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Genom att karttä99a hur nYa Preci-
sionstäkemedet fungerar mot genen
ALK har Bengt Hattbergs forskargrupp
bidragit titt f ramtidens behandling av
neuroblastom. Nu På9år de första
försöken på cancerpatienter i USA.

MSSA FORMER av neuroblastom hos barn,

liksom i viss lungcancer hos vuxna, är genen

ALK för aktiv och gynnar tumörtillväxt. Där

kan AlK-hämmare vara ett möiligt läkeme-

del. För lungcancer används det redan, medan

det inte fungerat lika bra vid neuroblastom.

Bengt Hallbergs grupp har varit med och tes-

tat den nya generationen av AlK-hämmare

som man hoppas ska vara mer effektiv.

När forskargruppen testade en viss läke-

medelskandidat på försöksdjur med ALK-

muterad neuroblastom, minskade tumörens

storlek. Det är ett lovande resultat. Den nya

läkemedelskandidaten har därför börjat tes-

tas på människor i USA för att kontrollera bi-

verkningar. Eftersom detta är andra genera-

tionens AlK-hämmare har även vuxna lung-

cancerpatienter testats - och nu rekryteras

även barn med neuroblastom för test.

- Neuroblastom är en sällsynt cancersjuk-

dom, men på grund av att lungcancer är så van-

Iigt är läkemedelsbolagen intresserade av att

utveckla AlK-hämmare, säger Bengt Hallberg'

Därför sker utveckling av AlK-hämmare
parallellt för båda cancerformerna'

N E uRoBLAsrotq Än en ovanlig cancerform

som drabbar det sympatiska nervsy§temet

hos små barn. Mycket är fortfarande okänt

om sjukdomen.
- Neuroblastom är en heterogen sjukdom'

Det är förändringar på flera platser i arvs-

massan, och inte samma för alla patienter.

Omkring 8-ro procent av dem som drabbas

av neuroblastom bär på en muterad ALK-gen.

Nären signalmolekyl, enligand, utanför cel-

len fäster på ALK-receptorn bildas ett aktivt

komplex där receptorn skickar en signal ge-

nom cellens inre till cellkärnan som' efter flera

mellansteg, leder till celldelning. Vid en ALK-

mutation har receptorn förändrats till att vara

aktiv, oavsett om receptorn är stimulerad av

en signalmolekyl eller inte. Den okontrollera-

de celldelningen leder till tumörer.

I vanliga fall är AlK-genen aktiv en kort tid
under fosterutvecklingen, men både i

neuroblastom och i lungcancer där ALK är

muterad, är ALK påslagen hela tiden.
Forskning har visat att man i vissa familjer
ärver en muterad form av ALK och därmed

en högre risk för cancer, men AlK-genen kan

också mutera i tumörcellerna, medan can-

cern utvecklas, berättar Bengt Hallberg'

nLx- HÄr.,t MIRE tillhör en typ av läkemedel

som kallas målriktade cancerläkemedel eller
precisionsläkemedel. Dessa läkemedel är

mer specifika än cytostatika och kan därför
ges i en mindre dos och med mindre biverk-

ningar. De nya läkemedelskandidaterna som

nu testas på cancerpatienter består av en liten

syntetiskt tillverkad molekyl som binder in
till ALK:s aktiva centrum inne i cellen. Där-

med inaktiverar den AlK-receptorn och stop-

par signalen om celldelning.
Forskargruppen har också utvecklat gen-

tester, som undersöker olika AlK-mutationer
för att ta reda på vilken av de olika preci-

sionsmedicinerna mot ALK som fungerar

bäst för behandling.
Det är nämligen inte alltid givet att det

som hämmar en AlK-muterad neuroblastom

hos en patient gör det hos en annan. Tirmören

kan nämligen fortsätta att mutera och bli re-

sistent mot vissa AlK-hämmare.
Bengt Hallberg drivs av att ta reda på mer

om ALK och om hur den fungerar. Han har

forskat inom området i över 15 år, en större

del av tiden tillsammans med sin forskarkol-

lega och fru, Ruth Palmer. Barncancerfon-

dens bidrag har varit till stor hjälp att f,nan-

siera deras arbete de senaste ro åren. Fokus

för honom och forskargruppen är nu att kart-

lägga hur ALK fungerar genom tester på väv-

nadsprov från neuroblastom och i djurförsök.

- Nu vill jag veta hur ALK slås på, vad som

gör den överaktiv i cancer.
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Titel: Professor vid

nstitutionen för bio-
medicin, Sahtgrenska
akademin, Cöteborgs
u n iversitet.
Område: Neurobtastom.
Nytta: I\4er kunskaP kring

hur mutationer i ALK

leder ti I cancer och att
sedan skräddarsv medi-
ciner med bästa verkan.

Viktiga f ramgångar:
"Förra året upptäcl<te vi

vad som stimuterar
ALK-receptorn i sitt
naturliga läge i celLen.

Detta medför att vi kan

lära oss hurvi btockerar

den specifika stimute-
ringen. Därmed kan vi

också tära oss hur vi kan

btockera ALK i sitt sjuk

domstittstå nd."

Barncancerfondens
anstag: TotaLt 1 650 000
kronor20l5 2017 och

600 000 kronor 20 16-

2018.
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(postdoc), Canesh

Umapathy (doktorand)

Joachim Siaw (dokto-

rand), Dan EmiI

Custafsson (tabchef).
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Patet (doktorand).
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"En mutation iALK-genen kan gÖra så att

vi får en ständigt aktiv form av ALK, men

den muterade ALK-receptorn kan också

b[i ännu mer aktiv om tiganden fäster vid

receptorn. Liganden är den signalmole-

kyLsom aven iden f riska cel[en aktiverar

ALK-receptorn. Vi behÖverveta mer om

den, var den finns och hur den fungerar'"


