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Sammandrag  
Effektiv transport och leverans av läkemedel med hjälp av nanostrukturer som DNA-origami kan 
vara ett viktigt framtida redskap i kampen mot ett flertal allvarliga sjukdomar, till exempel 
cancer. Nanostrukturer har den rätta storleken för att kunna penetrera de permeabla tumörerna 
utan att orsaka någon respons från immunförsvaret. Dessutom undviks läkemedlets toxiska 
biverkningar i resten av kroppens organ, vävnader och celler. Doxorubicin är ett av de vanligaste 
läkemedlen för behandling av cancer men dess toxicitet kan orsaka allvarliga hjärtproblem hos 
människor. Detta problem kan lösas med hjälp av DNA-origami då nanostrukturen kan bära 
läkemedlet utan någon form av läckage och på så vis undvika biverkningarna. Dessutom kan 
specifik igenkänning av cancerceller vara möjligt tack vare överuttryckta proteiner, till exempel 
human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), som finns på utsidan av tumörceller. Dessa 
proteiner känns igen av nanostrukturen vilket leder till exakt och specifik leverans. Det finns 
redan en marknad för nanostrukturer och ett exempel där det används är som transportsystem i 
terapi mot cancer. Det har visats vara både säkert och effektivt och försök på möss har utförts 
utan några komplikationer. Kombinationen av ett optimerat läkemedel med ett säkert transport- 
och leveranssystem som känner igen specifika proteiner som överuttrycks i cancerceller utgör en 
lovande framtida behandling mot cancer. Vidare forskning och optimering av olika 
kombinationer av läkemedel och nanostrukturer kan hjälpa minska antalet dödsfall relaterade till 
cancer, och även andra sjukdomar. 
 

 
Inledning 
Människans population i världen ökar och tillsammans med den ökar även antalet människor som 
blir sjuka. Redan idag finns det ett flertal framställda läkemedel mot diverse sjukdomar och symptom 
men en lång väg bestående av utveckling återstår fortfarande. Optimering av läkemedel som redan 
finns är det första steget i rätt riktning för att få så bra behandling som möjligt och är en bra början 
på utvecklingsprocessen. Optimering av läkemedel är en process som involverar biologer, 
farmakologer, kemister och fysiker. De har som mål att komma fram till en kombination av 
molekyler med egenskaper som motverkar sjukdomen eller agerar i ett terapeutiskt syfte. Optimering 
krävs för att ett läkemedel ska vara så säkert och effektivt som möjligt (Cheng et al. 2007). En 
nyckel till optimering är att kunna förutsäga dosen där effekten är hög samtidigt som toxiciteten hålls 
på en låg nivå. Det optimala är att ha en bra balans där mängden läkemedel kan minskas utan att 
förlora effekt och där problemet med toxicitet minimeras. Att kunna leverera den rätta dosen på ett 
bra sätt, vilket betyder utan några toxicitetsproblem, är också av yttersta vikt (Schilsky 2013).  
 
Det här arbetet kommer att fokusera på optimering av läkemedel som används i cancerbehandlingar 
med hjälp av nanoteknik. Fokus kommer att riktas mot det transport- och leveranssystem som 
interagerar med de specifika markörerna på cancerceller. Enligt Nationalencyklopedin definieras en 
biologisk markör som en indikator som kan visa ett ungefärligt mätvärde för hur ett visst biologiskt 
förhållande föreligger i en organism eller ett annat biologiskt system. Markörerna är viktiga när det 
gäller identifiering av cancerceller. I detta fall är markörerna oftast proteinmolekyler som uttrycks 
mer än normalt och kan på så viss fungera som ett hjälpmedel för diagnos av cancer. Antigenet PSA 
vid prostatacancer är ett exempel på en sådan proteinmolekyl (Liu et al. 2015). Optimeringen som 
diskuteras kommer till stor del bestå av hur nanoteknikens finesser bidrar till en förbättrad 
behandling. 
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Det finns en stor variation av nanopartiklar som skulle kunna komma att skydda vår kropp från 
läkemedels toxicitet och samtidigt ge en väldigt effektiv transport fram till dess mål. Att kunna 
använda nanoteknik inom medicin och framför allt inom cancerbehandlingar ger en mängd nya 
möjligheter. Nanoteknik är en ung vetenskap och de olika teknikerna befinner sig i olika stadier. 
Vissa tekniker är fortfarande bara i ett tankestadium, medan andra befinner sig i klinisk test-fas, eller 
redan används inom nanomedicin. Det finns en stor diversitet av nanostrukturer som används i olika 
tillämpningar. Ett exempel är DNA-origami, vars struktur huvudsakligen byggs upp med hjälp av 
basparning där målet med dessa strukturer är att leverera läkemedel på ett säkert och specifikt sätt 
(Rothemund 2006). En annan teknik som framför allt används inom terapibehandlingar är 
nanosvampar som kan absorbera och föra bort toxiner (Fang et al. 2015). Dessutom finns det kol-
nanorör som placeras under huden och visar kväveoxid-nivåer, vilka påverkas av inflammatoriska 
sjukdomar (Razzazan et al. 2016). Nanorobotar ingår också i en annan kategori där roboten kan 
användas för cellreparation genom kromosomsersättningsterapi. Denna terapi går ut på att kromatin i 
kärnan extraheras och byts ut mot en pre-fabricerad artificiellt tillverkad kromosom (Freitas 2007).  
 
En av de nanostrukturer som kommer att tas upp mer ingående i den här texten är DNA-origami. Allt 
från vad det är och hur det är uppbyggt, till hur det fungerar när det distribueras i kroppen. Ett av de 
mest användbara läkemedlen för kemoterapi-behandlingar är doxorubicin (Fan et al. 2014). 
Doxorubicin tillhör gruppen läkemedel som kallas antracykliner och är ett antibiotika som dessvärre 
har en mängd biverkningar så som blåsbildning och hjärtproblem hos människan (Tan et al. 1967). 
Kombinationen av DNA-origami och doxorubicin visar sig ha stor potential och ger goda resultat i 
olika tester både in vitro och in vivo (Tacar et al. 2012). Hur antikroppar kan användas för att med 
större precision kunna identifiera cancerceller tas också upp. Dessutom analyseras både för- och 
nackdelar med nanoteknikens användande i läkemedelsframställning för att kunna belysa vilka 
punkter som är i behöv av extra uppmärksamhet och vidare utveckling. Vad som händer med 
nanostrukturerna efter att de har nått sitt mål och vad som händer om de inte kommer fram till sitt 
mål är frågeställningar som diskuteras. Till sist tar arbetet upp hur nanouppfinningar idag tillämpas 
med andra läkemedel. 
 
 
Nanoteknik - Hur kan något så litet bli så stort? 
Nanoteknik är en vetenskap där man skapar och använder strukturer på molekylär skala. 
Nanotekniska uppfinningar (devices) kan vara uppbyggda av olika material, allt från DNA till 
polyester-strängar (Tiwari et al. 2012). Deras storlek kan variera, där vissa uppfinningar är hundra 
eller till och med tusen gånger mindre än en människas cell. Storleken spelar stor roll inom det här 
området eftersom man utnyttjar dess storlek för att kunna gå in i kroppen, vandra runt och komma in 
i cellen (Tiwari et al. 2012). Tekniken är ett innovativt och snabbt utvecklande område där det redan 
finns en mängd uppfinningar, bland annat nanosvampar (nanosponges), nanorobotar och DNA-
origami. De olika uppfinningarna är uppbyggda på lite olika sätt men med samma syfte, vilket är att 
ta sig in i kroppen utan att sätta igång immunförsvaret och att komma till rätt destination för att 
kunna förstöra till exempel cancerceller (Tiwari et al. 2012). Majoriteten av de nanouppfinningar 
som existerar i dag består av 3-dimensionella strukturer med hålrum som kan transportera läkemedel 
till specifika destinationer i kroppen. Biverkningar som toxicitet och förstörelse av friska celler är 
något som kan undvikas med hjälp av dessa transportsystem (Tiwari et al. 2012). 
 
Nanoteknik är en optimerad teknik eftersom det kan användas till att bekämpa många olika 
sjukdomar. Ett tydligt exempel på nanoteknikens användning är, som tidigare nämnt, den specifika 
leveransen av läkemedel (drug targeting) i cancerceller. Dessutom finns det en viktig faktor som gör 
det möjligt för nanostrukturerna att komma fram till sin destination. Den faktorn är EPR-effekten. 
Tumörvävnad skiljer sig från frisk vävnad på grund av de tumörkärl som bildas kring tumören. 
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Dessa tumörkärl har en annorlunda struktur som inte är lika slät, vilket gör transport av nanopartiklar 
enklare än hos vid friska vävnader. Det är därför EPR-effekten bidrar till och underlättar transporten 
av nanopartiklar till sina rätta destinationer (Cerqueira et al. 2015). Att de kan ta sig till de områden 
där de behövs är en av de största fördelarna med nanotekniken. Uppbyggandet av DNA-origamin 
baseras huvudsakligen på basparning och kan hjälpa till att optimera olika cancerbehandlingar 
(Rothemund 2006).  

Ihopsättning av DNA-origami  
Enligt Nationalencyklopedin är origami konsten att vika papper för att forma figurer och andra 
föremål. DNA-origami är baserat på samma princip men DNA används dock istället för papper. 
DNA-origami gör de möjligt att skapa nanostrukturer som kan vara en- eller tre-dimensionella. 
Nyligen gjorda studier (Pluntky 2015) visar att DNA-origami-strukturer kan revolutionera forskning 
kring läkemedelsmåltavlor (drug targeting) och behandling av tidigare svårbehandlade sjukdomar. 
DNA-origami publicerades först i Nature år 2006 av Paul W. K Rothemund. I artikeln beskrivs det 
hur han designade och skapade nanostrukturer med en diameter på 100 nm (Rothemund 2006). 
DNA-origami är uppbyggt av enkelsträngat, cirkulärt DNA från bakteriofagen M13mp18. Det 
cirkulära DNA:t är stommen till strukturen, sen tillsätts stapelsträngar (staple strands) som är 
komplementära till vissa delar av det cirkulära enkelsträngade DNA:t. (Figur 1; Rothemund 2006). 
Till sist utsätter man DNA:t för temperaturändringar i en saltlösning vilket gör att stapelsträngarna 
kan forma det till en önskad struktur. De komplementära strängarna är noggrant designade och 
utplacerade eftersom de är de som formar själva strukturen. Det finns en stor variation av strukturer, 
allt från platta fyrkanter till tre-dimensionella trianglar, smileys och sammansatta former som liknar 
snöflingor (Figur 1; Rothemund 2006). En av de viktigaste tillämpningarna av DNA-origami är att 
skapa en kapsel som kan innehålla läkemedel. Människor som lider av cancer och behöver starka, 
toxiska läkemedel kan dra nytta av dessa kapslar då de endast känns igen av de påverkade cellerna 
och på så sätt isolerar läkemedlen från de friska cellerna (Wang et al. 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1. Schematisk bild av hur DNA- origami byggs upp av cirkulärt DNA. Stapelsträngar tillsätts och 
binder till de cirkulära DNA strängarna, vilket skapar de olika strukturerna som visas till höger i figuren.  
Det finns alltifrån en platt fyrkant till en tredimensionell triangel. Omritad efter Rothemund (2006). 

 

Markörer 
DNA-origami är lösningen till läkemedelsläckage och problem med toxicitet i kroppen, men det 
finns ytterligare ett problem och detta är att distribuera läkemedlen dit de behövs. Det finns 
forskning som visar att vissa proteiner överuttrycks när man har cancer (Li et al. 2005). Man kan dra 
nytta av dessa överuttryckta proteiner för att kunna urskilja cancerceller från de friska cellerna. Det 
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finns mycket forskning som pågar för att kunna identifiera markörer hos olika cancerceller, t. ex 
bröstcancerceller. I bröstcancerceller finns det en överuttryckt typ-1 tyrosinkinas receptor som heter 
HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) (Segovia et al. 2015). Det finns redan idag 
monoklonala antikroppar som binder till och stör funktionen av HER2, och detta används vid 
cancerbehandling men ett stort problem är läkemedelläckage (Sadat et al. 2015).  En av de 
monoklonala antikroppar som binder till HER2 och som används för att behandla bröstcancer är 
trastuzumab (Henricks et al. 2015). Det största problemet med trastuzumab är att det kan orsaka 
hjärtproblem, då en bieffekt är att det även ned-reglerar neuregulin-1 (NRG-1) som spelar en stor roll 
för aktiviteten i hjärtmuskler (Oktay et al. 2012). 

 
Doxorubicin 
Doxorubicin är en antracyklin-antibiotika isolerad från Streptomyces peucetiu som ges i kemoterapi-
behandlingar för att döda cancerceller (Zhang et al. 2015) Antracykliner primära funktion är 
inhibering av DNA- och RNA-syntes (Zhang et al. 2015). Doxoubicin är en så kallad ”intercalating 
drug” vilket betyder att läkemedlet binder till DNA genom att infogas mellan basparen. Detta leder i 
sin tur till en förändring i kromatinstrukturen, vilket resulterar i DNA-fragmentering och cellapoptos 
(Rabbani et al. 2005). Doxorubicin ges intravenöst och mängden varierar beroende på bland annat 
längd, vikt, hälsa och vilken typ av cancer det är. Behandling med doxorubicin leder ibland till 
bieffekter så som smärta, illamående, minskning av mängden trombocyter och röda/vita blodkroppar, 
munsår, förlust av hår och fertilitetsproblem. Detta händer på grund av att läkemedlet inte kan skilja 
påverkade celler från friska celler. Läkemedlet är inte specifikt och det leder i sin tur till bieffekter 
(Chemocare 2015).  
 
Tillsammans är man starkast - en kombination kan vara effektivt  
Läkemedelsadministrering är en metod som används för att kunna leverera farmaceutiska 
föreningar eller läkemedel som ska ha en terapeutisk effekt hos människor eller djur. För att 
kunna behandla mänskliga sjukdomar har ett transportsystem för målinriktade läkemedel en allt 
större betydelse. Nanotekniken ger ett bra förslag på hur man kan göra detta verkligt. För detta 
ändamål har flera läkemedelsavgivningssystem formulerats och undersökts. Nanopartiklar som 
består av biologiskt nedbrytbara polymerer visar den säkerhet som krävs för att uppfylla de 
stränga krav som ställs på dessa leveranssystem, såsom förmåga att överföras till en aerosol, 
stabilitet mot krafter som alstras under aerosolbildning, biokompatibilitet, med inriktning på 
specifika platser eller cellpopulationer i olika delar av kroppen, frigörande av läkemedlet i ett 
förutbestämt sätt, och nedbrytning inom en acceptabel tid (Willis et al. 2012). 
 
Den största potentialen som finns med nanodevices är att de kan bära ett toxiskt läkemedel, leverera 
det till specifika områden och på ett säkert och kontrollerat sätt kunna släppa ut det för att kunna 
eliminera tumören utan att orsaka en mängd biverkningar. Enligt uppskattningar från den 
Internationella byrån för Cancerforskning (IARC) fanns det 14,1 miljoner nya cancerfall år 2012 i 
hela världen och ungefär 8,2 miljoner dödsfall. År 2030 förväntas värdena öka till 21,7 miljoner nya 
cancerfall och 13 miljoner dödsfall. Nanotekniken kan möjligtvis ge en bättre lösning till 
cancerbehandlingar. Det kan vara ett stort genombrott inom cancerforskningen, som kan hjälpa att 
minska de höga värdena och förbättra andra läkemedel. 

 
Sammanslagning av läkemedel och nanostruktur 
I en artikel skriven av Zhang och medförfattare (2014) beskriver författarna hur de tillsätter 
doxorubicin till en triangulär DNA-struktur genom att inkubera DNA strukturen med doxorubicin 
(Figur 2a; Zhang et al. 2014). I samma artikel testar de tre olika strukturer: en cylinder, en triangel 
och en fyrkant. Alla strukturer är tre-dimensionella och kommer att bära på doxorubicin. Ett 
förenklat sätt att beskriva sammansättningen är att tänka på en picknickkorg som motsvarar DNA-
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origamistrukturen. På samma sätt som en picknickkorg ser ut så har DNA-origami en flätad struktur 
och den strukturen kommer att bära på doxorubicinen. Ihopsättning av strukturen och läkemedlet kan 
göras genom fysisk inneslutning, jonisk interaktion, vätebindningar, kovalent interaktion och yt-
absorbering. Emellertid är ultracentrifugering det som används oftast för att sätta ihop doxorubicin 
med DNA-origami strukturen. Dock finns det speciella omständigheter när de gäller nanoemulsion 
och liposomer som är nanostrukter byggda med samma material som ett cellmembran. I sådana fall 
används andra metoder som ultrafiltrering eller dialys som kommer att hjälpa bindningen av 
molekylerna (Shetab et al. 2015). En av de största fördelarna med läkemedlets inkorporering i DNA-
origami är att läkemedlets mängd kommer att vara mindre än mängden som skulle injiceras utan 
nanostrukturerna (Shetab et al. 2015). 
 
 

 
Figur 2. DNA-origami och doxorubicin. a) DNA-origami och doxorubicin sätts ihop. b) visar hur nanostrukturen, som 
innehåller doxorubicin, lyser med hjälp av fluorescens när den är injicerad in i möss. Först samlas och sedan släpps DOX 
på grund av pH ändring. Omritad efter Zhang et al (2014). 

 
Frigörelse av läkemedel från DNA-origami 
När nanostrukturen har kommit till sin målcell kommer den att tas upp genom endocytos. När den 
sedan befinner sig inne i cellen kommer strukturen att degraderas vilket leder till att läkemedlet 
frigörs (Aryal et al. 2010). För att detta ska kunna ske finns det vissa krav som måste uppfyllas. 
Dessa krav handlar om att kunna känna igen och skilja cancerceller från friska celler. Detta kommer 
att spela en viktig roll eftersom nanostrukturerna kommer att öppna sig och släppa läkemedlet endast 
om omgivningen har de rätta förhållandena (Aryal et al. 2010). Dessa förhållanden orsakas av 
tumörerna. Mjölksyra bildas på grund av syrebrist och sura intra-cellulära organeller inuti tumörerna, 
vilket sänker pH-värdena (Aryal et al. 2010). Detta gör det möjligt för nanostrukturerna att frigöra 
läkemedlet. Det finns forskning som har observerat frigöring av läkemedel från nanopartiklar vid 
olika fostat-buffrade saltlösningar (PBS) i ovariala cancerceller med hjälp av NMR-spektroskopi och 
gel filtrering (Aryal et al. 2010). Författarna testade nanopartiklar av polymer-cysplatin som är 
väldigt miljökänsliga eftersom de lätt transporteras i en neutral miljö men så fort miljön blir sur så 
kommer de att aktiveras och frigöra cysplatin. Den här mekanismen leder till en snabb och specifik 
frigörelse av läkemedel. Fördelen med detta är att det inte kommer att frigöras något läkemedel 
ospecifikt i blodet och på så viss undviks en mängd allvarliga biverkningar av läkemedlet (Aryal et 
al. 2010). 
 
I en annan liknande studie med DNA-origami utfördes mätningar av läkemedelsfrigörelse vid pH 
mellan 5,5 och till 7,4 (Qiang et al. 2014). Författarna visade att frigöring av doxorubicin var mycket 
högre vid låga än vid höga pH-värden (Qiang et al. 2014). Det finns även matematiska modeller som 
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teoretisk beräknar när läkemedlet kommer frigöras och hur lång varaktighet läkemedlet har. Dessa 
modeller är under fortsatt utveckling men ett stort problem med att försöka skapa en standardmetod 
är att systemen fungerar väldigt individuellt i olika organismer (Aryal et al. 2010). 

 
Spårning av nanostrukturer (biodistribution) 
Det är viktigt att kunna följa hur fördelningen av nanostrukturerna ser ut i patienten efter injicering. 
Målet är att de ska komma fram till cancercellerna och för att kunna observera detta används 
fluorescens-avbildning av fluorescerande nanokristaller som kallas för Quantum dots (QDs) som 
uppvisar en hög foton-penetration i djurvävnad (Zhang et al. 2014). Med andra ord kommer styrkan 
på fluorescensen kunna mätas in vivo, i realtid och i hela djuret, (Figur 2b; Zhang et al. 2014). Zhang 
et al. 2014 visar att det finns en betydelsefull skillnad mellan nanostrukturer av olika form. 
Författarna jämför en triangel, en fyrkant och en cylindrisk form. De nanostrukturer som innehåller 
QDs injicerades intravenöst i tumörbärande möss genom deras svans. Data uppsamlades 1, 6, 12 och 
24 timmar efter injektionen av nanostrukturerna. Resultaten visade att den högsta bio-fördelning var 
från nanostrukturer som var triangulära. De triangulära nanostrukturerna hade den högsta bio-
fördelningen efter sex timmar och de bevarade ett konstant högt värde i 24 timmar. Detta resultat 
bidrar till att visa att DNA-origami kan bli en effektiv metod vid destruktion av tumörer (Zhang et al. 
2014). 

 
Nanopartiklars förmåga att ta sig genom biologiska barriärer 
När nanopartiklar ska ta sig fram till sin destination måste de ta sig igenom olika vävnader, vilket 
kan vara olika svårt beroende på hur systemet ser ut. Cancer kan förekomma i alla delar av kroppen 
och i alla vävnader. Det finns även leukemi som är en form av cancer som påverkar de vita 
blodkropparna i blodet. Nanostrukturer har en fördel gentemot andra läkemedel eftersom de 
använder sig av den EPR effekt som bidrar till en passiv ackumulering av läkemedlet där 
cancerceller befinner sig (Zhang et al. 2014).  
 
Arrangemanget av blodkärlen i en tumör är i allmänhet onormalt, med avvikande förgreningar och 
läckande väggar. Detta läckage beror på den snabba förökningen av endotelceller och minskat antal 
pericyter. Dessa egenskaper resulterar i bildandet av stora porer i tumörernas blodkärl, som har en 
storlek mellan hundra nm till flera hundra nm i diameter, jämfört med normala blodkärl som är 5-10 
nm. Dessa stora porer medför en högre vaskulär permeabilitet och hydraulisk ledningsförmåga i 
tumörer, vilket möjliggör makromolekyler, såsom nanopartiklar att passera in i dem (Wang et al. 
2012).  
 
DNA-origamis påverkan i kroppen 
De två största farhågorna som finns när de gäller nanostrukturer i kroppen är vad som händer med 
dem efter de frigjort läkemedlet och vad som händer om de inte kommer till rätt destination. Zhang 
et al (2014) analyserade om det fanns någon kroppslig påverkan av de nanostrukturer som 
injicerades i kroppen. De använde sig av möss som de delade in i två grupper: Den första gruppen av 
möss behandlades med DNA-origami och den andra gruppen behandlades med endast saltlösning. 
Efter 6 timmar uppsamlades blod och serum från båda grupper. Mängden vita blodkroppar, röda 
blodkroppar, hemoglobin och trombocyter analyserades i den DNA-origami-behandlade gruppen. 
Alla värden var inom den normala skalan. Immunförsvarsmekanismen var också observerad genom 
nivå-mätningar av serum innehållande interferon typ I alfa. Mätningarna visade att det inte fanns 
någon större skillnad mellan DNA-origami-gruppen och saltlösningsgruppen. 
 
De testade även påverkan av endast nanostrukturerna i tumören. Slutsatsen var att nanostrukturerna 
inte påverkade genuttryck, tillväxt, apoptos eller metastas av tumören. Ett till utfört experiment var 
att analysera hur vikten av de viktigaste organen hos möss påverkades. Återigen testades två olika 
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grupper av möss där den första gruppen behandlades med DNA-origami som innehöll doxorubicin 
och den andra gruppen behandlades med endast doxorubicin. Efter 12 dagar visade resultatet en 
signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Gruppen som var behandlad med endast doxorubicin 
visades ha en signifikant minskning av kroppsvikt i jämförelse med kontrollgruppen. Sedan 
undersöktes både levern och njurarna i båda grupper där både leverförgiftning och njurtoxicitet 
påvisades i den gruppen som var behandlad med endast doxorubicin men inte i den som var 
behandlad med DNA-origami (Zhao et al. 2011). 
 
Viktiga frågor att diskutera   
Nanokonstruktioner ger en mängd möjligheter för en effektiv leverans av läkemedel. Samtidigt finns 
det många frågor och punkter som borde undersökas med större noggrannhet för att kunna optimera 
och säkerställa leveransen. De viktigaste punkterna som måste uppnås är stabilitet, säkerhet och hög 
verkningsgrad (Goldberg et al. 2007). Det finns två kategorier som man kan dela upp 
undersökningen i, en som är in vitro och den andra in vivo. Målet är att kunna testa kombinationen in 
vivo och se hur konstruktionen fungerar och interagerar med våra celler. Naturligtvis finns det många 
omständigheter som markerar den stora skillnad mellan det som sker in vivo och det som sker in 
vitro. Nanostrukturer in vitro behöver inte genomgå lika många biologiska barriärer och de är utsatta 
för annorlunda förhållanden i jämförelse med nanostrukturer in vivo. Emellertid finns de alltid 
begränsningar med vissa faktorer när de gäller kontroll och analys av interaktionen mellan 
nanostrukturer och påverkade celler. 
 
Det finns en mängd olika punkter som behöver uppmärksammas och kontrolleras väldigt noggrant 
genom hela processen för att kunna förstå och undvika biverkningar och andra komplikationer. Det 
finns även frågor om hur den cellulära interaktionen fungerar, hur nanostrukturerna ska kunna spåra 
cellerna (biodistribution) och hur bra förmågan de har för att ta sig genom de olika biologiska 
barriärerna är. Funderingar hur rensning av nedbrutna delar ska gå till finns också. Några av frågorna 
som är väsentliga för behandlingar med nanopartiklar är hur det kommer att påverka patientens 
framtid. Det finns inte tillräckligt långa studier som kan observera om de kommer att finnas några 
komplikationer längre fram i patientens liv som associeras med denna sorts behandling. 
 
Aktuella tillämpningar av nanostrukturer 
Nanoteknik är en fascinerande vetenskap som kan vara ett viktigt hjälpmedel i kampen mot cancer. 
År 2006 rapporterades det att mer än 150 företag utvecklade nanoterapi-läkemedel (Wang et al. 
2012). Efter det har 24 nanoterapi-produkter blivit godkända för klinisk användning, med ett värde 
av ungefär 5,4 miljarder dollar (Wang et al. 2012). De tillämpningar som är i den prekliniska och 
kliniska fasen just nu är mest nanopartiklar som är i ihopsätta med platina, alkaloids, antibiotika och 
siRNA (Wang et al. 2012). På marknaden finns idag en mängd anti-tumörläkemedel som används i 
olika cancerbehandlingar, där de flesta inhiberar utvecklingen av tumörer men inte minskar en redan 
befintlig tumör (Wang et al. 2012). Många studier gör sina kontroller genom att mäta tumörens 
volym och detta är inte tillräckligt (Zhang et al. 2014) Det är en av de många anledningarna till att 
vara kritisk när de gäller granskning och kontroll av sådana läkemedel. I experiment utförda av 
Zhang et al (2014) analyserades både tumörstorlek och fluorescensavbildning för att se hur 
doxorubicin tillsammans med DNA-origami påverkade tumören. 
 
Det finns många förslag på hur de olika nanotransportstrukturerna kan optimeras för att kunna 
komma till sin rätta destination. Interaktionen mellan de sjuka cellerna och nanostrukturerna som 
innehåller läkemedlet är extremt viktig. Interaktionen är det som gör det möjligt att effektivisera 
läkemedel men samtidigt undvika biverkningar. Nanopartiklar använder sig av den permeabilitet 
som finns hos tumörer för att komma till den rätta destinationen men detta kan optimeras. Ett av de 
förslag på att optimera de redan existerande nanostrukturerna är att använda antikroppar som kan 
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identifiera och binda till cancerceller. Ett annat förslag är att modifiera DNA-origami-strukturen så 
att man kan designa och placera ut de olika markörerna på strukturens yta (Zhang et al. 2014). 
 
Det finns redan en mängd läkemedel på marknaden. Tyvärr har de flesta många biverkningar eller så 
kan de inte vara så effektiva på grund av deras korta livslängd, vilket resulterar i att de inte hinner 
komma till sitt mål innan de degraderas. Det finns därför utrymme för optimering av dessa 
läkemedel. Med hjälp av nanopartiklar kan de uppnå sin maximala effektivitet samtidigt som 
biverkningar undviks (Yang et al. 2015). Ett tydligt exempel på detta är Endostar, en modifierad 
version av Endostatin, som även kallas för Human Recombined Endostatin (Sugahara et al. 2010). 
Endostatin är ett läkemedel som inhibierar angiogenes och tillväx av kapillärer i tumörer (Sugahara 
et al. 2010). Endostar blev godkänt för behandling av en viss typ av lungcancer av Chinese State 
Food and Drug Administration 2005 (Sugahara et al. 2010). Endostars halveringstid är relativt kort 
och det är inte så effektivt på egen hand, men i kombination med ett transportsystem som kan 
leverera läkemedlet kan det komma till sin destionation innan halveringstiden startat (Sugahara et al. 
2010). Det finns diverse antiangiogenesis-terapibehandlingar som har blivit testade med olika mindre 
molekyler, peptider och proteiner. Det visades att ju mindre molekylen eller komplexet av molekyler 
är desto bättre fungerar läkemedlet eftersom permeabiliteten och åtkomsten till tumören ökar 
(Sugahara et al. 2010). Detta är ett exempel på en optimering av ett läkemedel. 
 
I samma artikel (Sugahara et al. 2010), beskrivs fagocytpeptiden GX1 som har visat sig vara en 
specifik ligand i tumörer. Målet i artikeln är att fusera den specifika liganden, läkemedlet och 
nanopartiklar eller en nanostruktur som kommer att kunna bära läkemedlet till sitt mål. De testar att 
sätta ihop GX1-liganden med polymer-nanopartiklar som innehåller Endostar. Denna struktur kallas 
för GPEN vilket står för GX1-conjugated poly(lactic acid) nanoparticles encapsulating Endostar, 
(Figur 3). Behandlingen observerades med hjälp av fluorescens som också var med i strukturens yta, 
och bio-avbildning (bio-imaging). Dessutom var en obduktion utförd på alla möss i slutet av 
behandlingen för att kunna analysera tillståndet på tumörerna. Resultatet visade att Endostar 
distribuerades till sin destination och började påverka tumören 12 timmar efter första injektion. Det 
visades att GPEN-sammansättningen som innehöll Endostar hade ett bättre resultat än när man 
behandlade med endast Endostar (Sugahara et al. 2010). En kombination av ytproteiner, läkemedel 
och nanostrukturer kan vara en bra fusion inom nya anticancer-behandlingar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 3. Visuell bild av GPEN.  GPEN är en sammansättning av nanopartiklar som innehåller läkemedlet 
Endostar, en polymer nanostruktur och ytpartikeln GX1. Bilden är tagen från Yang, 2015.  Artikeln: GX1-
conjugated poly (actic acid) nanoparticles encapsulating Endostar for improved in vivo anticolorectal cancer 
treatment. Copyright av Dove Medical Press Limited och lincensed under Creative Commons Attribution.  
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Diskussion  
Nanoteknik är ett innovativt fält eftersom det kan användas till att bekämpa många olika sjukdomar 
som till exempel cancer. Cancerforskning är väldigt aktuellt idag eftersom det drabbar alla oavsett 
var i världen man befinner sig. Det är en sjukdom som inte diskriminerar, vilket många andra 
sjukdomar gör. Cancer kan inte kopplas till en viss ekonomisk eller geografisk grupp. Enligt IARC 
fanns det 14,1 miljoner nya cancerfall år 2012 i hela världen och ungefär 8,2 miljoner dödsfall. År 
2030 förväntas antalen öka till 21,7 miljoner nya cancerfall och 13 miljoner dödsfall. Därför behövs 
det bättre behandlingar för att kunna bekämpa och döda cancer. En av de behandlingar som används 
mest idag för att bekämpa cancer är kemoterapi. Kemoterapi har tyvärr en mängd olika bieffekter 
som kan leda till en försämring av patientens hälsotillstånd. Det är därför nanoteknik kan vara ett 
alternativ för att kunna undvika biverkningar och samtidigt effektivisera behandlingen. Forskning 
inom nanoteknik tillsammans med målinriktade läkemedel började för några år sedan och det ser 
väldigt lovande ut. Nanoteknikens nyckelegenskap är den specifika leveransen av läkemedel till 
endast de celler man på förhand bestämt sig för att angripa, t.ex. cancerceller. 
 
Det finns en mängd läkemedel ute på marknaden idag men de uppkommer ofta problem. Några av de 
största motgångarna dessa läkemedel har är deras korta halveringstid, att de är toxiska eller att de 
inte kan komma fram till det påverkade område där de behövs. Nanotekniken ger en lösning på dessa 
problem. Nanostrukturer kan transportera läkemedel som angriper t.ex. cancerceller och samtidigt 
skydda friska celler från läkemedlet i fråga. Ett tydligt exempel på detta är doxorubicin och Endostar 
som är med i de experiment som tidigare har nämnts. Förutom att använda nanostrukturer som en 
korg finns det minst två andra fördelar. Den ena är att de är väldigt lätta att transportera, många 
nanopartiklar kan injiceras i kroppen utan att orsaka någon stor fysiologisk respons. Den andra 
fördelen är att partiklarna är enkla att anpassa och manipulera, både till form och storlek. Det finns 
en mängd olika nanostrukturer, allt från nanorobotar till DNA-origami formade som smileys. Många 
undersökningar har gjorts och man har kommit fram till att användandet av nanopartiklar vid 
behandling av sjukdomar inte utgör någon risk för människor. Det visar att det inte uppstår 
betydelsefulla förändringar i kroppen när nanopartiklar injiceras, eller när de cirkulerar i patienters 
kropp. Många studier visar den effektivitet och snabbhet nanostrukturer som innehåller läkemedel 
har. Ett till verktyg som kan hjälpa till att göra nanotekniken ännu mer specifik är de olika markörer 
och bindningsställen man kan lägga till. De finns många proteiner som överuttrycks i tumörer vilket 
gör att antikroppar eller peptider kan känna igen cancercellerna. Ovannämnda anti-HER2 och GX1 
antikroppar är tydliga exempel på detta. Kunskap om ligander och överuttryckta proteiner är oerhört 
viktig eftersom vi lättare skulle kunna eliminera tumörer om vi specifikt skulle kunna känna igen alla 
de påverkade cellerna. Olika cancervarianter har olika ligander och om vi får denna information 
skulle det hjälpa och förenkla hela processen. 
 
Hela konceptet går ut på att känna igen de påverkade cellerna för att sedan döda dem genom att 
skjuta in nanostrukturer som innehåller läkemedel. Idén är att man skulle kunna lägga till olika 
markörer eller antikroppar för de olika cancertyperna runt hela nanostrukturens yta, som kommer att 
känna igen liganderna i de påverkade cellerna. Efter interaktionen mellan ytproteiner och markörer 
kommer den infekterade cellen ta upp nanostrukturen. Därefter kommer nanostrukturen att brytas ner 
och detta kommer att leda till frisättning av läkemedlet som i sin tur kommer att förstöra den 
infekterade cellen. Det är den mekanismen man vill optimera och använda som cancerbehandling. 
Mer forskning runt identifikation av olika receptorer i cancerceller måste göras. Ett annat område 
som verkar vara aktuellt och behöver mer forskning är angiogenes. Bildning av blodkärl är 
fundamental för tillväxten och spridningen av elakartade tumörer. Därför är de viktigt att förstå hur 
vi kan motverka och på så vis stoppa det elakartade tumörerna från att spridas. 
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Nanoteknik är en vetenskap under utveckling som kan bidra till kampen mot cancer och andra 
sjukdomar. Det finns några behandlingar som använder nanopartiklar på marknaden idag, bland de 
hittar vi doxil som är tillverkad av Ortho Biotech och mest används mest för att behandla 
äggstockscancer. Doxil är uppbyggt av doxorubicin som är inkapslat i en liposom. Det finns även 
Metal NPs men som själva namnet beskriver så har de en metall, oftast guld, i sin struktur som kan 
vara svår för kroppen att frigöra. Antalet nanomediciner ökar, det finns som sagt redan några på 
marknaden och flera i kliniska fasen (Ruibing et al. 2012). Nanoteknik är ett intressant område som 
är värt att fortsätta forska inom och tekniken ger lovande utsikter inför framtiden. 

 
 
Tack  
Jag vill först tacka min familj för allt deras stöd, sen vill jag tacka Magnus Eklund, Adrian 
Silberman, Tobias Grylling, Oskar Bergman och Jenny Dahlberg för all deras hjälp och råd.  
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Frågeställning och argument 
Nanoteknik-världen har fått mycket kritik eftersom det är en ny vetenskap som snabbt 
har tillämpats i olika behandlingar. På kort tid har de gått från att testas i labbet till att 
vara ute på marknaden. En av punkterna som konstant tas upp är hur mycket man kan 
lita på att nanostrukturerna som innehåller toxiskt läkemedel kommer till rätt destination 
och om de kommer att finnas sidoeffekter senare i behandlingen. En av fördelarna av 
nanotekniken är strukturernas storlek, vilket leder till att de kan röra sig fritt överallt i 
kroppen, allt från att ta sig genom cellmembran, blodet och det lymfatiska systemet. En 
annan fördel som bidrar till att nanostrukturen släpper ut den toxiska läkemedel på rätt 
destination är den pH miljön som finns i cancerceller. Nanostrukturer som används som 
ett transport- och leveranssystem av toxiska läkemedel har visat goda resultat men 
eftersom vetenskapen är ny finns det en viss rädsla om vad som kommer att hända i 
framtiden.  En stor oro är frågan om nanostrukturerna kommer att påverka oss på ett 
dåligt sätt och kunna bidra till cancer eller andra alterationer i kroppen. En 
riskbedömning skulle kunna vara en bra början samtidigt som det är svårt att förutsäga 
framtiden eftersom teknologin är väldigt ny. I dagens läge görs det dock inte någon 
postanalys eftersom det inte är ett krav från FDA (Resnik et al 2007). 
 
Samhälle och den ekonomiska frågan 
Ett till bekymmer är de social-ekonomiska problemen som kan uppstå. Vad kommer 
läkemedlen tillsammans med nanostrukturerna att kosta? Kommer alla att ha tillgång till 
den behandlingen? Alla människor har rätt till alla läkemedel och det borde inte vara en 
ekonomisk fråga men i dagens samhälle förekommer sådana situationer tyvärr dagligen 
(Resnik 2004) 
 
Yrkesroller och myndigheternas ansvar 
Myndigheternas ansvar borde vara att informera alla om vad nanostrukturer är och hur 
de fungerar. ”Knowledge is power”- Sir Francis Bacon. Om folk är utbildade och förstår 
vad det är så kommer rädslan försvinna och eftersom de är medvetna om alla risker med 
läkemedlet kommer de kunna fatta välgrundade beslut. (Resnik et al. 2007) 
 
Forskningsetik 
Källor som har använts för att skriva uppsatsen har tagits ut från diverse välkända 
publikationer som t.ex. Nature och ACS-NANO. De publikationerna är kända för att 
vara trovärdiga och kritiska. Uppsatsen tar upp fördelar, nackdelar och oro punkter som 
kan uppkomma i nanovärlden. Alla påstående är baserat på forskning och studier som 
har genomförts i detta område. Mina egna åsikter är också med i uppsatsen där med hjälp 
av andra källor försöker jag att argumentera.  
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