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Varje år drabbas miljoner människor över hela världen av cancer och många av dem dör till 
följd av sjukdomen. År 2003 diagnosticerades cancer hos 48 676 människor i Sverige, vilket 
är dubbelt så många som på 1970-talet. Ökningen beror delvis på att människor blir äldre, 
men även om detta medräknas har cancer blivit mer förekommande. Dödligheten har dock 
minskat, tack vare bättre diagnoser och vård. För att finna framtida behandlingsmetoder eller 
förhindra uppkomsten av cancer krävs en djupare förståelse av genetiska samt cellulära 
mekanismer som leder till cancer. 
 
Ett protein som tilldelats mycket uppmärksamhet inom cancerforskningen är Transforming 
Growth Factor Beta (TGF-β) eftersom det i friska celler hjälper till att motverka uppkomsten 
av cancer genom att hämma celltillväxt. I cancerceller sker dock det motsatta, då TGF-β 
främjar cancertillväxt och hjälper till att sprida metastaser. Vad som sker i ”rollbytet” är idag 
inte känt. Den signaleringsväg som TGF-β aktiverar är däremot väl dokumenterad. TGF-β 
binder till receptorer på cellmembranet som för signalen vidare via olika Smad-proteiner, som 
går in i kärnan och reglerar genuttrycket.  
 
CTCF är ett annat protein som i likhet med TGF-β sammankopplats med cancer. Det är ett så 
kallat 11 zinkfingerprotein och har förmågan att binda till många olika sekvenser och reglera 
transkriptionen. Mutationer i CTCF har visat sig kunna orsaka cancer. Förutom CTCF finns 
ett annat 11 zinkfingerprotein, nämligen BORIS, som även har visat sig vara inblandat i 
cancer. CTCF och BORIS är så kallade syskonprotein till varandra. De är strukturellt lika, och 
de kan binda till samma sekvenser. De uttrycks dock olika, BORIS uttrycks i normala fall 
endast i testikelceller medan CTCF uttrycks i alla celler förutom i testikelceller. BORIS har 
även hittats aktiv i olika cancerceller.  
 
Syftet var att studera om CTCF, Smad 2, Smad 3, Smad 4, och BORIS binder till en region i 
DNA som heter IGF2/H19 ICR, samt att undersöka om det fanns någon skillnad mellan celler 
som var stimulerade med TGF-β jämfört med ostimulerade celler. 
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