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Sammanfattning 

 
Cancer uppstår i kroppen då det blivit fel i noga reglerad programmering av cellers livscykel. 

Cancer kan uppstå i de flesta av kroppens celler, vanligast är i de labila cellerna i till exempel 

epitel. Den vanligaste behandlingen idag är operation, strålning eller cytostatika med olika 

verkningsmekanismer, som monoterapi eller kombinationsbehandling. Strålning och cytostatika 

har många biverkningar då de slår generellt mot delar i cellcykeln som är gemensamma för 

tumörceller och friska, differentierade celler. 1995 upptäcktes HAMLET (Human α-lactalbumin 

made lethal to tumor cells) som en tumoricid faktor i human modersmjölk, som slår selektivt 

mot tumörceller och lämnar friska celler oberörda.  

Syftet med detta arbete är att närmare studera på HAMLETs verkningsmekanismer samt att 

försöka utreda om HAMLET kan vara en möjlig framtida behandling vid cancer. 

 

Ytterligare studier som gjorts mellan 2004-2015 utreder HAMLETs verkningsmekanismer in 

vitro och in vivo. Alla de artiklar som är upptagna i detta arbete är publicerade av i grund och 

botten en grupp forskare med fäste i Lund som leds av Catharina Svanborg. Svanborg är förutom 

forskningsledare även styrelseordförande i HamletPharma, det företag som startats för att ta 

fram HAMLET som läkemedel. HAMLET slår mot flera viktiga delar i cellproliferationen och 

celldöden, men dessutom cellens metabolism. Bland annat påverkas Rasproteiner, p38 MAPK, 

glykolysen och citronsyracykeln. HAMLET dödar tumörceller både in vitro och in vivo i flera 

olika tester. Prognosen för att HAMLET ska kunna användas som terapi mot cancer i framtiden 

är god, men flera utförligare studier bör utföras.  
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SUMMARY 
 

 

Every cell in the human body is regulated by a complex program that controls the 

proliferation and the death of the cell. Cancer occurs when this control fails. Cancer 

can form in practically all types of non-terminally differentiated cells, most commonly 

it appears in cells that proliferate at a high rate like epithelial cells. Current therapy for 

cancer are surgery, radiation and different kinds of chemotherapy, as monotherapy or 

in combination. Both radiation and chemotherapy have many side effects as they affect 

different parts of the cell cycle in tumor cells as well as in healthy cells.  

 

In 1995 a group of Swedish scientists discovered a complex of a protein and a fatty 

acid by coincidence in their studies of human breast milk effects on bacteria. In their 

study lung carcinoma cells were used as medium for growing bacteria. They found 

that the breast milk induced an apoptosis-like cell death. HAMLET (Human α-

lactalbumin made lethal to tumor cells) was discovered! 

 

More recent studies by the same group have shown that HAMLET selectively affects 

tumor cells and induce an apoptosis-like response. It does not seem to affect healthy, 

differentiated cells at all. Studies performed between 2004-2015 further investigated 

HAMLET´s mechanism of action further in vitro and in vivo. HAMLET affects several 

aspects of tumor cell proliferation and cell death such as Ras signaling as well as 

glycolysis and the citric acid cycle. Multiple test show that HAMLET induces an 

apoptosis-like death in tumor cells in vitro and in vivo, but no effect on healthy, 

differentiated cells could be seen.  

 

The prospect for the use of HAMLET as a cancer therapy in the future looks bright. 

All the studies have shown promising results. However, more studies are needed to 

investigate HAMLET´s effects in long term use and to further examine any possible 

adverse effects. But the results from performed studies indicate that HAMLET does 

not affect healthy, differentiated cells so any possible side effects might be difficult to 

imagine.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

 
13C NMR Carbon-13 nuclear magnetic resonance 
A498 Njurcarcinomcellinje 

A549 Lungcarcinomcellinje 

Apc Aktiverat protein C 

ATP Adenosintrifosfat 

BAMLET Bovine α-lactalbumin made lethal to tumor cells 

BAX Bcl-2 associerat protein X 

Bcl-2 B-cell lymfom 2 

Bcl-xl B-cells lymfom-extra large 
Caco-2 Tumörcellinje från kolonepiteltumör  

CDK Cyklinberoende kinas 

CED Konvektions utökande leverans 

CNG Cyclic nucleotide gated channel 

DNA   Deoxiribonukleinsyra 

FAP  Familjär adenomatös polypos  

GAMLET Goat α-lactalbumin made lethal to tumor cells 

GFP Grönt fluorescerande protein  

GTP Guanosintrifosfat 

GUVs En protein- och cytosolfri vesikel med ett membran 

HAMLET Human α-lactalbumin made lethal to tumor cells 

HK1 Hexokinas 1 

HT29 Koloncarcinomcellinje 

HTC116 Koloncancercellinje 

MAL Multimeriskt α-lactalbumin 

MALDI-MS Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Masspektroskopi 

MAPK Mitogenaktiverat proteinkinas 

Mdm2 Mouse double minute 2 homolog 

MRI  Magnetic resonans imaging 

mRNA Messenger RNA 

NCI Lungcarcinomcellinje 

PBS Fosfatbuffrad koksaltlösning 

PFKFB1 6-fosfofrukto-2-kinas:fruktos-2,6-bifosfat 1 

Rb Retinoblastomprotein 

shRNA Short-hairpin RNA 

STK39 Serin/Threoninkinas 39 

STLK3 Serin/Threoninkinas 

TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 

TUR-B Transuretral resektion av blåstumör 

VEGF Vaskulär endoteltillväxtfaktor 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_deoxynucleotidyl_transferase
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INTRODUKTION 
 

 

Cancer 

 

 

Människokroppen är en komplex organism bestående av miljarder celler, drygt 200 

olika typer av celler. Proliferation, precis som differentiering och apoptos, regleras av 

noga kontrollerade och välprogrammerade gener samt av yttre och inre signaler.1 

Celler kan delas in i tre olika grupper: de som är permanenta som inte delar sig alls 

som till exempel nervceller eller tvärstrimmig muskulatur, stabila celler som endast 

delar sig vid skada som körtelceller och slutligen de labila cellerna som delar sig ofta 

som exempelvis epitelceller. Cancer uppkommer vanligare i de labila cellerna än i de 

stabila, men kan även uppstå i till exempel tvärstrimmig muskulatur i särfall.2  

 

Tumörer kan vara benigna eller maligna. Benigna tumörer infiltrerar inte omgivande 

vävnad, vanligtvis växer de sakta och tillväxten upphör så småningom. I de flesta fall 

är benigna tumörer ofarliga, men i vissa fall blir de livshotande på grund av sin 

placering. Maligna tumörer infiltrerar omgivande vävnad, växer och metastaserar tills 

patienten avlider, hastigheten som tumören växer med beror på vilken vävnad tumören 

finns i.3 

 

Tumörer uppstår bland annat då det blir fel i programmeringen av generna som styr 

cellens livscykel. Dessa fel kan vara bland annat störningar i mekanismer som styr 

proliferation vilket kan leda till okontrollerad tillväxt eller celldelning. Det kan vara 

fel i mekanismer som aktiverar apoptos, där cellen tappar förmågan att dö utan istället 

fortsätter leva och dela sig. Störningen kan bero på fel i gener viktiga för bildning av 

proteiner som krävs för reparering av DNA eller bildning av signalmolekyler som 

krävs för att kommunicera med omgivande celler. Felet kan också uppstå i proteiner 

som är viktiga för uppbyggnad av cellväggen.4 

 

Ungefär hälften av alla cancersjukdomar orsakas av mutationer i genen för det 

regulatoriska proteinet p53. Detta protein är viktigt bland annat för att förhindra att 

celler med skadat DNA inte påbörjar celldelning. Vid skador på DNA fosforyleras p53 

vilket leder till att p53 släpper sin inbindning från ett annat protein, Mdm2, som gör 

att fritt p53 ökar. Det fria proteinet aktiverar transkription och translatation av p21 och 

det bildas ett protein som inhiberar cellen från att initiera celldelning.5 De flesta 

mutationer i p53 finns i de DNA-bindande domänen, vilket ger en oförmåga att binda 

                                                           
1 David O. Carroll. Cellproliferation. 2014; 

http://www.biologi.lu.se/forskning/forskargrupper/zoofysiologi/cellproliferation (Hämtad 2016-02-05) 
2 Brehmer-Andersson E. 2011. Allmän patalogi – en introduktion. Upplaga 4:1, Studentlitteratur, 

Elanders Hungary Kft: 117 
3 Ibid, s 117 
4 Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K och Walter P. 2008. Molecular biology of the cell. 

5:e uppl. New York och Abingdon: Garland Science, Taylor and Francis Group, LLC:1205. 
5 Ibid, s 1106 
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in till DNA och aktivera bildande av p21. Mutationer i p53 leder inte bara till att cellen 

inte dör utan dessutom att celler med skador på DNA kommer att proliferera och fler 

muterade celler bildas.6 

 

En annan viktig del i cellens livscykel är apoptosen. Den kan initieras på olika sätt, en 

yttre och en inre väg som leder till aktivering av kaspaser. Kaspaser finns inaktiva i 

cellen som prokaspaser tills det att de klyvs och blir aktiva kaspaser. När en kaspas har 

blivit aktiv startas en kaskad som aktiverar allt fler kaspaser, vilket ökar det 

apoptotiska svaret i cellen.7 Vid den inre vägen regleras apoptosen bland annat av det 

antiapoptotiska proteinet Blc2, som i aktivt tillstånd förhindrar frisättning av 

proapoptotiska signalsubstanser från mitokondrien. Utan apoptotiska signaler är Bcl2 

aktivt och hämmar aktivering av proapoptotiska proteiner som finns i mitokondriens 

yttre membran. Vid inkommande apoptotisk signal inaktiveras Bcl2, proapoptotiska 

proteiner som till exempel Bax blir aktiva och aktiverar frisättning av proapoptotiska 

substanser från mitokondriens membran. Bland dessa substanser finns cytokrom c, 

som aktiverar klyvning av kaspaser och cellen påbörjar apoptosen.8 En typ av mutation 

som är vanlig när det gäller Bcl2 är translokation av genen till en annan kromosom. 

Bcl2 överuttrycks på den nya kromosomen vilket leder till inhibering av apoptos och 

cellen får ett onormalt långt liv.9 

 

Den intracellulära signaleringsvägen som kallas Wnt/β-catenin pathway, är en 

signaleringsväg som bland annat reglerar protolys av β-catenin. Vid inbindning av 

Wnt-protein till receptor på cellytan inaktiveras nedbrytning av β-catenin. Detta sker 

genom att ett proteinkomplex bestående av bland annat Apc, med inbundet fosforylerat 

β-catenin, binds in till cellytan och genomgår konformationsändring vilket leder till att 

β-catenin defosforyleras och släpper från komplexet. Därefter kan β-catenin 

translokeras in i cellkärnan där det verkar som en coaktivator till transkription av olika 

gener.10 Vid kolorektal cancer har mer än 80% av fallen en mutation i Apc vilket leder 

till felaktigt Apc. Vid fel i Apc kommer inte β-catenin att brytas ned utan tar sig in i 

cellkärnan och aktiverar transkription av bland annat c-Myc så att proteinet c-Myc 

bildas. c-Myc är inblandat i tillväxt och proliferation av cellen. Konsekvensen av 

mutationer i Apc blir en okontrollerad tillväxt av celler vilket slutligen leder till 

cancer.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibid, s 1246-47 
7 Ibid, s 1118 
8 Ibid, s 1122-24 
9 Ibid, s 1245-46 
10 Ibid, s 949 
11 Ibid, s 949-950 
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Olika typer av cancer 

 

 

Hjärntumör är en typ av cancer som delas in i olika typer dels beroende på vilken 

åldersgrupp de drabbar men även var i hjärnan de sitter. Tre olika former av 

hjärntumörer är gliom, medulloblastom och meningiom. Gliom bildas i gliaceller som 

utgör hjärnans stödjevävnad och är vanligtvis malignt till formen. Gliaceller är en av 

celltyperna i hjärnan som förnyar sig ofta, likaså de celler som bildar meningerna. 

Medulloblastom uppstår i nervcellerna, framförallt i lillhjärnan. Denna cancerform är 

vanligast hos barn då deras nervceller fortfarande delar sig och bildar nya nervceller. 

Hjärntumörer, till skillnad från de flesta andra cancerformer, metastaserar oftast inte. 

Enda gången de sprider sig är då de växer in i vävnader som har kontakt med bland 

annat ryggmärgsvätskan, då kan cancerceller lossna och hamna i ryggmärgsvätskan 

och cancern kan sprida sig i kroppen.12 

 

En vanlig orsak till kolorektal cancer är olika kost- och miljöfaktorer, en annan orsak 

kan vara att patienten har en mutation i Apc-genen. En ärftlig typ av kolorektal cancer 

kallas familjär adenomatös polypos (FAP) där det bildas hundratusentals polyper längs 

insidan av hela kolon som sedan utvecklas till tumörer. Polyperna börjar vanligtvis 

växa när patienten är ung och upptäcks i vuxen ålder. Personer med FAP saknar helt 

gen för Apc eller har en inaktiverande mutation i genen. Någon eller flera av polyperna 

växer ofta och genomgår malign transformering.13  

 

Även urinblåsecancer finns i olika former; carcinoma in situ, ytlig urinblåsecancer och 

muskelinvasiv urinblåsecancer. Carcinoma in situ är formen där ingen tumör bildats, 

men det har uppstått betydande förändringar i cellerna i epitelet.14 Den kan ses som 

enda cancerform eller vid sidan av någon av de två andra formerna. Det är inget tidigt 

stadie av någon av de andra formerna utan en helt egen form av cancer, men lämnas 

den obehandlad kan den leda till utveckling av muskelinvasiv urinblåsecancer. Den 

ytliga formen av urinblåsecancer bildar tumörer som sitter antingen i slemhinnan eller 

engagerar det tunna skikt av kärl och bindväv som finns precis under slemhinnan. 

Denna form av urinblåsecancer har liten spridningsrisk till skillnad från muskelinvasiv 

urinblåscancer.  Där växer tumören djupare in i blåsmuskulaturen och kan metastasera 

till omgivande vävnader och organ.15  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Britta Hedefalk. Hjärntumör; 2014; https://www.cancerfonden.se/om-cancer/hjarntumor (Hämtad 

2016-02-02) 
13 Alberts B et al. Molecular biology of the cell;1253 
14 Bremer-Andersson, Allmän patologi – en introduktion; 125 
15 Britta Hedefalk. Urinblåsecancer; 2014; https://www.cancerfonden.se/om-cancer/urinblasecancer 

(Hämtad 2016-02-02) 
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Behandling 

 

 

Cancerbehandling är individuell och behandlingen beror på hur och var tumören sitter. 

Idag får nära hälften av alla patienter med cancer strålbehandling. Strålning kan ges 

externt eller genom att en strålkälla placeras inne i tumören. Ofta ges strålning innan 

operation för att minska storleken på och underlätta avlägsnande av tumören. Men 

patienten kan också behandlas med strålning efter operation för att ta död på eventuella 

kvarvarande cancerceller. En strålningsbehandling kan ges för att försöka bota cancern 

eller som palliativ vård för att minska spridningen av en obotlig cancer. Då strålningen 

även påverkar frisk vävnad i närhet av tumören finns det en rad olika biverkningar, de 

delas in i tidiga och sena biverkningar. Vanliga typer av tidiga biverkningar är 

hudutslag med klåda, mukosit, illamående och aptitlöshet, håravfall och trötthet. Sena 

biverkningar kan bland annat vara vävnadsförändringar av olika typer.16 

 

Cytostatika påverkar celldelningen hos celler, framförallt i celler som delar sig ofta 

och behandlingen hämmar därigenom fortsatt celldelning. Detta innebär också att 

cytostatika påverkar friska celler som normalt ska dela sig ofta, så som epitelceller i 

slemhinnor och hårfolliklar. Vanliga biverkningar av cytostatika är därmed håravfall, 

illamående, diarré, och anemi. Patienten kan även drabbas av sköra slemhinnor vilket 

kan ge exempelvis sår i matstrupen. Vid cytostatikabehandling får patienten alltid 

något läkemedel mot illamående. En fördel med cytostatika jämfört med operation och 

strålning är att cytostatikan ges via blodet. Den tar sig därigenom ut i hela kroppen och 

kan påverka tumörceller som är på väg att eller har metastaserat.17  

 

 

 

 

Gliom 

 

 

Då gliom orsakar allvarliga symptom opereras de nästan alltid. Detta underlättar 

dessutom själva diagnostiseringen av tumören. Det kan vara svårt att få bort hela 

tumören då den lätt infiltrerar omgivande vävnad, därför är dagens rekommendationer 

förutom operation strålning och kemoterapi. Vid högmaligna gliom ges cytostatika i 

kombination med strålbehandling, detta har setts förlänga överlenaden i fem år med 

tio procent. De cytostatika som ges är ofta temozolomid, både i kurer före och efter 

strålning. När det gäller lågmaligna gliom har cytostatika som tillägg till strålning setts 

ha bra effekt, det kan förlänga överlevnaden med år för patienter som får denna 

                                                           
16 Britta Hedefalk. Strålbehandling; 2014; https://www.cancerfonden.se/om-cancer/stralbehandling 

(Hämtad 2016-02-04) 
17 Britta Hedefalk. Cytostatikabehandling; 2014; https://www.cancerfonden.se/om-

cancer/cytostatikabehandling (Hämtad 2016-02-02) 
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behandling. De lågmaligna gliomen ger ofta allvarliga effekter så som till exempel 

krampanfall, en vanlig behandling är att ge antiepileptika.18 

 

 

 

 

Kolorektal cancer 

 

 

Behandlingen för tjocktarms-/ändtarmscancer är som för gliom framförallt operation. 

Beroende på var i tarmen cancern sitter kan en bit av tarmen tas bort och ändarna 

opereras ihop och patienten kan leva normalt. I de fall cancern sitter i ändtarmen tas 

hela den drabbade tarmen bort och patienten får stomi. I de flesta fall av 

ändtarmscancer ges strålning innan operationen för att minska spridningen av cancern. 

Cytostatika ges också, främst fluorouracil intravenöst antingen som enda farmaka eller 

i kombination med oxaliplatin. Nyare läkemedel som till exempel capecitabin kan ges 

i tablettform vilket kan vara mer behändigt och mindre smärtsamt för patienten.19 

 

 

 

 

Urinblåsecancer 

 

 

De lättare formerna av urinblåsecancer behandlas genom transuretral resektion av 

blåstumör (TUR-B) där cancern eller tumören hyvlas bort under bedövning. 

Behandlingen kan behöva upprepas vid återkommande tillväxt. Ytlig urinblåsecancer 

kan behandlas med immunstimulerande tuberkulosvaccin som har visat sig minska 

risken för recidiverande sjukdom. Om denna behandling inte verkar kan urinblåsan 

sköljas med cytostatika eller i värsta fall görs cystektomi, där hela blåsan tas bort. För 

patienter som visar tecken på att få en mer komplicerad utveckling kan cystektomi bli 

aktuellt redan som första behandling.20 

 

För den svårare formen av urinblåsecancer är prognosen inte lika god, endast 50% har 

en överlevnad på mer än fem år. Standardbehandling vid alla fall av muskelinvasiv 

urinblåsecancer är cystektomi med samtidig borttagning av prostata för män och 

äggstockar, äggledare och livmoder för kvinnor. Innan operation rekommenderas 

cytostatika till alla patienter, främst för att hindra ytterligare tumörtillväxt men också 

                                                           
18 Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för onkologiska och hematologiska sjukdomar.  

Medikamentell behandling av hjärntumörer; 2014; 

http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Onkologiska-och-hematologiska-

sjukdomar/Medikamentell-behandling-av-hjarntumorer/ (Hämtad 2016-02-02) 
19 Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för onkologiska och hematologiska sjukdomar.  

Medikamentell behandling av hjärntumörer; 2014 
20 Internetmedicin. Urinblåsecancer; 2016; http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2957 

(Hämtad 2016-02-03) 
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för att förhindra spridning av cancern via så kallade mikrometastaser. Kemoterapi efter 

operation utreds fortfarande i kliniska studier. De patienter som inte vill eller kan 

genomgå en operation behandlas med strålning. Nyare tekniker har gjort strålningen 

mer precis och goda resultat uppnås. Däremot är återfallsfrekvensen högre för patienter 

som strålats än för de som genomgått en cystektomi.21 

 

 

 

 

HAMLET 
 

 

En grupp forskare i Lund undersökte 1994 effekten av human bröstmjölk på bakterier 

och använde då en cellinje med humana lungcancerceller som odlingsceller. De 

upptäckte då att cancercellerna påverkades av bröstmjölken och genomgick 

morfologiska förändringar som liknade apoptos. Förändringar som sågs var bland 

annat kromatinkondensering, förminskning av cellen och förekomst av apoptotiska 

kroppar. Mjölken fraktionerades och testades på olika humana cancercellinjer (se 

tabell I). Testerna visade att multimeriskt α-lactalbumin (MAL) i mjölken påverkade 

cellerna kraftigt i alla linjer, utom de friska epitelceller från urinblåsa vilka var i stort 

sett opåverkade.22 

 

 
Tabell I. Viabilitet i olika humana cancercellinjer efter behandling med MAL 

 

 Viabilitet 

Celler % 

A549, Lungcancercell 0 

NCI, Lungcancercell 0 

A-498, Njurcancercell 5 

J-82, Blåscancercell 4 

Caco-2, Tarmcancercell 0 

HT-29, Tarmcancercell 6 

HTB9, Njurcancercell 4 

Friskt epitel från urinblåsa 75 

 

 

Slutsatsen i studien blev att apoptos startade i celler av transformerade linjer i nativ 

form som hade en nativ fenotyp, däremot påverkades inte differentierade, friska celler. 

Det noterades att MAL påverkade celler av friska otransformerade, odifferentierade 

linjer som till exempel embryonala celler och perifera lymfocyter. Perifera 

granulocyter visade endast en svag känslighet för MAL. Forskarna upptäckte även att 

                                                           
21 Ibid  
22 Håkansson A, Zhivotovsky B, Orrenius S, Sabharwal H och Svanborg C. Apoptosis induced by a 

human milk protein. Medical sciences, vol 92 (1995). 
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MAL gav en ökning av extracellulärt Ca2+, det sågs inte någon apoptotisk effekt i Ca2+-

fria odlingsmedium. Detta fynd fick forskarna att anta att Ca2+ hade en viktig roll i den 

celltoxiska effekten. MALDI-MS, en masspektroskopi med laser, gjordes för att 

undersöka vilken struktur α-lactalbuminet hade i aktiv form. Testet visade höga toppar 

för monomerisk, dimerisk och trimerisk form, vilket indikerade att det aktiva proteinet 

var multimeriskt.23  

 

Senare studier har visat att MAL är ett komplex av α-lactalbumin och oleinsyra (se 

Figur 1) som fick det nya namnet HAMLET.24 Vid lågt pH fälls en kaseinfraktion av 

mjölken ut som innehåller bland annat α-lactalbumin. Nativt α-lactalbumin är ett av 

de vanligaste proteinerna i mjölk och det är känt sedan tidigare att det spelar en stor 

roll i laktossyntesen. Men nativt α-lactalbumin har ingen cytotoxisk effekt, först när 

proteinet veckas och kopplas ihop med en lipid som kofaktor fås den tumoricidala 

effekten.25 I ett test sågs hur HAMLET tar sig in i tumörcellen via ytreceptorer, 

aggregerar i cytoplasman och i kärnan. Ytterligare tester visade att HAMLET 

interagerade med histoner, kromatin och mitokondrier och utlöser aktivering av 

kaspaskaskaden. Det visade sig att HAMLET aktiverade membrandepolarisation i 

mitokondrier vilket ledde till frisättning av cytokrom C och därigenom aktiverade 

prokaspaser. Men celldöden som HAMLET inducerar var inte den klassiska med 

kaspasaktivering, HAMLET inducerade apoptos trots närvaro av en generell 

kaspasinhibitor. Den apoptoslika celldöden verkade vara någon ny mekanism som 

inducerades av HAMLETs translokation till cellkärnan.26  

 
 

Figur 1.  Bildning av HAMLET från α-lactalbumin och oleinsyra.  

Med tillstånd av Catharina Svanborg, 2016-03-02, från Fischer et al. Cancer research, 2004. 

 
                                                           
23 Ibid 
24 Ho J.C.S, Storm P, Rydström A, Bowen B, Alsin F, Sullivan L, Ambite I, Mok K.H, Northen T och 

Svanborg C. Lipids as tumoricidial components of Human α-lactalbumin made lethal to tumor cells 

(HAMLET). Journal of biological chemistry, vol 288:24 (2013); 17460 
25 Gustafsson L, Hallgren O, Mossberg A-K, Pettersson J, Fischer W, Aronsson A and Svanborg C. 

HAMLET kills tumor cells by apoptosis: Structure, cellular mechanisms , and therapy. The Journal of 

nutrition. Vol 135 no 5 (2005); 1299 
26 Ibid; s 1300-1301 



 

14 

 

Syfte 

 

 

Syftet med det här arbetet är att utforska närmare om HAMLET kan utgöra ett bra 

alternativ till dagens cancerbehandlingar och hur HAMLET verkar intracellulärt det 

vill säga vad det är som orsakar den apoptoslika effekten på cancerceller. Med hjälp 

av litteraturstudier som baseras på försök på celler, försöksdjur och människor ska 

frågeställningarna besvaras. Mina frågeställningar var: 

Vilka intracellulära och extracellulära verkningsmekanismer har HAMLET? 

Kan HAMLET vara ett av framtidens förstahandsval i cancerbehandling, vad gäller 

funktion och biverkningar? 

 

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 
 

 

Det här arbetet är en litteraturstudie. Studier om HAMLET som publicerats från 2004 

fram till 2015 användes, avgränsningen valdes för att forskningen runt HAMLET tog 

fart 2004 och det senaste forskningsmaterialet är från 2015. Studierna har hittats via 

PubMed där följande sökord använts: HAMLET, tumor, α-lactalbumin, protein och 

death. Filter som användes var artiklar från 2004-01-01 till dagens datum. 41 artiklar 

hittades och nio valdes ut. De artiklar som ingår i denna litteraturstudie är skrivna och 

publicerade av i stort sett samma grupp forskare med Catharina Svanborg som 

forskningsledare. Det uppges i flera artiklar att Svanborg är styrelseordförande i 

HamletPharma, ett bolag som bildats för att få fram HAMLET som läkemedel. 

Forskningen om HAMLET är dock sponsrad av Lunds medicinska fakultet samt olika 

cancerfonder, inte av läkemedelsföretaget. 

 

Artiklar som inkluderats i detta arbete är de som rör försök in vitro och de som berör 

HAMLETs verkningsmekanism intracellulärt och extracellulärt. Utöver det har 

artiklar med försök på djur och  människor med HAMLET som utreder HAMLETs 

verkan in vivo. De artiklar som exkluderats är de som handlar om HAMLETs effekt 

på MRSA, samt artiklar rörande BAMLET och GAMLET. En artikel om HAMLETs 

effekt på godartade tumörer orsakade av papillomvirus exkluderades för att detta 

arbete handlar om HAMLETs verkan på maligna tumörer. Det finns ett sextiotal 

artiklar publicerade om HAMLET.  
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Tabell II. Sammanställning av studier som ingår i arbetet. 

 

Författare, årtal Titel Syfte 

Fischer W. et al. 

2004 

Studie 1. Human α-

lactalbumin made lethal to 

tumor cells (HAMLET) kills 

human glioblastoma cells in 

brain xenografts by an 

apotosis-like mechanism and 

prolongs survival 

Undersöker HAMLETs 

terapeutiska effekt på 

glioblastom via xenograft 

av humana 

gliobalstomceller till mus. 

Hallgren O. et al. 

2006 

Studie 2. HAMLET triggers 

apoptosis but tumor cell death 

is independent of caspases, 

Bcl-2 and p53 

Undersöker 

kaspasaktivitet och 

kromatinkondensation hos 

cancerceller behandlade 

med HAMLET samt 

vilken roll Bcl-2 och p53 

har i celldöden. 

Mossberg A-K. et al. 

2007 

Studie 3. Bladder cancers 

respond to intravesical 

instillation of HAMLET 

(human α-lactalbumin made 

lethal to tumor cells) 

Studerar om HAMLET 

trigger igång apoptos i 

blåscancerceller in vivo 

som sker in vitro.  

Storm P. et al. 2011 Studie 4. Conserved features 

of cancer cell define their 

sensitivity of HAMLET-

induced death; c-Myc and 

glycolysis 

Utreder HAMLETs 

verkan på molekylär nivå. 

Ho J.C.S. et al. 2013 Studie 5. Lipids as 

tumoricidal components of 

Human α-lactalbumin made 

lethal to tumor cells 

(HAMLET) 

Undersöker vilken form 

av OA som är den 

funktionella substituenten 

i HAMLET. 

Storm P et al. 2013 Studie 6. A unifying 

mechanism for cancer cell 

death through ion channel 

activation by HAMLET 

Utreder jonkanalers roll i 

apoptosen vid påverkan 

av HAMLET.  

Puthia M. et al. 2013 Studie 7. Prevention and 

treatment of colon cancer by 

peroral administration of 

HAMLET (human α-

lactalbumin made lethal to 

tumor cells) 

Att undersöka om 

HAMLET kan användas 

för behandling och för att 

förhindra uppkomst av 

koloncancer.  
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Ho J.S.C.. et al 2015 Studie 8. Targeting of 

nucleotide-binding proteins 

by HAMLET – a conserved 

tumor cell death mechanism 

Utforskar om det finns 

andra molekylära mål för 

HAMLET som förklarar 

dess förmåga att döda 

olika former av 

cancerceller. 

Nadeem A. et al. 

2015 

Studie 9. Protein receptor-

independent plasma 

membrane remodeling by 

HAMLET: a tumoricidal 

protein-lipid complex 

Undersöker om 

membranstörningar är en 

alternativ mekanism för 

aktivering av apoptos i 

cancerceller. 

 

 

 

 

Resultat 

 
 

Studie 1 

 

Human α-lactalbumin made lethal to tumor cells (HAMLET) kills human 

glioblastoma cells in brain xenografts by an apotosis-like mechanism and prolongs 

survival 

 

 

En av de första studierna som gjordes efter HAMLETs upptäckt publicerades 2004. 

Under studien transplanterades humana glioblastomceller in i hjärnorna på möss. 

Syftet med studien var att undersöka om HAMLET hade någon terapeutisk effekt in 

vivo då effekt tidigare observerats in vitro. Målet var att se om HAMLET begränsade 

tumörernas tillväxt och förlängde överlevnaden hos mössen och om någon form av 

toxicitet kunde noteras.27 

 

Studien utfördes i flera olika delar. Dels studerades HAMLETs effekt in vitro, dels 

effekten in vivo och slutligen HAMLETs effekt på frisk hjärnvävnad. I det första 

försöket odlades tre olika stammar av gliomceller, oförändrade celler från mus och 

oförändrade humana astrocyter. Cellerna behandlades sedan med HAMLET. De tre 

olika linjerna av gliomceller dog, de oförändrade cellerna från mus var livskraftiga 

även vid högre koncentration HAMLET. De humana astrocyterna var viabla och utan 

apoptotiskt svar upp till 24 timmar efter exponering för HAMLET.28 
 

                                                           
27 Fischer W, Gustafsson L, Mossberg A-K, Gronli J, Mork S, Bjerkvig R och Svanborg C. Human α-

lactalbumin made lethal to tumor cells (HAMLET) kills human glioblastoma cells in brain xenografts 

by an apotosis-like mechanism and prolongs survival. Cancer Research, vol 64 (2004):2105. 
28 Ibid, s 2107. 
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Biopsier av humana gliom transplanterades in i hjärnorna på möss, fem biopsisfärer 

injicerades tillsammans med PBS i striatum på varje mus. Efter en veckas tillväxt 

injicerades HAMLET i området där gliomcellerna transplanterats till. Som kontroll 

användes α-lactalbumin i nativ, oveckad form. HAMLET och kontrollsubstans 

injicerades via konvektions utökande leverans (CED) under 24 timmar. Två möss i 

varje grupp avled under ingreppet, fyra i varje grupp avlivades efter tolv timmar och 

deras hjärnor frystes ned för senare studier. Kvarvarande möss övervakades i ungefär 

två månader tills att de började utvecklade symptom på ökat intrakraniellt tryck så som 

klumpighet eller partiell förlamning. När kontrollmössen började utveckla symptom 

undersöktes tumörerna med magnetresonanskamera (MRI), tumörstorleken mättes till 

456 mm3 medan de möss som hade behandlats med HAMLET hade en medelvolym 

på 63 mm3 på tumörer. HAMLET-behandlade möss utvecklade dessutom symptom på 

ökat intrakraniellt tryck senare än de som behandlats med nativt oveckat α-

lactalbumin. Kontrollmössen började utveckla symptom på dag 59, vid samma 

tidpunkt var alla HAMLET-behandlade möss symptomfria, men även de utvecklade 

senare symptom typiska för gliom och avlivades.29 

 

Försök gjordes även där gliombiopsier behandlades med HAMLET eller med α-

lactalbumin i tre timmar innan de transplanterades in i hjärnan på möss. Efter två 

månader undersöktes mössen med MRI och skillnaden i storleken på tumörer mättes. 

Kontrollmössen utvecklade symptom på dag 59, efter åtta veckor var tumörernas 

medelstorlek 459 mm3. Bland de möss som fått HAMLET-behandlade gliom var det 

endast två möss som hade utvecklat tumörer. Dessa var avsevärt mindre i storlek än 

tumörerna hos kontrollmössen, medelstorlek på 31 mm3. Efter 210 dagar avlivades 

alla möss, de som hade behandlats med HAMLET som hade varit tumörfria efter två 

månader var fortfarande tumör- och symptomfria.30 

 

HAMLETs eventuella toxiska effekt på friska hjärnceller undersöktes genom att 

HAMLET injicerades via CED i striatum på friska möss. Som kontroll användes α-

lactalbumin och NaCl. Efter tre veckor utfördes MRI som visade en liten cystisk 

förändring precis vid injektionsplatsen, men inga ödem eller skador på omgivande 

vävnader. Vävnaderna undersöktes även histopatologiskt men inte heller där hittades 

några större förändringar. Vid injektionsstället kunde små vävnadsskador orsakade av 

injektionen ses, med en något ökad koncentration av mikroglia, astrocyter och 

makrofager. Men inga signifikanta tecken på toxicitet kunde detekteras och 

vävnaderna såg likadana ut hos mössen som fått HAMLET och kontrollerna.31   

 

Studien visade att gliomceller var känsliga för HAMLET både in vitro och in vivo 

medan friska celler förblev opåverkade. HAMLET visade även goda resultat på 

hämning av tillväxt av gliom in vivo i möss, gliomens tillväxt var kraftigt reducerad 

jämfört med kontrollerna. Ännu större skillnader kunde mätas då gliomen behandlats 

med HAMLET innan transplantation in i hjärnan på möss. Injektion av HAMLET i 

frisk hjärnvävnad på möss visade inga tecken på toxicitet eller påverkan på vävnaden. 

                                                           
29 Ibid, s 2107-2108. 
30 Ibid, s 2108. 
31 Ibid, s 2108. 
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Studie 2 

 

HAMLET triggers apoptosis but tumor cell death is independent of caspases, Bcl-2 

and p53 

 

 

2006 publicerades en studie där forskare tittade närmare på hur HAMLET initierade 

apoptos via kaspasaktivering, påverkan på Bcl-2-proteiner samt p53 och cellens 

viabilitet. Försöken gjordes på bland annat Jurkatceller, NCI, HT29, Caco-2, A549 och 

J-58. Koloncancerceller av typen HCT116 med wild typemutation av p53 +/+ och 

celler med p53 -/-, där deletion av p53 gjordes via homolog rekombination, användes 

också. HAMLET framställdes genom att α-lactalbumin från human bröstmjölk 

renades fram och kombinerades med fettsyra C18:1.32  

 

För att undersöka kaspasaktivering behandlades Jurkatceller och A549 med 

HAMLET, som kontroll användes etoposid, en topoisomeras II-hämmare. Testerna 

visade på en ökning av kaspas-2, kaspas-3 och kaspas-9 i de celler som utsattes för 

HAMLET, men ökningen var inte kraftigare än den som visades i celler behandlade 

med etoposid. Fosfatidylserin uttrycktes på cellytan i större utsträckning hos de celler 

som behandlats med etoposid än på de som hade behandlats med HAMLET. Svaret 

ansågs vara kaspasberoende. Det sågs också en fragmentering av DNA i både celler 

behandlade med HAMLET och de behandlade med etoposid. För att undersöka detta 

vidare behandlades celler först med en generell kaspasinhibitor i en timme. Sedan 

behandlades några celler med HAMLET och andra med etoposid. Därefter tillsattes 

fluorescensinmärkta kaspassubstrat och kördes genom Fluorocan II plate reader. En 

minskning av fosfatidylserin noterades samt en reduktion i fragmentering av DNA. 

Däremot visade cellerna behandlade med HAMLET bildning av högmolekulära DNA-

fragment som inte var kaspasberoende. Testerna visade att effekten av HAMLET 

endast är lågapoptotisk, celldöden har en annan mekanism än kaspasaktiverad 

apoptos.33 

 

Ytterligare tester gjordes på det apoptotiska svaret i tumörceller med överuttryck av 

de antiapoptotiska proteinerna Bcl-2 eller Bcl-xl. I celler med överuttryck av Bcl-2 

sågs ingen skillnad mot kontrollceller med avseende på förändring i uttryck av Bcl-2 

efter behandling med HAMLET. Detta indikerade att uttryck av Bcl-2 inte påverkas 

av HAMLET. Inte heller celler med Bcl-xl överuttryck visade någon skillnad efter 

behandling med HAMLET jämfört med kontrollceller. Slutsatsen blev att celldöden 

som induceras av HAMLET är oberoende av Bcl-2 och Bcl-xl.34  

 

För att undersöka HAMLETs påverkan på p53 användes tumörceller av wild type eller 

med muterat p53. Oavsett genotyp blev responsen på HAMLET densamma för alla 

cellerna, apoptos. Det sågs inget samband mellan p53 och känslighet för HAMLET 

                                                           
32 Hallgren O, Gustafsson L, Irlaja H, Selivanova G, Orrenius S och Svanborg C. HAMLET triggers 

apoptosis but tumor cell death is indipendent of caspases, Bcl-2 and p53. Apoptosis, vol 11 (2006):222 
33 Ibid, s 223-224 
34 Ibid, s 224 
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hos lymfoida tumörceller, lungcarcinom eller gliom. Detta indikerade att celldöden 

som HAMLET inducerade är oberoende av p53.35 

 

Resultatet av studien visade att celldöden som HAMLET inducerade var oberoende av 

kaspaser, Bcl-2, Bcl-xl och p53. Den tumoricida effekten beror på någon annan 

mekanism som triggas igång av HAMLET. 

 

 

 

 

Studie 3 

 

Bladder cancers response to intravesical instillation of HAMLET (human α-

lactalbumin made lethal to tumor cells) 

 

 

För att undersöka HAMLETs effekt in vivo på blåscancer gjordes studie på nio manliga 

patienter som stod i kö för operation av blåscancer. Sju av patienterna hade 

diagnostiserats med icke muskelinvasiva tumörer och två av patienterna hade 

diagnostiserats med cancer in situ.36 Fem kontrollpatienter användes, varav tre även 

var försökspersoner. Patienterna kallades P1-9 och kontrollerna C1-5. Kontroll 1 (P5) 

fick nativt α-lactalbumin innan HAMLET-behandling, C2 (P7) behandlades med PBS 

innan behandling med HAMLET och C3 (P7) behandlades med NaCl efter behandling 

med HAMLET. De två resterande kontrollerna fick endast NaCl.37  

 

Via kateter instillerades HAMLET i blåsan på patienterna. Behandlingen upprepades 

fem dagar i rad innan operation. Urinprov samlades både före och efter instillering av 

HAMLET, proverna analyserades och antal celler i urinen räknades. För att undersöka 

apoptos i celler användes TUNEL analys och fluorocensmikroskop. Cellprov från 

patienterna skickades även till Lunds Universitetssjukhus för vidare cytologisk analys. 

Vid operationen av patienterna togs biopsier på tumörerna för analys av eventuella 

apoptotiska celler.38  

 

Ingen av patienterna upplevde några biverkningar av behandlingen annat än obehag 

av katetern. Alla patienter utom P3 visade en kraftigt ökad avstötning av tumörceller 

till urinen. Utöver det upptäcktes stora aggregat av celler i urinproven som samlades 

efter behandlingen med HAMLET, men inga aggregat i proverna som togs innan 

behandlingen observerades. Hos kontrollpatienterna upptäcktes ingen ökad 

                                                           
35 Ibid, s 226-227 
36 Mossberg A-K, Wult B, Gustafsson L, Månsson W, Ljunggren E och Svanborg C. Bladder cancers 

respond to intravesical installation of HAMLET (human α-lactalbumin made lethal to tumor cells). 

Int. J Cancer, vol 121 (2007);1352 
37 Ibid, s 1353 
38 Ibid, s 1353-1354 
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cellavstötning av celler och heller inga aggregat av celler i urinprov tagna efter 

behandling.39   

 

Genom analys av de avstötta cellerna med TUNEL kunde det bestämmas att över 90% 

av de avstötta cellerna och aggregaten var döda. Det kunde också ses apoptotiska 

förändringar i de avstötta cellerna. De döda cellerna ansågs komma från tumörerna då 

många hade stora amorfa kärnor, kondenserat kromatin och minskad mängd 

cytoplasma. Andra celler som upptäcktes hade inga tumörkarakteristika tecken, men 

visade ändringar som var degenerativa eller hade flera kärnor. Det sågs ingen ökad 

avstötning av friska epitelceller.40 

 

Biopsier kunde tas från alla patienter vid operation utom P5, där större delen av 

tumören hade stötts bort under behandlingen med HAMLET. Hos de andra patienterna 

sågs tydliga tecken på apoptotiska tumörceller i biopsierna vid analys med TUNEL. 

Hos fyra patienter togs även biopsier på friska områden långt bort från tumören, ingen 

påverkan kunde ses på dessa celler. Hos fyra patienter reducerade HAMLET 

tumörstorleken och hos ytterligare två förändrades tumörens morfologi med ytlig 

atrofi (se Figur 2). 41 

 

 
Figur 2. Bilder och illustrationer på förändringar i tumörstorlek och morfologi innan och efter 

behandling med HAMLET. Gråmarkerade områden i illustration är de delar som stötts bort under 

försöket. Med tillstånd av Catharina Svanborg 2016-03-02, från Mossberg A-K et al, Int. J. Cancer, 

2007. 

 
                                                           
39 Ibid, s 1335 
40 Ibid, s 1355-1356 
41 Ibid, s 1356-1357 



 

21 

 

 

Resultatet av studien visade att tumörceller i urinblåsan påverkades av behandling med 

HAMLET. En ökad avstötning av tumörceller kunde ses i urinen hos de patienter som 

behandlades med HAMLET men inte hos de två kontrollpatienter som endast fick 

NaCl instillerat. Ingen påverkan av friska celler sågs hos de fyra patienter där biopsier 

på tumörfri vävnad togs. HAMLET noterades utlösa apoptos hos tumörceller in vivo. 

Studien ansågs stödja tidigare fynd av HAMLETs selektivitet för celldöd hos tumörer 

utan påverkan på friska, differentierade celler.42 

 

 

 

Studie 4 

 

Conserved features of cancer cell define their sensitivity of HAMLET-induced 

death; c-Myc and glycolysis 

 

 

För att utreda vilka gener som är viktiga för tumörers känslighet för HAMLET 

studerades lungcarcinom A549-celler som enligt tidigare försök är känsliga för 

HAMLET. Cellerna delades in i tre grupper: en kontrollgrupp som inte behandlades 

med HAMLET, en grupp som behandlades med låg koncentration av HAMLET och 

den sista gruppen behandlades med hög koncentration av HAMLET. Innan behandling 

med HAMLET tillsattes vektorer med shRNA, en RNA-sekvens som används för att 

tysta gener, som inriktade sig på ett flertal cancerrelaterade gener. Några av generna 

som ändrades var gener för c-Myc och glykolysrelaterade proteiner som hexokinas 1 

(HK1). shRNA mot HK1 skapade en känslighet för HAMLET i cellerna medan 

shRNA för c-myc gjorde att cellerna blev okänsliga för HAMLET. Testerna visade att 

glykolysen är en viktig del i känsligheten för HAMLET och att Ras-signaleringsvägen 

med c-Myc är avgörande för cellers känslighet för HAMLET.43  

 

För att ytterligare utreda c-Mycs roll för cellers känslighet för HAMLET gjordes tester 

där shRNA användes för att tysta genen för c-Myc eller ge nonsensmutation hos A549. 

De celler som hade minskat uttryck av c-Myc visade en större motståndskraft mot 

HAMLET medan de celler som hade tillsatts nonsens-shRNA för c-Myc visade på 

oförändrad känslighet för HAMLET. Detta resultat indikerar att c-Myc och nivåerna 

av c-Myc är direkt kopplade till cellers känslighet för HAMLET. För att vidare 

undersöka om hämning av tillväxt påverkar den HALMET-inducerade celldöden 

framkallades tillväxthämning i A549 genom tillsats av en dubbel tymidinblockerare 

för att få en synkroniserad hämning i alla celler. Det registrerades ingen skillnad i 

känslighet för HAMLET i de celler där tillväxt stoppats.44 

                                                           
42 Ibid, s 1357-1358 
43 Storm P, Puthia M.K, Aits S, Urbano A, Northen T, Powers S, Bowen B, Reindl W, Lee D.Y, 

Sullivan N.L, Zhang J, Trulsson M, Yang H, Watson J och Svanborg C. Conserved features of cancer 

cell define their sensitivity of HAMLET-induced death; c-Myc and glycolysis. Oncogene, vol 30 

(2011);4767-4768 
44 Ibid, s 4768 
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För att närmare undersöka glykolysens påverkan på tumörcellers känslighet för 

HAMLET testades celler från linje A549. Cellerna inkuberades i glukosfritt medium 

30 minuter och sedan tillsattes HAMLET. Det visade sig att brist på glukos ökade 

känsligheten för HAMLET, effekten blev en drastisk sänkning av intracellulärt ATP 

och en ökning av laktatdehydrogenas. Vid tillsats av glukos kunde effekten reverseras. 

Ytterligare prover gjordes där en glukosanalog som inhiberar glykolysen tillsattes 

innan administration av HAMLET, resultatet blev att HALMETs toxiska effekt 

ökade.45 

 

För att lokalisera en möjlig receptor till HAMLET screenades 8000 humana 

reko00mbinanta proteiner relaterade till glykolysen. 87 möjliga proteiner hittades, 

däribland nukleotidbindande protein, GTP-bindande protein och flera olika 

proteinkinas. Den bästa kandidaten var enzymet HK1. I ytterligare tester band 

HAMLET starkt till HK1 men inte till andra kontroller, ingen bindning sågs mellan 

HK1 och α-lactalbumin. Utöver det sågs en tydlig ökning i aktivitet hos vissa 

glykolytiska enzym vid behandling med HAMLET, bland annat 6-fosfofrukto-2-

kinas:fruktos-2,6-bifosfat 1 (PFKFB1). Genom att undersöka A549-celler behandlade 

med HAMLET i ett konfokalmikroskop, ett mikroskop som använder laser för att ge 

en tredimensionell bild av protein, sågs att komplex mellan HAMLET och HK1 

bildades runt kärnan och att komplexen aggregerade till rundade samlingar.46  

 

I celler från linje A549 slogs gener för antingen HK1 eller PFKFB1 ut, därefter 

tillsattes HAMLET och ATP-nivåer i cellerna mättes. Det visade sig att de celler där 

HK1 eliminerats sjönk ATP-nivåerna drastiskt medan i de celler där PFKFB1 knockats 

ut sågs inte samma kraftiga ändring. Avsaknad av PFKFB1 minskade känsligheten för 

HAMLET medan känsligheten ökade i de celler som saknade HK1.47 

 

För att undersöka om HAMLET påverkade cellers metabolism behandlades 

lungcarcinomceller med HAMLET: en odling behandlades i 15 minuter, en annan i 60 

minuter och en kontrollodling av samma cellinje lämnades obehandlad. Därefter 

undersöktes metaboliter från cellerna, signifikanta ändringar i metabolismen 

observerades i de celler som behandlats med HAMLET. Störst störning av 

metabolismen registrerades i de celler som behandlats med HAMLET i 60 minuter där 

en reduktion av metaboliter sågs. En minskning av intermediärer till citronsyracykeln 

kunde noteras vilket antyder att HAMLET har en inhibitorisk effekt på glykolysen. 

Indikationer på att HAMLET stör aminosyrasyntesen syntes i testerna, en minskning 

av aspartat och glutamat uppmättes. Slutsatsen blev att HAMLET orsakade en massiv 

förändring av metabolismen i cancerceller som delvis kan bero på störningar i 

glykolysen.48  

 

                                                           
45 Ibid, s 4768 
46 Ibid, s 4769 
47 Ibid, s 4770 
48 Ibid, s 4771 
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Studien visade att HAMLET har inverkan på glykolysen, att uttryck av c-Myc 

påverkar känsligheten för HAMLET och ändrar metabolismen i cancerceller. Nivåerna 

av c-Myc i cellerna är direkt kopplat till tumörcellers känslighet för HAMLET. 

Intracellulärt binder HAMLET främst till HK1 och påverkar därigenom glykolysen, 

utöver det minskar HAMLET intermediärer till citronsyracykeln vilket i sin tur leder 

till förändrad andningskedja. 

 

 

 

 

Studie 5 

 

Lipids as tumoricidial components of Human α-lactalbumin made lethal to tumor 

cells (HAMLET) 

 

 

2013 publicerades en studie där det undersöktes hur en lång fettkedja och ett partiellt 

oveckat, extracellulärt protein kunde påverka tumörceller och ändra deras uttryck. Med 
13C NMR studerades hur α-lactalbumin bundet till oleinsyra och α-lactalbumin bundet 

till oleat bildade komplex och likheter mellan komplexen. Utöver likheten mellan 

dessa två komplex testades deras påverkan på tumörceller och skillnader i cellsvar på 

de två olika komplexen analyserades.49  

 

A549 lungcarcinomceller behandlades med HAMLET, oleat-HAMLET, oleinsyra och 

med Na+-oleat i olika koncentrationer. Därefter mättes förändringar i ATP-nivåer och 

cellernas viabilitet. Det kunde inte ses någon skillnad i cellsvar mellan behandling med 

HAMLET och oleat-HAMLET. Vid högre lipidkoncentrationer var den cytotoxiska 

effekten av oleat som fettsyra kraftigare än effekten av oleinsyra.50  

 

Det är känt sedan tidigare att HAMLET aktiverar jonkanaler i cellmembranet, 

blockering av dessa kanaler hindrar HAMLET från att tas upp i cellen. För att 

undersöka om det var oleat som var den triggande komponenten i komplexet 

behandlades lungcarcinomceller med HAMLET, oleat och med oleat-HAMLET. Både 

HAMLET och oleat-HAMLET visade snabb aktivering av Na+-, K+- och Ca2+-kanaler 

i cellmembran. Oleat gav en svag aktivering av Na+- och K+-kanaler men det sågs 

ingen aktivering av Ca2+-kanaler.51 

 

För att undersöka om HAMLET och oleat hade någon effekt på metabolismen i 

tumörceller behandlades celler i 60 minuter med oleat och andra celler med HAMLET. 

Resultatet visade en stor skillnad i effekten av oleat och HAMLET med avseende på 

metabolismen. HAMLET hade kraftigare hämmande effekt än oleat, där HAMLET 

hämmade bildning av 34 metaboliter i cellen. Oleat däremot hämmade bara bildning 

av 16 metaboliter. Ytterligare tester visade att 43 metaboliter hade ändrats i celler som 

                                                           
49 Ho J.C.S. et al. Journal of biological chemistry, 17461 
50 Ibid, s 17463 
51 Ibid, s 17463 
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behandlats med HAMLET, däribland en minskning av metaboliter som ingår i 

citronsyracykeln som sorbitol, glycerol och aminosyror. Det sågs även en ökning av 

fettsyrametaboliter och 3-fosfoglycerat. De celler som hade behandlats med oleat 

visade också ändring av metaboliter, 61 metaboliter visade på ändringar. Det sågs inte 

lika stora förändringar vad gällde fettsyror som med HAMLET men liknande 

ändringar av metaboliter till citronsyracykeln sågs. Nedreglering av aminosyrasyntes 

noterades tydligare hos celler som behandlats med oleat än hos de som behandlats med 

HAMLET, nivåerna av ytterligare nio aminosyror eller metaboliter till aminosyror 

hade minskat.52 

 

Resultatet av studien visade att oleat verkar direkt som celldödande med påverkan på 

membrankänslighet, upptag och metabolism i tumörcellen. Men endast lipiden gav 

inte det kraftiga apoptosliknande svar som HAMLET gör. För att få en kraftfull 

tumördödande effekt krävs hela komplexet.   

 

 

 

 

Studie 6 

 

A unifying mechanism for cancer cell death through ion channel activation by 

HAMLET 

 

 

En studie som publicerades 2013 undersökte hur HAMLET påverkar jonkanaler, 

flödet genom kanalerna och vilken inverkan det har på celldöden hos tumörer. A459- 

celler behandlades med HAMLET via en flödescytometri registrerades en ökad 

transport av tallium som användes som markör för K+-flöde. Utöver en ökad aktivering 

av K+-kanaler sågs ett ökat inflöde av Ca2+ och koncentrationerna av jonerna ökade i 

cellerna. Som kontroll användes nativt α-lactalbumin och oleinsyra, ingen av dessa 

påverkade några jonkanaler i cellmembranet. Via konfokalmikroskop kunde det ökade 

flödet av K+ och Ca2+ observeras. Samma flöde kunde inte upptäckas hos friska, 

differentierade celler som behandlats med HAMLET.53 

 

HAMLET inducerade en ström av katjoner över hela cellmembranet. Tester gjordes 

för att undersöka om kanalen som HAMLET påverkade var av typen cyclic- nucleotide 

gated channel (CNG). CNG uttrycks vanligtvis i A549-celler, men en inhibitor till 

CNG påverkade inte HAMLETs effekt på tumörcellen. En mängd andra tester gjordes 

för att ta reda på vilka kanaler som faktiskt påverkades och om samma kanaler 

påverkades i olika typer av tumörceller. Analyser gjordes på cellinjer av A549 och 

A498, där hela genomet för mRNA för jonkanaler undersöktes. Men inga större 

                                                           
52 Ibid, s 17465-17466 
53 Storm P, Klausen T.K, Trulsson M, Ho J.C.S, Dosnon M, Wettergren T, Chao Y, Rudström A, 

Yang H, Falsig Pedersen S och Svanborg C. A unifying mechanism for cancer cell death trough ion 

channel activaion by HAMET. Plos one, vol 8 (2013); 4. 
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skillnader kunde upptäckas i antal kanaler eller typer av kanaler jämfört med en frisk, 

differentierad cell.  Inget definitivt mål för HAMLET kunde noteras i testerna.54 

 

Genom försök med olika inhibitorer, bland annat amilorid som är ett kaliumsparande 

diuretikum och BaCl2, hämmades upptag av HAMLET till cancerceller. Det noterades 

att fler celler överlevde behandlingen med HAMLET vid tillsats av inhibitor. 

Livmodertumörceller och lymfom delades in i tre grupper , två grupper behandlades 

först med amilorid eller BaCl2 och sedan med HAMLET. Den tredje gruppen 

behandlades endast med HAMLET. Resultatet visade en märkbart reducerad celldöd. 

Bland de celler som endast behandlats med HAMLET var drygt 80% döda efter 24 

timmar, hos de som förbehandlats med amilorid eller BaCl2 hade 9% respektive 34% 

dött. Detta indikerar att HAMLET aktiverar en ström av Na+ och K+ genom kanaler 

som är känsliga för amilorid och Ba2+ och dessa kanaler är väsentliga för HAMLETs 

framkallande av celldöd hos tumörer. Ytterligare tester visade att varken 

internalisering av HAMLET eller HAMLET-inducerade morfologiska förändringar 

inne i carcinomceller kunde ses vid samtidig behandling med amilorid eller BaCl2. 

Dessa resultat stärkte misstanken om att jonkanaler aktiveras av HAMLET, styr intag 

av HAMLET i tumörceller och därigenom aktiverar den apoptoslika celldöden som 

HAMLET inducerar.55 

 

Andra tester gjordes för att utreda om p38 MAPK var inblandat i celldöden som 

HAMLET orsakade. p38 är en viktig del i cellens svar på stress och inflammatoriska 

signaler, men är även inblandat i regleringen av apoptos, cellcykel och differentiering 

av celler.56 p38α och p38β eliminerades i lungcarcinom-, njurcarcinom- och i 

lymfomceller, därefter tillsattes HAMLET. Resultatet blev att celldöden inhiberades 

vilket antyder att p38 MAPK är inblandat i det tidiga apoptotiska svaret vid behandling 

med HAMLET.57 

 

Studien visade att HAMLET internaliseras i cellen genom kanaler som aktiveras av 

denna substans, ett stort flöde av K+, Ca2+ och Na+ kunde ses vid tillsats av HAMLET 

till olika typer av tumörceller. Upptaget av HAMLET kan inhiberas av amilorid eller 

BaCl2, tillsats av dessa gav inga apoptosliknande effekter i celler som behandlats med 

HAMLET. Inte heller någon större förändring i flöde av katjoner registrerades. I celler 

där gener för p38α och p38β eliminerats sågs ingen celldöd eller annan reaktion vid 

behandling med HAMLET, detta indikerar att p38 MAPK är en viktig del i effekten 

av HAMLET. 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibid, s 6 
55 Ibid, s 8 
56 Dhillon A.S,Hagan S, Rath O och  Kolch W. MAP kinase pathway in cancer. Oncogene, vol 26 

(2007):3285 
57 Ibid, s 10 
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Studie 7 

 

Prevention and treatment of colon cancer by peroral administration of HAMLET 

(human α-lactalbumin made lethal to tumor cells) 

 

 

För att undersöka HAMLETs effekt på koloncancer in vitro gjordes en studie där 

ApcMin/+-möss behandlades med HAMLET. Apc-mutation leder till överaktivering av 

Wnt/β-catenin-signaleringsvägen som leder till ökad proliferation och tillväxt. 

HAMLET har i studier58 visat sig vara okänslig för proteaser vilket gör att peroral 

behandling är möjligt. Med denna egenskap kan en behandling av till exempel 

begynnande koloncancer med HAMLET bli tänkbar. Studien undersökte möjligheten 

att göra detta samt om HAMLET verkar profylaktiskt mot bildandet av tumörer i möss 

med ApcMin/+.59 

 

Möss som var 8-10 veckor gamla gavs HAMLET via sondmatning två gånger dagligen 

i tio dagar på fastande mage. Kontrollmöss behandlades med PBS istället för 

HAMLET. Efter fem veckor avlivades mössen och prover på tarmvävnad samlades 

för analys. Jämfört med kontrollmössen minskade antalet och storleken på intestinala 

tumörer signifikant hos mössen som behandlats med HAMLET (se Figur 3). Vid 

longitudinella snitt av kolon sågs en minskning av polyper med 58%. Storleken på 

polyperna var även märkbart reducerad. Utöver förändrade tumörer och polyper sågs 

skillnader i utseende på tunntarmsvilli. Kontrollmössen visade på hyperplasi medan 

villi på möss behandlade med HAMLET-behandlade möss uppvisade normalt 

utseende. Den viktigaste upptäckten var att överlevnaden var större hos HAMLET-

mössen än hos kontrollmössen. Infärgning av β-catenin visade att nivåerna var lägre i 

tarmvävnader från de möss som behandlats med HAMLET. Vidare sågs en minskning 

av proteiner som aktiveras av β-catenin. Detta indikerar att HAMLET inhiberar 

proliferation i tumörceller.60 

 

                                                           
58 Gustafsson L, Aits S, Önnerfjord P, Trulsson M, Storm P och Svanborg C. Changes in proteasome 

structure and function caused by HAMLET in tumor cells. Plos One, vol 4 (2009) 
59 Puthia M, Storm P, Nadeem A, Hsiung S och Svanborg C. Prevention and treatment of colon cancer 

by peroral administration of HAMLET (human α-lactalbumin made lethal to tumor cells). Gut, vol 63 

(2014): 132 
60 Ibid, s 133-134 
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Figur 3. Skillnad i förekomst av tumörer och polyper i kolon hos möss behandlade med HAMLET och 

kontrollmöss. Med tillstånd av Catharina Svanborg 2016-03-02, från Puthia M. et al. Gut, 2014. 

 

 

För att undersöka den profylaktiska effekten av HAMLET behandlades fem veckor 

gamla ApcMin/+-möss med HAMLET i dricksvattnet i tio veckor. Kontrollmöss fick 

vatten utan tillsats av HAMLET. Vid femton veckors ålder avlivades mössen. En klar 

minskning av tumörantal sågs hos HAMLET-mössen jämfört med kontrollmössen. 

Utöver det sågs en minskning i storlek och antal av polyper hos de möss som fått 

HAMLET i dricksvattnet. Även här sågs en minskning av β-catenin i vävnader från 

gruppen som behandlats med HAMLET, precis som i den terapeutiska gruppen i det 

första försöket.61 

  

För att utreda mer exakt hur HAMLET påverkar β-catenin och  Wnt-signaleringen 

gjordes tester på koloncancerceller med homozygot mutation som inaktiverar Apc. 

Genom western blot sågs en tydlig minskning av bland annat β-catenin och vaskulär 

endoteltillväxtfaktor (VEGF). Via konfokalmikroskop kunde en förändring i 

distribution av β-catenin intracellulärt noteras, en minskning av β-catenin sågs både i 

kärnan och i cytoplasma. Det observerades att β-catenin ansamlades vid det inre 

cellmembranet där det band till E-cadherin. Ingen sådan ansamling sågs i friska, icke-

maligna kontrollceller. Även en ökad fragmentering av β-catenin märktes i de 

koloncancerceller som behandlats med HAMLET, samtidigt som en ökad aktivering 

av kaspas-3 registrerades. Genom att tillsätta en generell kaspasinhibitor kunde 

samband mellan aktivering av kaspas-3 och fragmentering av β-catenin bekräftas. 

Genom att titta närmare på den slutliga transkriptionsfaktorn i Wnt-signaleringsvägen 

sågs att en minskning av β-catenin även gav en minskning av denna 

transkriptionsfaktor.62 

                                                           
61 Ibid, s 134 
62 Ibid, s 134 
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Forskarna har i tidigare opublicerade studier observerat att jonkanaler spelar en stor 

roll gällande tumörcellers känslighet för HAMLET.63 Genom att förbehandla 

koloncancerceller med amilorid eller BaCl2 innan tillsats av HAMLET inhiberades 

jonkanaler och det sågs en minskad fragmentering av β-catenin. Även en minskad 

aktivering av kaspas-3 och en oförändrad nivå av nukleärt β-catenin sågs i dessa celler. 

Vid tester där en generell kaspasinhibitor istället tillsattes  före behandling med 

HAMLET märktes en påverkan på β-catenin i kärnan i en tredjedel av cellerna, vilket 

indikerar att jonkanalernas aktivering av kaspaser endast har en liten roll i celldöden 

som aktiveras av HAMLET. Utöver det sågs att celldöden inaktiverades i större 

utsträckning av behandling med jonkanalblockarna men inte med behandling av 

kaspasinhibitor. Detta stärker antagandet att celldöden delvis är kaspasoberoende. 

Testerna avseende HAMLETs påverkan på tumörcellers viabilitet och β-

cateninfragmentering upprepades på en andra cellinje av koloncancer med samma 

resultat.64 

 

Studien visade att HAMLET minskade uppkomsten och storleken på tumörer i kolon 

hos möss med mutationen ApcMin/+. HAMLET visade sig även ha effekt som 

profylaktisk behandling hos möss med ApcMin/+-mutation. Tester visade att HAMLET 

inducerar celldöd hos tumörceller både genom kaspasaktivering men även via 

kaspasoberoende vägar. Studien  bekräftar HAMLETs selektivitet för tumörer in vivo. 

 

 

 

 

Studie 8 

 

Targeting of nucelotide-bindning proteins by HAMLET – a conserved tumor cell 

death mechanism  

 

 

Målet med studien var att ta reda på olika molekulära mål som HAMLET riktar in sig 

på och om dessa interaktioner kan förklara HAMLETs förmåga att döda tumörceller 

av många olika ursprung. Med hjälp av ProtoArray, en teknologi som analyserar 

proteiner, undersöktes HAMLETs tumoricida effekt in vitro. Målproteiner hittades 

genom tillsats av fluorescensmärkt Alexa-HAMLET, där en fluorescerande sidokedja 

kopplats på. Forskarna fann interaktioner mellan Alexa-HAMLET och ATP- och 

GTP-bindande proteiner, åtta grupper av typiska och atypiska kinaser, tyrosinkinaser 

och kinaser med CDK samt MAPK. I GTP-bindande proteiner räknades i stort sett alla 

i Rasproteinfamiljen in.65 

 

                                                           
63 Ibid, s 134 
64 Ibid, s 134 
65 Ho J.C.S, Nadeem A, Rydström A, Puthia M och Svanborg C. Targeting of nucelotide-bindning 

proteins by HAMLET – a conserved tumor cell death mechanism. Oncogene (2015):2 
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Genom att mäta frisättningen av intracellulärt fosfat kunde påverkan av kinaser i 

närvaro av HAMLET synliggöras. HAMLET inhiberade i stort sett alla kinaser vilket 

kan innebära att HAMLET inte verkar specifikt mot en särskild grupp av kinaser. En 

del kinaser inhiberades helt, bland annat CDK4 som är involverat i cellcykelreglering 

och STK39/STLK3 som aktiverar p38 MAPK.66 

 

För att utreda den kinasinhiberande effekten av HAMLET användes antikroppar mot 

fosforylerade substrat till kinaser. Ungefär 17% av substraten visade en minskning i 

fosforylering och 22% visade på en ökning av fosforylering. De flesta substrat (61%) 

visade ingen förändring av fosforylering. Närmare studier visade på att p38 och MAPK 

signaleringsvägar är mål för HAMLET vid behandling av tumörceller.67 

 

Ändringar i fosforylering användes som riktlinje för att klargöra vilka 

signaleringsvägar som stördes av HAMLET. Flera mål upptäcktes där HAMLET 

inhiberade ett flertal signaleringsvägar som bland annat p38 MAPK och Ras. Andra 

signaleringsvägar aktiverades till exempel Rb som är ett regulatoriskt protein som i 

aktiverad form inhiberar cellen från att gå vidare i celldelning. Utöver det hade 

HAMLET en övergripande inhibitorisk effekt på flera kinaser och signaleringsvägar 

som alla berördes av Ras. Detta indikerade att Ras har en viktig del i celldöden som 

induceras av HAMLET.68 

 

Vidare utforskades rollen som Ras GTPaser spelar vid behandling med HAMLET via 

ProtoArray. Ras är avgörande vid flera olika signaleringskaskader som modifieras i 

tumörceller. Det registrerades att 18 olika Ras GTPaser band med hög affinitet till 

HAMLET och dessutom interagerade HAMLET direkt med Ras och Braf, två 

protooncogener. Efter 10-15 minuter sågs ansamlingar av HAMLET och Ras vid 

plasmamembranet. Ackumuleringen av HAMLET och Ras vid plasmamembranet 

verifierades genom att A549 med plasmid som medförde överuttryck av Ras med grönt 

fluoroscerande protein (GFP). Vid behandling med HAMLET visade sig GFP-Ras 

ansamlas vid plasmamembranet i oregelbundna utbuktningar liknande de som kan ses 

i apoptotiska celler.69  

 

Fyndet att HAMLET påverkade Ras följdes upp med att utforska vilken effekt detta 

har på HAMLET-inducerad celldöd. Lysat från HAMLET-behandlade A549 

lungcarcinomceller undersöktes, med tillsats av immunokomplex som band till 

HAMLET och Raf1, en Ras-bindande domän. I tidigt skede sågs en aktivering av Ras 

men efter ca en timme övergick det till en inaktivering. Utöver påverkan på Ras 

noterades signifikanta effekter på Braf-aktiviteten. HAMLET syntes kolokalisera med 

Braf i cytoplasman och HAMLET inhiberade Braf-beroende kinasaktivitet. Resultaten 

indikerar att HAMLET genom direkt interaktion inhiberar både Ras och Braf-

beroende delar av Ras-signaleringsvägen.70 

                                                           
66 Ibid, s 3 
67 Ibid, s 3 
68 Ibid, s 3 
69 Ibid, s 3 
70 Ibid, s 5 
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Då det är känt att Braf sammankopplar ett nätverk av flera Ras-signaleringsprotein 

som är inblandade i cellproliferation och att muterat, överuttryckt Ras främjar oncogen 

transformation undersöktes HAMLETs påverkan på cellproliferation. Eftersom 

HAMLET inhiberar Ras och Braf (se ovan) borde detta leda till inhiberad 

cellproliferation.  Tumörceller behandlades med HAMLET och inkuberades, därefter 

kontrollerades celltillväxt efter 3 timmar, 1 dygn och efter 7 dygn. Genom att 

undersöka proteinexpression av Ki76, ett protein som är vitalt för proliferation, sågs 

att endast 19% av de HAMLET-behandlade cellerna var positiva för Ki76 jämfört med 

77% av kontrollcellerna efter 24 timmar.71 

 

Resultaten av studien visar att HAMLET påverkar flera olika signaleringsvägar i 

tumörceller, bland annat p38 MAPK, Ras och Braf. Dessutom påverkas flera olika 

kinaser och ATP- och GTP-bindande proteiner. 

 

 

 

 

Studie 9 

 

Protein receptor-independent plasma membrane remodeling by HAMLET: a 

tumoricidal protein-lipid complex 

 

 

År 2015 publicerades en studie som undersöker om HAMLET påverkar 

cellmembranet i cancerceller. En protein- och cytosolfri vesikel med ett membran 

(GUVs) fylld med sukros i ett medium av glukos användes för detta ändamål. Det 

visade sig att HAMLET orsakade en markant ändring av membranet. Membranet fick 

först en spänd, sfärisk form därefter blev formen mer oval, som en fallande 

regndroppe. Den ovala formen ansågs reflektera integreringen av HAMLET i 

membranet. Efter ytterligare tid utvecklades utskott i den delen av GUVs som var mest 

rundad, lumen minskades allteftersom fler utskott bildades tills vesikeln slutligen 

bestod av endast micrometerlånga utskott som konstant förändrades (se Figur 4). 

Utskottsbildningen var slumpmässig och tiden det tog innan utskott bildades varierade 

mellan olika vesiklar från sekunder till minuter. Men slutligen bildade alla vesiklar 

utskott över hela membranet.72 

 

                                                           
71 Ibid, s 6 
72 Nadeem A, Sanborn J, Gettel D.L, Ho J.C.S, Rydström A, Ngassam V.N, Klausen T.K, Pedersen 

S.F, Lam M, Parikh A.N och Svanborg C. Protein receptor-independent plasma membrane remodeling 

by HAMLET: a tumoricidal protein-lipid complex. Sci. Rep.5 (2015):2 
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Figur 4. Schematisk bild över hur membranet förändras över tid och hur utskott bildas i GUVs vid 

tillsats av HAMLET. Med tillstånd av Catharina Svanborg 2016-03-02, från Nadeem A. et al. 

Scientific reports, 2015. 

 

 

För att undersöka om HAMLET kunde påverka ett syntetiskt membran tillverkades 

liposomer med jonkanaler. HAMLET sågs inducera ett snabbt flöde av Na+ in i 

liposomen som inte noterades vid kontroller där endast oleinsyra användes. För att 

ytterligare utforska hur HAMLET kan störa membran gjordes test med GUVs som 

inkuberades i fluorescerande glukos som inte penetrerar opåverkade membran. Vid 

tillsats av HAMLET såg inget samband mellan bildning av utskott och inflöde av 

glukos, vilket indikerade att utskotten i sig inte var orsaken till störningar i 

membranet.73 

 

Till skillnad från GUVs är beteendet och organisationen hos lipider i humana 

membraner mer bundna till interaktioner med andra komponenter i membranet så som 

proteiner och cytoskelett. För att ta reda på om resultaten från tester med GUVs kan 

motsvara faktiska biologiska membraner undersöktes humana lungcarcinomceller som 

behandlades med Alexa-HAMLET. Det noterades en snabb utveckling av utskott på 

cellerna, även integrering av HAMLET i utskotten kunde detekteras. GUVs tillverkade 

av lipider från tumörceller användes för att utreda lipidernas roll i HAMLETs 

tumoricida effekt på tumörer. Som i tidigare försök bildades utskott även på dessa 

GUVs, de första utskotten verkade bildas vid lipidrika områden i membranet. 

Resultaten tyder på att HAMLET utlöser samma bildande av utskott även i tumörceller 

in vivo. Utöver utskotten sågs HAMLET ge upphov till blåsor i membranet på A549-

celler vilka ökade i antal de första minuterna för att sedan smälta samman och bilda 

                                                           
73 Ibid, s 5 
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stora blåsor. Andra tester visade inte på någon bildning av blåsor när celler 

behandlades med nativt α-lactalbumin eller oleinsyra.74 

 

Den morfologiska förändringen av cellmembranet som leder till bildandet av blåsor 

kan ge en ny form av bindningsställe för extracellulära ligander så som HAMLET. 

Tidigare studier har visat att HAMLET har en affinitet för att binda till Ras GTP:aser75 

så tester gjordes för att vidare undersöka hypotesen att blåsorna gav upphov till 

bindningsställe för HAMLET. Av 16 olika proteiner från Rasfamiljen som HAMLET 

band till kunde 14 av dessa påvisas ha förankring i membranet. För att ta reda på om 

blåsorna som bildas i membranet påverkar hur HAMLET interagerar med aktiverade 

Rasproteiner undersöktes lungcarcinomceller. Cellerna behandlades med Alexa-

HAMLET och efter 15 minuter sågs en kraftig ökning av Rasproteiner i 

membranblåsorna. Bland annat sågs en kraftig ökning av RhebL1 som är en viktig del 

i mTOR-signalering som styr bland annat apoptos och RapB1 som är inblandat i 

proliferation.76  

 

För att undersöka om membranstörningar är en effekt av HAMLET som endast uppstår 

hos tumörceller behandlades friska, differentierade celler från luftvägsepitel med 

HAMLET och  membranförändringar studerades under 20 minuter. De friska cellerna 

uppvisade vare sig utskott eller blåsbildning. HAMLET band till de friska cellerna 

utan att orsaka störningar i membranet. Detta indikerar att störningar av membranet är 

den avgörande faktorn vid behandling av tumörceller med HAMLET, inte en 

indikation på hur HAMLET känner igen celler. Vidare, ledde behandling av de friska 

kontrollcellerna med HAMLET ej till någon ansamling av Rasprotein vid 

cellmembranet.77 

 

Slutsatsen i studien blev att HAMLET orsakar störningar i membranet hos tumörceller 

som leder till att utskott bildas, detta ses inte hos friska, differentierade celler. 

Morfologiska förändringar leder till bildning av blåsor som binder till HAMLET, där 

det är en ökning av Rasproteiner som bland annat RhebL1 och RapB1 noterats.  

 

 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Totalt har ett sextiotal artiklar publicerats som rör HAMLET, i detta arbete har nio 

studier analyserats närmare. Tyngdpunkten i dessa nio artiklar har legat på HAMLETs 

verkningsmekanism in vitro samt hur HAMLET verkar in vivo. Alla studierna är 

utförda av i grunden samma grupp av forskare, med Catharina Svanborg som 
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75 Ho C.J.S et al. Oncogene, 2015 
76 Nadeem A et al, Sci Rep, 5 
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gruppledare, från Lunds Universitet. Svanborg är styrelseordförande i HamletPharma, 

det företag som bildats för att forska fram HAMLET som läkemedel. Det har 

publicerats ett fåtal studier som undersöker HAMLETs verkningsmekanismer där 

forskarna inte är bundna till samma grupp. Åtminstone en av dessa studier har visat på 

liknande resultat och bekräftar HAMLETs tumoricida effekter.78 

 

Ett flertal tumörcellinjer har behandlats med HAMLET i de olika studierna, framför 

allt A549 lungcarcinomceller, A498 njurcarcinomceller och Jurkatceller T-cell-

leukemi samt en rad andra cellinjer.   

 

Möjliga verkningsmekanismer för HAMLETs tumoricida effekter som studierna har 

fastställt är bland annat påverkan på citronsyracykeln och glykolysen. 

Warburgeffekten beskriver hur tumörceller har en förändrad metabolism och 

framförallt en förändrad glykolys. I cancerceller används en aerob glykolys där glukos 

via pyruvat omvandlas till laktat som i slutänden ger 4 ATP istället för 2 som i friska, 

differentierade celler.79 Att HAMLET slår mot glykolysen i tumörceller konstateras i 

studie 480, något som kan tänkas vara en viktig del i HAMLETs verkningsmekanism. 

Då tumörcellerna på grund av sin ökade tillväxt kräver mer energi81 än celler med 

normal proliferation leder en HAMLET-utlöst påverkan på glykolysen till stora 

konsekvenser för tumörcellen.  

 

Studie 482 visade att HAMLET binder till PFKFB183, men eliminering av PFKFB1 

minskade känsligheten för HAMLET. Författarna föreslog att detta fynd kan förklaras 

av att enzymet har en inneboende kinasaktivitet.84 Knockout av PFKFB1 tros leda till 

dominans av PFKFB3, den isoform som har högst kinasaktivitet. Detta antas leda till 

att cellens känslighet för HAMLET minskar.85 Då PFKFB3 har högst kinasaktivitet 

och därmed ger ökad bildning av fruktos-2,6-bifosfat86, kan därmed en ökad glykolys 

förväntas vilket kan förklara den minskade känsligheten för HAMLET. Detta, sin tur 

indikerar att just HAMLETs påverkan på glykolysen är en viktig del i celldöden som 

induceras av HAMLET. PFKFB är ett enzym som är essentiellt för att cellen ska kunna 

gå vidare i cellcykeln och undvika apoptos, något som kan ses som en länk mellan 

glukosmetabolism och proliferation av tumörceller.87 Detta kan vara en del av att 

                                                           

78 Zhang Y.B, Gong J.L, Xing T.Y, Zheng S.P och Ding W. Autophagy protein p62/SQSTM1 is 

involved in HAMLET-induced cell death by modulating apotosis in U87MG cells. Cell Death and 

Disease vol 4 (2013):1-10 
79 Ngo D.C, Ververis K, Tortorella S.M, Karagiannis T.C. Introduction to the molecular basis of 

cancer metabolism and the Warburg effect. Mol Biol Rep, 42 (2015):820 
80 Storm P. et al. Oncogene, 2011 
81 Ngo D.C. Mol Biol Rep, 821 
82 Storm P. et al. Oncogene, 2011 
83 Ibid 
84 Ibid, s 9 
85 Ibid, s 9 
86 National Center for Biotechnology Information.Genes. 2016 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5209 Hämtad 2106-03-04 
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HAMLET specifikt slår mot tumörceller och inte påverkar friska, differentierade 

celler. 

 

I studie 488 klargjordes att HAMLET band starkt till det glykolytiska proteinet HK1. 

Eliminering av HK1 ökade däremot känsligheten för HAMLET. Logiskt sett borde en 

eliminering av ett målprotein som HAMLET binder starkt till leda till minskad 

känslighet hos cellen. Frågan blir vad HAMLETs affinitet för HK1 har för betydelse. 

Detta tas inte direkt upp i studien vilket skapar svårigheter att fullt förstå HAMLETs 

effekt på glykolysen. Däremot jämförs HAMLETs effekt på glykolysen med andra 

cancerläkemedel under utveckling som påverkar glykolysen i tumörceller. HAMLET 

förs fram som ett bra alternativ just på grund av att friska celler inte påverkas. I både 

studie 489 och studie 590 noterades påverkan på citronsyracykeln vid tillsats av 

HAMLET. En minskning av intermediärer till citronsyracykeln leder även det till 

minskad produktion av energi samt minskade metaboliter som används i bland annat 

andningskedjan. Glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan är viktiga delar i 

energiproduktionen, att slå mot dessa ställer till stora problem för just tumörceller då 

deras energibehov är större än det hos friska, differentierade celler.  

 

I studie 591 sågs en ändring i metabolismen av fettsyror, en  minskning av metaboliter 

till citronsyracykeln och en förändring av aminosyrasyntes efter behandling med 

HAMLET. Dessa fynd stödjer de andra resultaten att HAMLET påverkar 

citronsyracykeln och cellens energiförsörjning. En minskning av aminosyrasyntesen 

påverkar cellens tillväxt då bland annat proteinsyntesen störs. Om det är en minskad 

bildning av aminosyror som sker eller en ökad användning av aminosyror kräver 

fortsatt forskning. 

 

I studie 292 undersöks hur HAMLET inducerar celldöd genom att närmare studera 

effekten av HAMLET på kaspaser, Bcl-2 och p53. Testerna visade att HAMLET till 

skillnad från etoposid inducerade fragmentering av DNA trots närvaro av en generell 

kaspasinhibitor.93 Dessa resultat indikerar att HAMLET translokeras in i kärnan och 

aktiverar fragmentering av DNA genom någon annan mekanism än kaspasaktivering. 

Hade den inducerade celldöden varit beroende av kaspaser borde inhibition av dessa 

inte ha lett till någon påverkan på cellerna vid behandling med HAMLET. Ytterligare 

tester visade att celldöden som HAMLET inducerade var oberoende av Bcl-2, Bcl-xl 

och p53.94 Tidigare studier har visat att HAMLET ackumuleras i kärnan i tumörceller 

men inte i friska, differentierade celler.95 Detta antyder att translokering till och 

ackumulering av HAMLET i tumörcellers kärna kan vara en nyckel till HAMLETs 

verkningsmekanism. Differentierade celler visar inte någon påverkan av HAMLET 

                                                           
88 Storm P. et al. Oncogene, 2011 
89 Storm P et al. Oncogene, 2011 
90 Ho J.C.S. et al. Journal of biological chemistry, 2013 
91 Ho J.C.S. et al. Journal of biological chemistry, 2013 
92 Hallgren O. et al. Apoptosis, 2006 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Håkansson A, Andreasson J, Zhivotovsky B, et al. Multimeric alpha-lactalbumin from human milk 

induces apoptosis trough a direct effect on cell nulei. Exp cell Res. Vol 246 (1999) 
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eller någon translokering av HAMLET till kärnan. Sannolikt finns någonting hos 

tumörceller som förändrats som leder till denna translokering av HAMLET in i cellen, 

en funktion som inte finns aktiverad hos friska, differentierade celler. Beskrivningar 

av apoptoslik celldöd finns nämnt i en artikel publicerad på PubMed så tidigt som 

1984.96 I den studien testades 1,1-dikloretylen på hepatocyter och en apoptoslik 

celldöd noterades med kromatinaggregering, granulering av kärnan samt att cellerna 

avstöttes från omgivande vävnad. 

 

Studie 697 utreder närmare hur HAMLET påverkar cellmembranet. Det registreras att 

jonkanaler aktiveras av HAMLET och ett ökat flöde av katjoner noteras.98 Denna 

påverkan ansågs vara viktig som mål för HAMLET då jonkanaler ofta är felreglerade 

hos tumörceller.99 Det tolkas i studien som om störningen av jonkanaler är ett svar på 

HAMLET som är gemensamt för alla tumörceller som hittills behandlats med denna 

substans. Då flera olika tumörcelltyper testades och alla svarade på HAMLET med 

celldöd kan det alltså mycket väl vara så att störningen av jonkanaler är ännu en viktig 

del i tumörers svar på HAMLET. I studie 5100 noterades också en påverkan på 

jonkanaler som svar på HAMLET, vilket ytterligare stödjer teorin om att HAMLETs 

verkningsmekanism rör jonkanaler specifikt i tumörceller. Då blockad av jonkanalerna 

hämmade effekten av HAMLET borde denna funktion vara ytterligare en betydelsefull 

komponent för HAMLETs tumoricida verkningsmekanism.  

 

Även studie 9101 undersökte HAMLETs påverkan på cellmembranet, i denna studie 

sågs störningar i membranet som ledde till bildning av utskott och blåsor där 

HAMLET ansamlades. Denna störning ansågs resultera i att HAMLET integrerades i 

cellmembranet.102 Då ingen störning sågs hos friska kontrollceller måste det finnas ett 

specifikt mål för HAMLET att binda till hos tumörceller som leder till störningar i 

membranet. Det är fortfarande oklart vad det målet är. Forskarna spekulerar i om själva 

bildningen av utskotten blir ett bindningsställe för HAMLET103, men då blir frågan 

vad det är som gör att cellerna reagerar på HAMLET och bildar dessa utskott? 

 

I studie 8104 och i studie 9105 sågs HAMLET påverka Ras-signaleringen och i studie 8 

även en påverkan på Braf. Dessa två signaleringsvägar är involverade i 

cellproliferationen. Hämning av dessa signaleringsvägar tolkas som att det borde 

påverka tumörcellerna kraftigt då de är beroende av en snabb celldelning. Även detta 

torde vara en viktig verkningsmekanism för HAMLET, då hämning av fortsatt 

celldelning specifikt hos tumörceller bromsar tillväxten av dessa.  

                                                           
96 Reynolds ES, Kanz MF, Chieco P och Moslen MT. 1,1-Dichloroethylene: an apoptotic 

hepatotoxin? Environ Health Perspect. Vol 57 (1984) 
97 Storm P. et al. Plos one, 2013 
98 Storm P. et al. Plos one, 2013 
99 Ibid 
100 Ho J.C.S. et al. Journal of biological chemistry, 2013 
101 Nadeem A. et al. Scientific reports, 2015 
102 Ibid 
103 Ibid 
104 Ho J.C.S. et al. Oncogene, 2015 
105 Nadeem A et al, Sci Rep, 2015 
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I det här arbetet har tre olika studier analyserats där behandling med HAMLET utförts 

in vivo i möss eller människor. Den första studien utfördes på möss där glioblastom 

transplanterades in i hjärnan. Resultaten visade att tillväxten minskade radikalt vid 

behandling med HAMLET, oavsett om behandlingen skedde efter att gliomen tillväxt 

i hjärnan eller innan gliomen transplanterades in.106 Den här behandlingen kan visa sig 

svår att utföra på människor då det kan bli problematiskt att injicera HAMLET i 

striatum. Behandlingen av mössen visade en kraftig hämning av tillväxten av tumören 

hos mössen, men efter en tid utvecklade även de behandlade mössen symptom och 

tumörerna ökade i storlek.107 Ytterligare studier på om HAMLET helt eliminerar 

tumören vid upprepad behandling under en längre tid bör utföras.  

 

Den enda studien i det här arbetet som är utförd på människor är den där HAMLET 

användes för att behandla tumörer i urinblåsan hos nio patienter som var planerade för 

operation. Behandlingen visade sig minska tumörerna hos en del patienter och ändrade 

morfologin på tumörerna på andra patienter. Den enda biverkning av behandlingen 

som togs upp att patienterna anmärkt på var obehag av katetern som användes för 

instillering av HAMLET.108 Studiens resultat ger goda förutsättningar för behandling 

med HAMLET i framtiden, framförallt om den enda biverkningen som patienterna 

kunde rapportera var obehag av en kateter. Studien utfördes dock endast under fem 

dagar, det är möjligt att en längre behandlingsperiod skulle visa på andra biverkningar. 

Men i denna studie, precis som i fler av de tidigare nämnda studier, sågs inte HAMLET 

påverka friska, differentierade celler. Några möjliga biverkningar som skulle kunna 

uppstå vid en längre behandling kan därför vara svåra att förutspå. 

 

För att utreda HAMLETs effekt på koloncancer användes möss med mutation i genen 

för Apc. De HAMLET-behandlade mössen visade på en kraftigt minskad tillväxt av 

tumörer i kolon.109 Även de möss som behandlades preventivt visade på en klar 

minskning i antal och storlek på tumörer i kolon. Det observerades också en påverkan 

på β-catenin vid behandling med HAMLET.110 Studien bevisar att en peroral 

behandling med HAMLET är möjlig och att det har effekt långt ner i 

gastrointestinalkanalen, trots passage genom magsäcken med dess sura miljö.  

 

Resultaten av alla studier som undersökts i detta litteraturarbete har varit positiva och 

det har inte redovisats några nackdelar med HAMLET. De enda biverkningar som 

redovisats i studierna ovan är att männen som behandlats med HAMLET mot 

urinblåsetumörer upplevde obehag från katetern. I de friska möss där HAMLET 

injicerats i hjärnan sågs inte heller någon påverkan på frisk vävnad. Frågan är om 

HAMLETs påverkan på odifferentierade celler som embryonala celler och lymfoida 

celler, förutom granulocyter, kan leda till någon möjlig biverkning som inte 

registrerats i de kortvariga studier som utförts? I hur stor utsträckning påverkas 
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lymfocyter av HAMLET vid lokal behandling och kan eventuella biverkningar 

uppkomma av en systemisk behandling?   

 

Men, de flesta studierna som är upptagna i detta arbete har utförts under en kortare tid. 

Frågan som kan ställas är hur tumörceller och frisk vävnad reagerar på en längre tids 

behandling med HAMLET? Det är välkänt att tumörer kan utveckla resistens mot 

behandling med traditionella behandlingar111, kommer tumörer vid långtidsbehandling 

med HAMLET att börja utveckla resistens? Kommer friska, differentierade celler att 

visa någon reaktion på HAMLET? De möss som gavs HAMLET i dricksvattnet som 

profylaktisk behandling visade goda resultat. Människor som lider av FAP borde vara 

en bra målgrupp för en sådan behandling. Men, återigen, det skulle förmodligen kräva 

livstidsbehandling dagligen med HAMLET. Därför behöver fler studier göras på hur 

både friska, differentierade celler samt tumörceller svarar på en långtidsbehandling 

med HAMLET. Dock har det i studierna visat sig att HAMLET påverkar flera olika 

mål i tumörceller, om något av dessa mål förändras är det möjligt att HAMLET 

fortfarande har en verkan mot tumörcellen?  

 

Tumörer i kolon och urinblåsa kan mycket väl vara möjligt att behandla med 

HAMLET, studierna har visat att det är möjligt. En svårighet med andra tumörer kan 

vara hur HAMLET ska administreras för att nå sitt mål. En tumör i njuren kan möjligen 

nås via injektion, men att injicera något i hjärnan på en människa är riskabelt. För 

tumörer i lungorna, kommer HAMLET vara möjligt inhalera för att få bra effekt och 

hur kommer molekylen reagera i lungvävnad? Att HAMLET går att ta peroralt har 

bevisats i studier112, men kommer komplexet att verka lokalt i tarmen eller tas upp för 

systemisk verkan? För lokal behandling av intestinala tumörer är det positivt, men 

behandling av tumörer lokaliserade på andra platser i kroppen kan alternativa 

administreringssätt behöva utredas. 

 

I den studien där glioblastom transplanterats in i hjärnan på möss redogjordes goda 

resultat med kraftigt minskad tillväxt av glioblastomen. Däremot redogörs inte för hur 

många möss som ingick i studien från början. Det redovisas att två möss från varje 

grupp dog under försöket, men inte hur många möss det var i varje grupp när försöket 

började. Utöver det redovisas resultatet att endast två möss i HAMLET-gruppen där 

glioblastombiopsier behandlats med HAMLET innan transplantation utvecklat 

tumörer. Men inte heller här redogörs för hur många möss som ingick i de olika 

grupperna. Hur resultatet att endast två möss utvecklat tumörer ska tolkas beror till 

stor del på hur många möss det var i gruppen från början.  
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SLUTSATS 

 

 

De olika studierna visar på att HAMLET har en vid bredd på sin verkningsmekanism, 

från påverkan på citronsyracykeln och glykolysen, aktivering av jonkanaler till 

påverkan på transkription av olika proteiner och inhibering av kinaser. HAMLET 

påverkar endast tumörceller och celler som inte är differentierade. Ingen studie har gett 

någon indikation på att HAMLET påverkar friska differentierade celler. Detta gör det 

troligt att HAMLET är ett framtida alternativ till strålning och cytostatika som enskild 

behandling eller som kombinationsbehandling med operation. Det är svårt att 

förutsäga vilka möjliga biverkningar HAMLET kan ge, större studier under längre tid 

bör utföras på både försöksdjur och människor. Studier bör också utföras för att 

ytterligare klargöra HAMLETs specifika verkningsmekanism och varför HAMLET 

selektivt inducerar celldöd hos tumörceller.  
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