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Lactadherin – en potentiellt viktig komponent i solskadad hud

Linda Oskarsson

Lactadherin är ett multifunktionellt protein vars huvudsakliga uppgift är okänd. Nya resultat
presenterade här tyder på att lactadherin har en viktig och hittills okänd roll i vissa
hudtumörer och i solskadad hud. Lactadherin har visat sig interagera med elastiska trådar i
huden. Elastin är en viktig komponent i huden och förhöjda mängder av elastiska trådar är ett
kännetecknen på solskadad hud. Ett särskilt högt uttryck av lactadherin har nu iakttagits i
närheten av elastiska trådar i solinducerade hudtumörer.

Lactadherin är ett spännande protein som verkar ha flera olika funktioner i kroppen. Proteinet

upptäcktes först hos patienter med bröstcancer och har sedan dess studerats som en möjlig

markör i bröstcancerdiagnos och terapi. Som namnet antyder (latinets lact-; av mjölk)

förekommer lactadherin i bröstmjölk och har visats skydda ammade spädbarn mot

virusinfektioner. Lactadherin uttrycks av många olika celler och man tror att lactadherin har

flera funktioner i kroppen. Nyligen presenterade resultat visar att lactadherin interagerar med

elastin i både hud och aorta. Elastin utgör en stor del av dessa vävnader och bidrar till deras

elasticitet. Interaktionen mellan lactadherin och elastin skulle kunna vara av betydelse för

signaleringen mellan cellen och dess omgivning men också av strukturell betydelse genom att

förankra elastin till omliggande celler.

Målet med mitt projekt var att undersöka vad lactadherins interaktion med elastin har för

betydelse i huden och utreda om vissa sjukdomar var kopplade till ett högre uttryck av

proteinet. Dessutom ville jag ta reda på vilka celler som producerar lactadherin i huden. För

att kunna svara på dessa frågor undersökte jag uttrycket av lactadherin i både patologisk och

normal vävnad med olika metoder.

Resultaten visade att många celler i huden producerar lactadherin vilket tyder på att

lactadherin har en väsentlig funktion i huden. Lactadherin iakttogs i närheten av elastiska

trådar i de flesta hudprover jag analyserade. Ett mycket starkt uttryck av lactadherin sågs i

solskadad hud och då speciellt i material med basalcellscancer och skivepitelcellscancer.

Genom att färga elastintrådarna kunde jag se att dessa prover dessutom innehöll en förhöjd

mängd elastin. Att så mycket lactadherin identifierats i dessa vävnader tyder på att lactadherin

har en viktig roll i dessa åkommor och förklaringarna kan vara många. Det är möjligt att

elastin är viktigt i solskadad hud och att lactadherin skyddar elastin mot nedbrytning. En

annan teori kan vara att lactadherin förankrar elastin till de omliggande cellerna och en

förhöjd mängd elastin skulle då medföra att mer lactadherin behövs. Utöver dessa resultat

upptäcktes ett fragment av lactadherin i hudprover från patienter med hudcancer. Hur och

varför fragmentet bildas och vad det har för betydelse i hudcancer är inte känt. Ytterligare

undersökningar behövs för att man ska kunna förstå lactadherins funktion och fysiologiska

betydelse i såväl normal som solskadad hud. Det skulle vara spännande att i kommande

studier undersöka fler solskadade vävnader och dessutom bestämma från vilken del av

lactadherin som fragmentet i hudcancerproverna kommer.


