormone 

sensitivity and secretion of prostate-specific antigen (PSA). In some studies, cancer cells were 

implanted in mice and then the growth of the tumours were studied. The growth of the 

tumours were suppressed and the cells were driven to apoptosis when treated with 

pomegranate. Pomegranate metabolites were suggested to exert their effect on cell cycle 

regulatory proteins in the G1/S-phase of the cell cycle. Inhibition and activation of compounds 

that drives cancer cells to apoptosis seem to be the targets of pomegranate. Simultaneously, 

the PSA-secretion to plasma from mice and humans with PSA-secreting prostate cancer were 

decreased by pomegranate. 

 The main conclusions that are drawn in this essay are that pomegranate and its 

metabolites delay the event of cancer by inhibition of cell proliferation and tumour growth. It 

affects key proteins in the cell cycle and increases the cancer cells destination to apoptosis. 

Fruit extract were also shown to decrease PSA-levels in plasma. Maybe pomegranate could be 

a part of the treatment of prostate cancer or a mean to prevent prostate cancer in the future. 
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FÖRORD 

Detta examens arbete omfattar 10 veckors fördjupat arbete inom ett naturvetenskapligt 

område och ingår i programmet för farmaci år 2008. Detta arbete är utformat på Högskolan i 

Kalmar och jag vill tacka Högskolan för tillgång till deras trevliga lokaler. Det största tacket 

vill jag sända till min handledare Anna Asplund som varit till stor hjälp och motivation under 

arbetet. Därefter vill jag självklart tacka alla hjälpsamma vänner och familjemedlemmar, som 

moraliskt ställt upp och stöttat mig under mitt arbete. Tack ska ni ha allihopa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar, den 19 mars 2008, Deniz Eren 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 

 

3 

POMEGRANATE AGAINST PROSTATE CANCER ................................................. 1 

FÖRORD .................................................................................................................... 2 

INTRODUKTION ....................................................................................................... 4 

Granatäpple .................................................................................................................................................... 4 

Prostatacancer ................................................................................................................................................ 5 
Prostatan ...................................................................................................................................................... 5 

Vanligaste cancerformen .............................................................................................................................. 5 

Dagens undersökningsmetoder ..................................................................................................................... 6 

PSA ............................................................................................................................................................. 6 

Behandlingsalternativ................................................................................................................................... 7 

Cellcykelns G1/S-fas........................................................................................................................................ 8 

Syfte................................................................................................................................................................. 8 

MATERIAL OCH METODER ................................................................................... 9 

RESULTAT ................................................................................................................ 9 

DISKUSSION ........................................................................................................... 14 

Summering.................................................................................................................................................... 14 

Effekt på prostatacancerceller...................................................................................................................... 15 

Reflektioner................................................................................................................................................... 15 

Fördjupning kring studierna........................................................................................................................ 16 

Fortsatta studier ........................................................................................................................................... 18 

Slutsatser....................................................................................................................................................... 19 

REFERENSER ......................................................................................................... 20 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 

 

4 

INTRODUKTION 

Granatäpple 

Granatäpple är en historisk växt med många kulturella och religiösa symboler. Ursprungligen 

kommer den från trakter i mellersta Asien1. Därefter fördes den till Mellanöstern och östra 

Medelhavet. Fenicierna, som levde i dessa områden för cirka 3000 år sedan spred frukten 

vidare till Karthago och dess befolkning, som kallades för punerna1,2. När romarna senare 

erövrade dessa områden och växten, döptes den till mala punica – puniskt äpple. När växten 

senare fick sitt latinska namn levde det puniska kvar och släktet fick namnet Punica. Det 

engelska namnet för granatäpple är pomegranate och härstammar från latinska för pomum – 

äpple och granatum, som syftar på fruktens insida och betyder ”många/full av kärnor” 1,2, 3 . 

Under 1700-talet fastställde Carl von Linné artnamnet på växten till Punica granatum1. Idag 

växer och odlas granatäpple främst i Medelhavsområdena och Mellanöstern, men förekommer 

också i några områden i Nordamerika, Afrika och Asien3. Den trivs bäst i torra, steniga jordar 

och berggrunder2. Växten kan hittas på höga höjder och klarar av kyla. Den förekommer som 

buskar eller mindre träd och det är den röda blomman som övergår till granatäpplet. Själva 

granatäpplet blir ungefär lika stort som en knytnäve och har läderartat skal. Under skalet finns 

rum som innehåller fullt av små illröda kärnor med syrlig smak. Granatäpple är mycket rik på 

vissa vitaminer och speciella antioxidanter1, 4. Den innehåller framför allt C-vitamin, B-

vitamin och kalcium. I granatäpple finns även antioxidanter och till dessa räknas C-vitamin, 

karotener, gallotekiner, och polyfenoler4. Denna frukt har studerats mest på grund av att den 

innehåller stora mängder antioxidativa polyfenoler4. Till de olika polyfenolgrupper som finns 

i granatäpple hittar vi tanniner, antocyaniner och flavonoider5. Dessa polyfenoler ”anses stå 

för en stor del av den antioxiderande effekten som granatäpple har”4,5. Ellagtannin är den mest 

förekommande tanninen i granatäpple och tros därför vara den som har den största biologiska 

effekten4,5, 6. En av ellagtanninerna är unik för granatäpple och denna kallas för punicalagin4-6. 

Elagtanniner kan brytas ner till ellaginsyra7. Ellaginsyra och dess metaboliter verkar vara de 

substanser som har en hämning av prostatacancer4-6. 
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Prostatacancer 

Prostatan 

Prostatan (blåshalskörteln) är en körtel som ligger mellan urinblåsan och penisens 

svällkroppar8. Denna körtel omsluter urinblåshalsen och producerar delar av sädesvätskan 

som ska hjälpa spermiernas transport till ägget i livmodern9,10. Det är normalt att prostatan 

växer med stigande ålder och detta kontrolleras genom olika mekanismer10. När prostatan 

växer snabbt och onormalt har man troligtvis en okontrollerad tumörtillväxt9,10. Om tumören 

begränsas till prostatan uppstår få symtom. Största problemet kan uppstå vid urinering genom 

att den växande tumören trycker på urinröret9,10. Det mer problematiska med prostatacancer är 

att den kan metastasera till andra vävnader och organ i kroppen9,10. Det är främst skelett och 

lymfkörtlar som drabbas, vilket ger upphov till mycket svårbehandlade tumörer9,10. 

 

Vanligaste cancerformen 

Bland cancerformerna är prostatacancer den vanligaste i Sverige9 och Norden11. Den ligger, 

tillsammans med bröstcancer, i toppen för antalet cancerfall9,11. Antalet fall av prostatacancer 

som diagnostiserades under år 2006 i Sverige var 9 262 män och det totala antalet 

prostatacancer var 63 00010. Man vet att prostatacancer tar flera liv än bröstcancer och det är 

cirka 2500 män/år som dör av prostatacancer10,11. Detta kan jämföras med det beräknade 

antalet på cirka 1500 kvinnor som årligen avlider i bröstcancer10. Det bör tilläggas att under 

2001 utgjordes cirka 5 % av alla dödsfall bland män av prostatacancer11. Under en 10 års-

period ligger dödligheten på cirka 10-15%9. Man befarar att antalet fall av denna typ av 

cancer kommer att fortsätta att öka och bidragande faktorer till detta är att allt fler män blir 

allt äldre samt att allt fler undersöks och får diagnosen11. 

 Prostatacancer är relativt ovanlig före 50 års ålder och upptäcks vanligen runt 70 

år9,10. Att den upptäcks i hög ålder kan bero på att denna cancer utvecklas under lång tid 

samtidigt som prostatacancer ofta är symtomfri vilket gör att den ofta upptäcks av en slump 9-

11. Det tydligaste symtomet som kan relateras till prostatacancer är problem med 

vattenkastning9-11. Parallellt kan dessa problem också vara tecken på flera andra sjukdomar. 

Andra mer diffusa symtom på prostatacancer kan vara blod i urinen, viktnedgång till följd av 

aptitförlust, allmän smärta i områden runt prostatan, blodbrist9,11 samt smärtor från skelettet9. 

Några av nämnda diffusa symtom kan också vara en signal på att cancern metastaserat, d.v.s. 
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att den spritt sig utanför prostatan9. Prostatacancer kan många gånger vara ärftlig. Att ha 

släktingar som haft cancern gör alltså att risken för att drabbas ökar9-11. Trots att kvinnor inte 

själva drabbas av prostatacancer kan de vara anlagsbärare och föra sjukdomen vidare9. 

Prostatacancer ses i stor utsträckning i USA och Skandinavien9,11 jämfört med Sydostasien9, 

Kina och Japan11 där prostatacancer är ovanligt. Etnisk bakgrund och geografisk tillhörighet 

har alltså troligtvis en betydelse för frekvensen av prostatacancer9,11. Dessa faktorer kan också 

kopplas till olika teorier angående sjukdomsorsak. Antingen beror det på olika genetiska 

faktorer hos befolkningen eller att kost och miljö har en påverkan på utvecklingen av 

prostatacancer9,11. 
 

Dagens undersökningsmetoder 

Eftersom prostatacancer oftast är symtomfri upptäcks den många gånger av en slump eller 

först när läkaren kontrollerar patientens besvär, till exempel besvär med vattenkastningar9-11. 

Därefter finns det olika tester att välja mellan för att ställa diagnos. När behandlingsalternativ 

skall väljas går man först efter tumörens egenskaper, cancerns stadium och eventuell 

metastasering9-11. Man tar också hänsyn till patientens ålder och allmäntillstånd9-11. De 

vanligaste metoderna för att ställa diagnos är att läkaren känner på prostatan via ändtarmen 

samt att ta blodprover där man letar efter prostataspecifikt antigen (PSA). Om prostatan är 

hård och knölig är det ett tecken på cancer9,10. Efter detta kan läkaren gå vidare genom att ta 

en vävnadsbiopsi från prostatan för att fastställa cancerdiagnos. Ett annat 

undersökningsalternativ är ultraljudsundersökning9,10. Då går man in via ändtarmen och tittar 

på prostatan med en ultraljudssändare. För att upptäcka om cancern metastaserat, vilket oftast 

kan vara fallet om tumören är stor, görs ibland en undersökning som kallas skelettskintigrafi9. 

 

PSA 

En av de vanligaste undersökningsmetoderna läkarna använder i dag är ett enkelt blodprov. 

Det man vill studera med blodprov, för att ställa diagnosen prostatacancer, är halterna av det 

enzym som produceras för att ”förtunna sädesvätskan” så att spermierna ska får mer rörlighet 

i sin framfart till ägget12. Detta enzym är PSA12. Låga nivåer av PSA är normalt i blodet. Det 

är även normalt att halten ökar med stigande ålder samt vid vanlig prostataförstoring. Andra 

tillstånd i prostatan såsom inflammationer, infektioner och skador på prostatan kan också 
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medföra ökade PSA halter i blodet9,11. En tillfällig ökning av PSA kan då ofta ses i samband 

med nämnda sjukdomar. För att skilja på dessa olika sjukdomar används ett kvotsystem där 

man studerar variationer av PSA i blodet10,11. Detta bygger på att prostatacancerceller 

producerar och läcker, under hela cancerförloppet, ut högre halter av PSA i blodet än vad som 

är normalt9-11. Kvotsystemet går ut på att mäta förhållandet mellan fritt/proteinbundet PSA i 

blodet9,10. Det är efter denna mätning som läkaren väljer om man ska gå vidare med biopsi 

eller ultraljudsundersökning. Trots att PSA är det mest använda undersökningsalternativet för 

att diagnostisera prostatacancer verkar det finnas en del kritik mot metoden och dess 

säkerhet9. Ibland kan en man med låga halter av PSA också ha prostatacancer9. Därför krävs 

ofta en övergripande bild av patientens symtom samt resultat från flera prover och analyser 

för att kunna ställa en god diagnos9. 

 

Behandlingsalternativ 

Om prostatatumören upptäcks i ett tidigt stadium brukar man försöka operera eller stråla bort 

den9-11. I vissa fall måste man upprepa behandlingen flera gånger och ibland kan hela 

prostatan tas bort9. Dessa behandlingsalternativ leder ofta till att patienten blir botad om det 

sker i ett tidigt stadium av sjukdomen9-11. I ett senare stadie av sjukdomen riktar man in sig på 

att fördröja förloppet9-11. Detta görs främst när cancern kommer tillbaka efter tidigare 

behandling eller när den är på väg att breda ut sig utanför prostatan9-11. Prostatacancer har en 

stark relation till det manliga könshormonet testosteron som kommer från testiklarna9-11. 

Genom att kastrera patienten kan prostatacancerns utveckling hämmas fast denna 

behandlingsmetod har sina nackdelar såsom minskad sexlust och förlorad erektionförmåga9-11. 

För många patienter kan det vara mycket känsligt att förlora dessa förmågor. Kastrering kan 

även leda till värmevallningar och ökad risk för osteoporos9-11. Olika hormonbehandlingar 

kan också vara alternativ till kastrering9-11. Hormonerna verkar genom att minska 

testosteronets effekt eller förhindrar att det bildas, vilket i slutändan påverkar tillväxten av 

prostatacancern9-11. Om cancern nått det absoluta slutstadiet (hormonrefraktär 

prostatacancer10) av sjukdomen, där cancern metastaserat och påverkar andra delar av 

kroppen, riktas behandlingen in på att patienten skall utstå så lite smärta och obehag som 

möjligt9. Smärtstillande behandling, cytostatikabehandling (med cellgifter) och 

strålbehandling ges i detta stadium främst för att motverka kraftig smärta9. 
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Cellcykelns G1/S-fas 

För att förstå hur granatäpple kan hämma prostatacancer måste man fördjupa sig i cellcykeln. 

Den består av flera faser som kallas; M, (G0,) G1, S och G2
13

 (se bilaga 1). Cellen måste 

genomgå varje fas för att kunna dela sig13. Mellan faserna finns det också ”kontrollpunkter” 

för att se till att varje fas fullföljs13. Flera proteiner är involverade i de olika faserna. Dessa 

proteiner kan aktivera eller inhibera kommande fas. Kontrollpunkten mellan G1/S-fasen är 

invecklad och regleras av flera nyckelproteiner13. För att G1-fasen ska gå över till S-fasen 

måste proteinet E2F aktiveras13. Funktionen av E2F kontrolleras av retinoblastom proteinet 

(Rb) 13. När Rb fosforyleras, av olika cyklinberoende kinaser (Cdk), blir det inaktivt och 

frigör E2F13.  E2F i sin tur aktiverar och transkriberar S-fas gener, vilket leder till att flera 

andra Cdk blidas, främst S-Cdk13. Cdk är ett av flera proteiner som driver celldelningen. Det 

finns andra proteiner som istället dämpar celldelningen och då inhiberas främst Cdk13. Denna 

proteinfamilj kallas cyclinberoende kinas inhibitorer (CDKI) 13. Till dessa inhibitorer räknas 

särskilt p21 och p2713, som i sin tur regleras av andra proteiner och faktorer. Proteinet p21 

aktiveras av normalt cellåldrande och p53 protein13. Proteinet p53 uppstår vid DNA-skada och 

aktiverar transkription av gener som kodar för p2113. Proteinet p27 påverkas av många 

faktorer såsom SCF och extracellulära signalmolekyler13. Skulle det bli fel i cykeln eller att 

cellen inte delar sig korrekt sätter cellen igång sin programmerade celldöd som kallas för 

apoptos6,13. En annan intracellulär proteinfamilj som styr apoptosmekanismen är Bcl-213. Till 

denna tillhör bland annat proteinerna Bcl-2, Bcl-X, Bak och Bax13. Dessa proteiner deltar i 

regleringen av cytokrom c-frisättningen från mitokondrierna13. Bcl-2 och Bcl-X proteinerna 

inhiberar frisättningen av cytokrom c, medan Bak och Bax ökar den13. En ökad mängd av 

cytokrom c i celler kan driva den till apoptos13. 

 

Syfte 

Målet med arbetet var att försöka förstå och studera en ren naturprodukts direkta effekter på 

prostatacancer. Inom dagens medicin och samhälle blir det allt mer populärt att tala om, samt 

studera, hur kost, negativt eller positivt, kan påverka människors sjukdomsbild och därmed 

livskvalitet. Kan granatäpple vara en behandlingsform att rekommendera för patienter med 

prostatacancer eller människor med hög risk för att få prostatacancer? Detta område väcker 

intresse eftersom prostatacancer räknas bland de mest frekventa cancerformerna i Norden. Att 
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en tillsynes ”vanlig” frukt, d.v.s. en helt naturlig produkt, kan bota eller bromsa ett 

cancerförlopp gör det mer intressant och är en av de faktorer som är grunden till detta arbete. 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

I detta arbete presenteras olika artiklar som undersöker om granatäpple har någon effekt på 

prostatacancer. Introduktionsmaterialet hämtades från relevanta sidor på Internet och böcker. 

PUBMED användes för att söka artiklar. Sökord var främst pomegranate, pomegranate juice, 

pomegranate extract, prostate cancer, antioxidant, PSA samt kombinationer av dessa. Arbetet 

inriktades på kliniska försök och djurförsök. För att studera verkningsmekanismer var även in 

vitro studier inkluderade. Huvudsyftet var att studera hur kemiska substanser från granatäpple 

påverkar, förhindrar eller fördröjer utvecklingen av prostatacancer. Trots att det främsta målet 

har varit att hitta humanstudier har även studier som innefattar djurförsök krävts för att 

studera olika mekanismer. Djurförsök är att föredra eftersom de generellt är enklare, snabbare 

och billigare att studera när det gäller metabolism, absorption, effekt och elimination. 

Samtidigt var det också intressant att studera hur granatäpplemetaboliter tas upp av kroppen, 

d.v.s. studera de aktiva metaboliternas biotillgänglighet. De studier som i huvudsak 

behandlade effekter som granatäpple har på prostatacancer valdes specifikt. Studier som 

samtidigt behandlade andra frukter, växter eller kombinationer av dessa uteslöts. I granatäpple 

finns flera polyfenolgrupper med antioxidativ effekt, som till exempel tanniner, antocyaniner 

och flavonoider. Trots att alla dessa grupper har en stark antioxidativ effekt tycktes det finnas 

mer material att hitta om tanningruppen vid just prostatacancer. Studierna fick inte vara äldre 

än 5 år och inte yngre än 6 månader, för att publikationer yngre än 6 månader kan komma att 

korrigeras. 

 

 

RESULTAT 

Studie 1a: Malik et al 

“Pomegranate fruit juice for chemoprevention and chemotherapy of prostate cancer” 

Studie 1a14 visade att fruktextrakt från granatäpple verkar ha en kemoterapeutisk effekt. 

Extraktet från fruktens ätbara delar pressades till en lösning (70 % aceton/30 % vatten) för att 
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sedan filtreras och frystorkad. Under 48 timmar studerade man hur granatäppleextrakt 

påverkade tumörutveckling hos atymiska naken möss som var implanterade med en human 

prostatacancercellinje (CWP22Rv1). CWP22Rv1 är en cancercellinje som växer och sprids 

fort. Denna cancertyp är också hormonberoende och ökar sekretionen av PSA. Genom att 

mäta förändringar i PSA-halterna kunde man studera vilka effekter extraktet hade på 

prostatacancern. I denna del av studien användes 24 möss som delades upp i tre olika grupper 

med 8 möss i varje grupp. Grupp 1 var kontrollgrupp som fick vatten, grupp 2 fick 0,1 % och 

grupp 3 fick 0,2 % extrakt mängd (µg) per kroppsvolym (ml). Dosernas koncentration 

grundar sig på en normalt frisk persons (70 kg) konsumtion av 250 ml (0,1 %) eller 500 ml 

(0,2 %) granatäpplejuice vilket i sin tur motsvarar konsumtion av 1, respektive 2 granatäpple. 

Mössen i kontrollgruppen utvecklade tumörer snabbare än grupperna som fått 

granatäppleextrakt. End point nåddes när tumörstorleken blivit 1200 mm3. Det var en tydlig 

skillnad i tumörstorleken mellan de tre olika grupperna. Gruppen som fått mest extrakt hade 

långsammast utveckling av tumören. Kontrollgruppens tumörstorlek nådde end point efter 31 

dagar. Det tog 47 dagar för grupp 3 att nå end point, medan grupp 2 nådde detta mål efter 39 

dagar. Även PSA-nivån i mössens serum sänktes signifikant där PSA-halten i grupp 2 sänktes 

70 % och grupp 3 sänktes 85 % (P<0,001). De slutsatser som drogs var att den sänkta PSA-

sekretionen korrelerade med inhiberingen av tumörtillväxten. Tillförseln av 

granatäppleextrakt ökade också överlevandsfrekvensen hos mössen (P<0,0001). 

 Med hjälp av en in vitro studier undersöktes också hur olika koncentrationer av 

granatäppleextrakt påverkade en aggressiv human prostatacancercellinje (typ PC3). De 

cellcykelreglerande proteinerna var i fokus. In vitro-delen i denna studie visade att 

granatäpple effektivt inhiberar/stimulerar specifika nyckelproteiner och komplex i cellcykelns 

kontrollsystem (Cdk, CDKI såsom p21 och p27, Bax/Bcl-2 och poly ADP-ribose polymeras - 

PARP). Effekten visade sig vara dosberoende, där större mängder av extrakt var effektivare. 

Det som hände var att cancercellernas delning förhindrades i G1-S fas och samtidigt drevs 

cellerna till apoptos. 

 Författarna till studien14 ovan har i en artikel fördjupat sig i in vitro delen där de 

med hjälp av sina resultat schematiskt redogör för en teori över händelseförloppet15. De ger 

förslag på hur granatäppleextrakt kan förhindra prostatacancercellerna att dela sig och hur 

cellerna kan drivas till apoptos via flera vägar (se figur 1). De effekter som sågs av 

granatäpple var att Cdk inhiberades, CDKI ökade och balansen mellan Bax/Bcl-2 förändrades. 
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En klyvning av PARP sågs till följd av detta och då gick prostatacancercellinjerna in i 

apoptosprocessen.  

 

 

 

 

Studie 2: Pantuck et al 

“Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate specific antigen 

following surgery or radiation for prostate cancer” 

Studie 216 är en klinisk fas II-studie där man studerade hur granatäpplejuice påverkar PSA- 

halterna hos prostatacancerpatienter som tidigare genomgått kirurgi eller strålbehandling. Det 

var en single-centre studie som utfördes på ett universitet i USA och pågick under 2 år. 

Patienterna skulle ha mätbara halter av PSA på >0,2 och <5 ng/ml, Gleason värde >7, samt 

inte ha några diagnostiserade metastaser. Gleason är ett värde för att gradera prostatacancer 

som visar hur cancerceller skiljer sig från vanliga prostataceller, där 1 är mycket likt och 7 

mycket olikt. Försöken påbörjades med 48 patienter under en period på 13 månader tills de 

hade uppnått önskade kriterier. Två patienter drog sig ur och 46 gick vidare till behandling. 

Patienterna fick äta 227 gram granatäpple dagligen tills de nått end point som uppnåddes när 

sjukdomen förvärrades och/eller PSA-halterna fördubblades. Samtidigt odlades celler från 

prostatacancercellinjer vilka tillfördes granatäpplejuice. Dessa celler användes sedan för att 

studera tillväxten av cancerceller och som kontroll för att jämföra med in vivo studien. 

Slutsatsen som drogs var att granatäpplejuice kunde kopplas till en statistiskt signifikant 

förlängning av fördubblingstid för PSA-halten. Man såg också en stabilisering av 

Granatäpple fruktextrakt 

Cellcykelreglerande proteiner 

CDKI (WAF1/p21 & KIP1/p27) 

Cdk/cycklin komplex (aktivt cdk)  

Inhibering av G1/S fasen 

Avbrott i cellcykel G1-fasen 

Bax/Bcl-2 

PARP klyvning 

APOPTOS 

Figur 1. Schema över hur granatäppleextrakt kan påverka cellcykelreglerande 
proteiner och mekanismer som kan leda till apoptos. Modifierad bild från studie15. 
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sjukdomsförloppet. PSA-halten sänktes signifikant hos 16 (35 %) av deltagarna (P<0,001) 

medan 7 personer av 46 hade fortsatt höjda värden. Samma gäller för in vitro försöket där 

man såg en inhiberande effekt på celltillväxt och en ökad apoptos. Man spekulerade också, 

genom resultat som inte redovisades, att polyfenolen ellaginsyra som finns i granatäpple och 

variationen av PSA-halten i blodet inte kunde kopplas till varandra. 

 

Studie 3: Albrecht et al 

“Pomegranate Extracts Potently Suppress Proliferation, Xenograft Growth, and 

Invasion of Human Prostate Cancer Cells” 

Studie 317 undersökte hur olika substanser från granatäpple verkar på olika 

prostatacancercellers celldelning, cellcykel, genreglering, spridning och tumörtillväxt in vivo. 

En multicenterstudie utfördes där man studerade effekten av bland annat tre typer av 

beredningsformer av granatäpple (O - kallpressad olja från granatäpplekärnor, W - 

fermenterade juicefenoler och P - juicefenoler) på tre olika humana prostatacancercellinjer; 

LNCap, PC3 och DU145. LNCaP-celler är hormonberoende samt frisätter PSA, PC3-celler är 

aggressiv och kan metastaseras och DU145-celler har inte några av dessa egenskaper. Man 

studerade vid vilka doser ovannämnda substanser kunde fördröja celldelningen hos 

cancercellerna med 50 % (ED50). Därefter konstaterades att alla cellernas ED50-värden var 

dosberoende och de olika cellerna reagerade lite olika beroende på beredningsform. 

Resultaten visade att alla dessa beredningsformer inhiberar cancercellernas delning. Efter 72 

timmar sågs en signifikant förändring på celldelningen hos DU145-celler. W hämmade 

celldelningen signifikant i cellcykelns G1-fas jämfört med de andra beredningsformerna. Alla 

beredningsformer hade även en stimulerande effekt i G2/M-fasen (P<0.05). Den hämmande 

effekten verkar kunna kopplas till Cdk och p21. Möss implanterade med PC3 fick P och S  

(S= granatäpplekärnolja extraherat med CO2). Dessa två beredningsformer inhiberade 

tumörtillväxten hos mössen. De generella slutsatser som drogs i arbetet var att de olika 

beredningsformerna från granatäpple (O,P,W,S) inhiberade celldelningen. 

Beredningsformernas metaboliter stimulerade också apoptosprocessen i de olika cellinjerna. I 

ett försök studerades PC3 cellernas förmåga att sprida sig genom ett membran. Detta för att 

efterlikna en tumörs spridning och tillväxt. Granatäppleextrakt hämmade även spridningen av 

PC3. 
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Studie 4: Seerman et al 

“Pomegranate ellagitannin-derived metabolites inhibit prostate cancer growth and 

localize to the mouse prostate gland” 

I studie 418 studerade man hur ellagtannin från granatäpple kan inhibera celldelning och hur 

metaboliter från granatäppleextrakt distribueras till prostatavävnad. När ellagtanniner 

hydrolyseras bildas ellaginsyra som sedan kan brytas ner av kroppen till urolithin. Studien 

gick bland annat ut på att undersöka metaboliten urolithin. Studien bestod av tre delar. I första 

delen implanterades en prostatacancercellinje (hormonberoende LAPC-4, 200 000 

cancerceller per mus) i skuldran på 24 stycken, 5 veckor gamla möss som var immundefekta 

(severe combined immunodeficient - SCID) och tumörtillväxten mättes. När tumörerna blev 

palperbara delades de upp i 2 grupper med 12 möss i varje. Ena gruppen fick 

granatäppleextrakt dagligen under 6 veckor oralt och den andra gruppen fick enbart vatten och 

utgjorde därmed kontrollgruppen. I andra delen jämfördes oral- och intraperitoneal (via 

bukhålan) administrering av urolithin på möss av vild-typ. Tredje delen i studien gick ut på att 

se hur metaboliter från granatäpple inhiberade celldelningen hos olika 

prostatacancercellerlinjer (LNCaP hormonberoende och hormonoberoende DU145, 22Rv1 

och LNCAP-AR). Från försöket på mössen av SCID-typ drogs slutsatsen att 

granatäppleextraktet signifikant inhiberar prostatacancerceller (LAPC-4) implanterade i 

skuldran. Tumörvolymen var signifikant förminskad i urolithingruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Analyser av vild-mössens tumörer gjordes efter försöket och man fann då 

inga tecken på cancermetastaser. När substansen administrerades intraperitonalt uppmättes en 

större mängd urolithin i plasma efter 0,5 h jämfört om urolithin administrerats oralt. Clearance 

för ellaginsyra var också längre (6h) vid intraperitoneal administrering än vid per oral 

administrering (4h). Ellaginsyra kunde inte upptäckas i prostatavävnaden hos mössen vid oral 

administrering, men sågs vid intraperitoneal administrering. Urolithin däremot absorberades 

snabbt vid oral administrering och återfanns i stor mängd i prostatavävnaden hos mössen. 

Sista försöket där man studerade urolithinets effekter på olika typer av prostatacancerceller, 

visade att alla celltypers proliferation hade påverkats. Man föreslår att urolithin kan fungera 

som en möjlig biomarkör och samtidigt vara en substans från granatäpple som kan ha effekt 

på prostatacancer. Effekten av frukten kopplades till leverns fasII-enzym som spelar en viktig 
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roll i ellaginsyras transformering till urolithin. Den hämning som sågs på celldelningen kunde 

härledas till cellcykelreglerande proteiner, specifikt till Cdk. 

 

Studie 5: Seerman et al 

“Bioavailability of ellagic acid in human plasma after consumption of ellagitannins from 

pomegranate (Punica granatum L.) juice” 

Studie 519 gick ut på att undersöka hur mycket ellaginsyra som absorberades till blodet efter 

intag av granatäpplejuice. En manlig deltagare fick dricka 180 ml granatäpplejuice 

innehållande 25 mg ellaginsyra och 318 mg ellagtannin (punicalgin). HPLC kromatografi 

användes sedan för att analysera blod från försökspersonen. Ellagtannin kunde inte återfinnas 

i intakt form utan hittades bara metaboliserat, främst som punicalgin. Ellaginsyra däremot 

påvisades och jämfördes med en standardkontroll så att koncentrationen i blodprovet kunde 

bestämmas. Efter 37 min kunde ellaginsyra mätas i plasman. Ellaginsyra undersöktes i 

plasman vid 0,5 h (20,5 ng/ml), 1 h (31.9 ng/ml), 2 h (22,4 ng/ml) och 3 h (16,2 ng/ml). 

Ellaginsyra kunde inte hittas i plasma efter 4-6 h oral administrering och var således totalt 

eliminerat. Slutligen ges förslag på fortsatta studier där man fokuserar på att öka 

biotillgängligheten av extraktmetaboliter från granatäpple. 

 

 

DISKUSSION 

Summering 

De flesta studier som presenterats i arbetet14-18 visar att granatäpple kan ha en hämmande 

effekt på prostatacancer. De visar också att celldelningen inhiberas av granatäpple. När 

celldelningen avtar och cellen sedan går i apoptos är det logiskt att tumörtillväxten avtar. 

Därefter undersöktes hur cellcykeln påverkas14-18. De olika in vitro försök som gjorts visar hur 

olika cellcykelreglerande proteiner i prostatacancercellerna påverkas 14-18. De nyckelproteiner 

som studeras verkar främst i cellcykelns G1/S-fas. De regulatoriska proteiner som påverkas 

mest är Cdk och komplex av Cdk14,15,17,18. Vidare visas att granatäpple stimulerar de proteiner 

som driver cellen till apoptos eller hämmar de proteiner som inhiberar apoptos14-17. Trots att 

studierna riktar in sig på olika proteiner och proteinkomplex är det tydligt att cancercellerna 

dör när de behandlas med metaboliter från granatäpple. 
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Effekt på prostatacancerceller 

I de studier där man undersökte cancerceller som frisätter PSA (CWR22Rv114,15, LNCaP17,18) 

hämmades denna frisättning av granatäpple. I en klinisk studie kunde detta resultatet 

upprepas15. Granatäpple sänkte halterna av PSA hos män med prostatacancer. Kontroll av 

PSA i plasman är för närvarande den mest använda diagnosmetoden för prostatacancer. Dessa 

studier kan möjligen vara evidens för att granatäpple kan ha effekt på dessa typer av 

prostatacancerceller. Alla prostatacancerceller frisätter inte PSA och det kan vara en 

anledning till varför vissa prostatacancerformer inte upptäcks med denna diagnosmetod. Det 

här kan även vara en orsak till att metoden fått kritik och inte räknas som säker. Granatäpple 

hade också effekt på cancercellinjer som inte frisätter PSA (PC314,15,17, DU14517,18). Även 

celldelningen och celltillväxten var inhiberad i alla cellinjer. Hormonbehandling ges till en del 

patienter för att behandla prostatacancer. Effekten av granatäpple på prostatacancerceller som 

antingen var hormonberoende eller hormonoberoende varierade lite men i sin helhet 

inhiberades tillväxt och spridning av cancercellerna14-18. 

 

Reflektioner 

Enligt de studier som ingår i arbetet14-19 och andra studier20, 21, 22, 23, som har riktat in sig på 

växters effekt på prostatacancer, dras slutsatser om att cancerförloppet går att fördröja. Det är 

dock svårt att säkert påstå, med underlag av dessa studier, att cancerförloppet går att stoppa 

med granatäpple. Dagens behandlingar går i huvudsak ut på att fysiskt eller kemiskt ta bort 

tumörvävnad. Den kemiska behandlingen utgörs till största del av hormonpreparat. 

Behandlingarna är effektiva fast ofta inriktade på specifika prostatacancerformer. Tidigare i 

arbetet har flera former av prostatacancerceller tagits upp och hur olika metaboliter påverkar 

dessa. Det känns viktigt att lyfta fram att granatäpple sågs påverkar flera olika cellformer på 

samma gång. Effekten studerades på flera olika typer av cancerceller såsom hormonberoende, 

hormonoberoende, PSA ökande/opåverkande och typer utan någon av dessa egenskaper. De 

prostatacancerformer som är hormonoberoende bör vara svårare att påverka och ingå i 

gruppen svårbehandlade cancertyperna. Cancerceller som inte frisätter PSA är svåra att 

diagnostisera. Om läkaren får svårt att ställa diagnos kan det leda till förödande konsekvenser 

för patienterna. Följden kan bli att behandling sätts in för sent eftersom det saknas tillräckligt 

starka grunder för en behandling. De konsekvenser det kan få för patienten kan till exempel 
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vara att patienten då behöver utsättas för ett större ingrepp eller annat som kan vara mer 

påfrestande för individen. Ett exempel på en sådan behandling kan innebära kastrering. 

Allvarligare blir det om cancern sprider sig i kroppen, främst till skelett och lymfknutor. 

Patienter i detta tillstånd går inte att bota och livskvaliteten blir kraftigt försämrad. Det är här 

granatäpplet kommer in i bilden. Fruktens höga halter av antioxidanter som effektivt inhiberar 

just prostatacancer får mig att påstå att en sådan behandling kan vara en bra rekommendation 

för dessa patienter. Samtidigt kan personer, som befinner sig i populationer eller släkter med 

hög risk för att drabbas av prostatacancer, kanske rekommenderas att inta produkter från 

granatäpple. En litteraturstudie gjordes för att se om granatäpple kunde ha några biverkningar. 

Inga direkta studier kunde upptäckas som tar upp detta. Grundad på mina egna kunskaper och 

erfarenheter, som konsument, kommer jag fram till att granatäpple möjligen ger sur mage. Jag 

kontrollerade detta för att se om det fanns några fördelar med att inte rekommendera 

granatäpple till de som lider av eller är i riskgruppen för att få sjukdomen. 

 Man bör vara mycket försiktig med att marknadsföra frukten som ett botemedel 

mot denna cancerform. Kost kombinerat med motion har blivit allt viktigare och populärare 

att studera som behandlingsalternativ. Forskarvärlden hänger tydligen med i denna trend och 

många läkare ser nog ljust på detta24. Granatäpple mot prostatacancer är sannolikt en skonsam 

och enkel behandlingsmetod. Det krävs kanske att man konsumerar en mängd granatäpple 

motsvarande cirka 200-500 ml juice eller 1-2 frukter dagligen för att behandlingen ska vara 

effektiv. Det bör dock inte utgöra ett problem. Jämför man med läkemedelsbiverkningar, 

bieffekter av ingrepp och sjukdomens senare stadiums behandlingsformer kan granatäpple 

vara värt att pröva. 

 

Fördjupning kring studierna 

De olika studiernas resultat var likartade när det gällde inhibering av prostatacancerformers 

celldelning. I studierna 1a, 1b och 3 förespråkar man att det är Cdk och cyklinkomplex som 

inhiberas samt att CDKI (p21 och p27) ökar. Cellinjer i studierna saknar p53, som kan 

aktivera p21, och de har inte haft tillräcklig lång levnadslängd för att cellerna ska kunna dö av 

naturligt åldrande. Detta kan ge grund för att påstå att metaboliter av granatäpple kan vara det 

som aktiverar p21. Hur kan då metaboliter från granatäpple påverkar p27? Här blir det svårare 

att avgöra på vilket sätt dessa metaboliter inverkar. Ytterligare studier bör kanske göras för att 
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undersöka om granatäpple har effekt på andra faktorer som påverkar p27 till exempel; 

sänkning av mängden SCF, som man vet bryter ner bl.a. p27, eller stimulering av något 

extracellulärt signalsystem som i sin tur ökar bildningen av p27. Studierna 1a, 1b och 3 visar 

också tydligt att cancerceller drivs till apoptos vid G1/S-fasen eftersom de påverkar olika 

proteiner just i denna period i cellcykeln. I studie 3 visas även att metaboliter från granatäpple 

driver cancercellerna till en delning i G2/M-fasen. Detta resultat är motsatsen till apoptos i 

G1/S-fasen och hjälper cellen att överleva. Det läggs inte stor vikt vid detta resultat. Att man 

inte lägger någon större vikt vid resultatet kan bero på att effekten på apoptos vid G1/S-fasen 

syns tydligare. Dessa resultat tyder kanske på att tidpunkten då metaboliten inverkar i 

cellcykeln är viktig. Om den når fram i G1/S-fasen kan den leda till cellens död och når den 

fram vid G2/M-fasen ökas chansen att cellen ska dela sig. 

 I studie 4 tar man upp en intressant punkt. Möss verkar sakna förmågan att bryta 

ner ellaginsyra till urolithin. Förmågan verkar finnas hos människor och råttor. Denna brist 

tros bero på att deras tarmflora inte är lik människans. Vid oral administrering av granatäpple 

tycker jag därför att man bör välja ett annat försöksdjur än mus för att studera effekten av 

ellaginsyra. De totala effekterna kan bli missvisande med möss som försöksdjur. Parallellt 

med detta antagande kan den aktiva metaboliten också vara urolithin och inte bara ellaginsyra, 

vilket är den metabolit som lyfts fram. Ellaginsyra sågs troligen länge som den viktiga 

metaboliten och var bland de substanser från granatäpple som studerades. De nyare studierna 

riktar istället in sig på urolithin. Detta ger ett intryck av att forskningen fördjupat sig i denna 

fråga. Fortsatt forskning kommer troligen leda till fler svar med högre precision. 

 Studie 5 visar att ellaginsyra absorberas av kroppen och kan hittas i plasman i 

olika koncentrationer efter konsumtion av granatäpple. Att det bara används en försöksperson 

i studien kan diskuteras. Studien verkar ändå vara väl utförd och godkänd för publikation. En 

person kanske räcker för att studera just biotillgängligheten och samtidigt fanns det få studier 

som tog upp just biotillgänglighet av ellaginsyra. Att ha fler deltagare kanske inte ger något 

extra men jag tycker ändå att man generellt bör använda ett större underlag för att dra 

slutsatser. Studie 5 visar ändå samma clearance värde (4 timmar) som mössen i studie 4. 

Ellaginsyra uppmättes ungefär samtidigt i plasman (37 min respektive 0,5 h) efter oral 

administrering. Resultaten från dessa två publikationer kan kanske stärka varandra. Syftet 

med att ta med studie 5 var att öka min kunskap om biotillgängligheten av ellaginsyran. I 

början av detta arbete hade jag intryck av att ellaginsyra var den viktiga metaboliten. Under 
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arbetets gång har jag insett att hela ellagtanningruppen samt även urolithin är viktiga 

substanser som bör studeras ihop. Man bör fördjupa sig i hur ellagtanniner bryts ner av 

tarmfloran och magens pH samt undersöka hur andra viktiga metaboliter bildas och tas upp av 

kroppen. 

 

Fortsatta studier 

Jag har tidigare varit inne på förslag till fortsatta studier. Diagnostiken med PSA kan ses över 

och möjligen effektiviseras. Nackdelen med PSA är att man inte kan använda den för att ställa 

diagnos på alla former av prostatacancer. Jag tycker också att flera polyfenolgrupper bör 

studeras och inte bara tanniner (elagtannin). En fördjupning i hur grupperna antocyaniner, 

flavonoider eller kombinationer av olika antioxidativa grupper fungerar kan vara lämpligt. 

Inhiberingen av cellcykelmekanismer och proteiner i G1/S-fasen kan studeras ytterligare. Jag 

skulle också vilja se hur metaboliterna verkar i G2/M-fasen. Flera administreringsformer kan 

studeras vidare. Till exempel verkade intraperitonel administrering ge bättre effekt än oral 

administrering. (Detta kan kanske leda till tillverkning av läkemedel från granatäpple som går 

att injicera.) Studier där man närmare undersöker effekten av urolithin verkar ha påbörjats och 

fler är förmodligen att vänta. För att kunna rekommendera granatäpple, som behandling eller 

komplement till behandling, kan man göra större kliniska studier (fas III och IV). Det kan 

också göras studier på hur granatäppleextrakt interagerar med läkemedelsbehandlingar. I 

studie 2 talas det om en stor multicenterstudie, som pågår just nu, där flera hundratusen 

personer ingår. Multicenterstudien vill visa hur födoämnen påverkar cancer. Resultaten från 

denna studie kommer kanske att få stor betydelse och ge betydande kunskap om födoämnen 

som kan förebygga cancer. 
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Slutsatser 

– Granatäppleextrakt har effekt på flera olika prostatacancercellinjer med olika egenskaper.  

– Celldelning inhiberas och tumörtillväxt samt mestastasering fördröjs. 

– Granatäpplemetaboliter verkar främst på nyckelproteiner som reglerar cellcykelns G1/S-fas 

så att celldelningen hämmas. 

– Granatäpple påverkar prostatacancercellerna så att de i högre grad drivs till apoptos. 

– Granatäpple sänker PSA-halten hos möss och människor med PSA-frisättande 

prostatacancerceller. Denna inhibition ses också hos PSA-bildande prostatacancercellinjer in 

vitro. 
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Förenklad schematisk 
bild över cellcykeln. 
Redogörelse för 
kontrollpunkten mellan 
G1/S-fasen samt de 
nyckelproteiner som 
medverkar där. 
Modifierad och 
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av Alberts et al. ”THE 
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