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har TV-journalisten och medicine hedersdoktorn Sverker 
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”Cancerforskning på nya vägar” var rubriken för den sex-
tonde upplagan av Forskningens dag med sex föredrag av 
forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Da-
gen avslutades genom en frågestund med föredragshållarna, 
ledd av Sverker Olofsson, välkänd programledare vid Sveri-
ges Television och sedan 2005 hedersdoktor vid fakulteten.

Inledning och översikt
 Torgny Stigbrand och Kristina Lejon, immunologi, 
reder ut och definierar begreppen.  

DNA och cancerutveckling
 Erik Johansson, medicinsk kemi, går på djupet och be-
rättar om kroppens förmåga att reparera skador i män-
niskans arvsmassa, DNA, och vad som händer när dessa 
skador leder till cancer. 

Kostens komplicerade betydelse
 Bethany van Guelpen, patologi, ger svar på hur det vi 
äter påverkar kroppen och risken att drabbas av cancer, 
men också hur vi ska förhålla oss till de studier som pre-
senteras på området.

Att upptäcka och bedöma cancer
 Marene Landström, patologi, berättar om metoder 
för att upptäcka cancer och hur man gör för att bedöma  
olika typer av tumörer.

De långlivade cancercellerna
 Göran Roos och Ulrika Svenson, patologi, förklarar hur 
det kommer sig att vissa cancerceller överlever längre än 
andra celler, men också om hur de tillväxer.

Att förebygga och behandla cancer   
 Beatrice Melin, onkologi, berättar om olika sätt att fö-
rebygga och behandla cancer, men också om sin forsk-
ning när det gäller hjärntumörer. 

Att hämma tumörtillväxt
 Stina Rudolfsson, urologi, ger svar på hur celler gör för 
att tillväxa, men också om hur man kan använda kunska-
perna om detta för att hämma tillväxt av cancerceller. 

Mer information om Forskningens dag återfinns på
www.umu.se/forskningensdag  

Kontaktuppgifter till föredragshållarna återfinns på
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Boken du har framför dig beskriver en del av all den forskning som 
pågår just nu. Forskningens betydelse kan knappast överskattas, 
men om vi ska behålla den på högsta internationella nivå krävs eko-
nomiska resurser.
Ett bra sätt att stödja forskningen i Umeå är genom Insamlingsstif-
telsen  för medi cinsk forskning vid Umeå universitet. De insamlade 
medlen fördelas årligen av en sakkunnig kommitté och går direkt till 
den lokala forskningen. Stiftelsen har stor betydelse för universitetet 
och bygger på donationer från olika håll.
Alla bidrag, oavsett storlek, tas emot med tacksamhet.

Du kan också bidra...
till den medicinska forskningen vid Umeå universitet
och Norrlands universitetssjukhus

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet är den äldsta,  
största och mest kända av insamlingsstiftelserna, grundad 1967 av Umeå universitet. 
Som givare kan du skänka till den medicinska forskningen rent allmänt eller öron-
märka din gåva för forskning om något speciellt område. Skriv i så fall vilket område 
du vill skänka till på inbetalningskortet som följer med boken. Förutom till forskning 
ger stiftelsen också bidrag för rekryteringar av goda forskare till Umeå. Läs mer om 
stiftelsen på: www.medforsk.stiftelse.umu.se

Postgiro 95 06 13–0  Bankgiro 950–6130

Lena Gustafsson
Rektor Umeå universitet
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Välkomna till 2013 års  
Forskningens dag!

Torgny Stigbrand
professor, immunkemi 
Ordförande i medicinska fakultetens  
informationskommitté

Kristina Lejon
universitetslektor, immunologi, 
Institutionen för klinisk mikrobiologi 

Temat är i år ”Cancerforskning på nya vägar”. Jag heter Torgny Stigbrand 
och jag ska, tillsammans med Kristina Lejon (Härnösand), försöka förklara 
för er vad cancer egentligen är. Under de senaste åren har man lärt sig väl-
digt mycket om vad det här är för sjukdom.

Richard Nixon fick en gång frågan om man kunde bota cancer och sam-
tidigt påpekades att han kunde ge förutsättningar att fördjupa studierna av 
cancer. Richard Nixon avsatte då ett stort forskningsanslag i syfte att försö-
ka komma fram till nya behandlingsmetoder för den här sjukdomen. Han 
möjliggjorde ett anslag på 100 miljoner dollar för cancerforskning, vilket 
idag motsvarar ungefär 10 miljarder kronor. Detta återspeglar en tilltro till 
forskningen som innebar att om man till exempel kan spränga atomkärnor 
och sätta människor på månen, borde man också kunna bota cancer. Det 
trodde alla forskare och det trodde även Nixon.
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På bilden kan vi nere till vänster se 1971 och till höger 2007. Bilderna visar 
10-årsöverlevnaden för patienter som har cancersjukdomar. Det första man 
ser är att alla dessa linjer lutar lite svagt uppåt, det vill säga vi blir bättre 
och bättre på att behandla flera typer av cancer. Några kurvor avviker, till 
exempel den röda som är prostatacancer, visar en ganska rask förbättring 
vad gäller överlevnad. Den blå linjen som är bröstcancer hos kvinnor stiger 
också ganska mycket, från 40 procent till 70 procent avseende 10-årsöver-
levnad. Samtidigt kan man se att för cancer i bukspottkörteln, lungcancer 
och olika typer av hjärntumörer är det bara enstaka procent av patienter-
na som överlever i 10 år. Man kan säga att vi egentligen inte har lyckats för-
bättra behandlingen av den här typen av sjukdomar.

Figur 1. Kurvor med 10-årsöverlevnaden för patienter med cancer visar att vården 
blir bättre och bättre på att behandla flera typer av cancer, exempelvis prostata-
cancer och bröstcancer, medan det inte har hänt så mycket när det gäller cancer i 
bukspottkörteln, lungcancer och olika typer av hjärntumörer.
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Svårt att bota cancer
Hur gick det då med Richard Nixons idéer? Jo, för personer under 85 år har 
dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar halverats under den här tidsepoken, medan 
cancerpatienterna ligger ganska konstant med ganska oförändrad dödlighet.

Richard Nixons idéer om att man skulle kunna bota cancer och utplåna 
den helt och hållet, kom på skam. Det är svårt att bota cancer och det beror 
på att cancer är en sjukdom som på molekylär nivå i hög grad är heterogen, 
det vill säga att den kan uppstå på många olika sätt. 

Det finns idag mer än 100 olika typer av cancerformer och det handlar 
således inte bara om en sorts sjukdom. Jag menar att om man får stopp i en 
ven eller artär är det en sorts sjukdom och man vet precis vad som orsakar 
den. Tumörer kan uppstå i nästan vilket organ som helst i kroppen och kan 
drabba nästan alla celltyper. Dessutom är cancer inte en statisk sjukdom - 
den utvecklas och förändrar sig hela tiden - vilket betyder att en tumör inte 
är en enstaka enhet utan kan vara en mångfald av olika strukturer samtidigt 
i själva tumören. Som ni vet har människans genom (det vill säga arvsmassan 
som består av DNA) sekvenserats, vilket betyder att vi har kunskap om rit-
ningen, den så kallade råritningen, för människans hela konstruktion.  Denna 
ritning innehåller kodning för ungefär 22 000 olika äggviteämnen, det vill 
säga proteiner. Det intressanta är att de flesta av dessa faktiskt är okända - vi 
vet inte vad de egentligen gör. Vi känner endast till en mindre del av dessa. 

Av de 22 000 äggviteämnen som styr mycket av vad cellen gör, är det un-
gefär 400 som är inblandade i en tumörsjukdom. Det är alltså 400 olika ägg-
viteämnen som kan påverka hur en tumör uppför sig, hur den växer och hur 
den delar sig. I de gener som kodar för proteiner kan vi få mutationer. Totalt 
rör det sig om över 100 000 olika mutationer – alltså förändringar i genma-
terialet – som kan spåras och registreras. Vissa gener kan ha upp till 100 el-
ler till och med 1 000 olika mutationer, och det är alltså dessa förändringar 
i ritningen som kan identifieras. Det som händer, och som orsakar denna 
komplexa bild, är att man kan få punktmutationer. 

Den röda bokstaven AGT kodar för arginin, men byter man ut a:et mot 
ett c så ser ni att det blir en annan aminosyra. Bara en enda sådan här liten 
bas som man byter ut, påverkar alltså att man får en annan aminosyra som 
byggsten i proteinet och plötsligt kan det börja fungera dåligt.
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De vanligaste mutationerna  
vid bröstcancer
p53: 27%
PIK3CA: 27%
AKT1: 6%
CBFB: 4%
GATA3: 4%
MAP3K1: 3%

Det går att förändra antalet kopior av ett gen-område, det kallas amplifie-
ring. Man kan också göra en deletion så att det helt enkelt försvinner, och 
ibland kan en bit av ett genområde i en kromosom flyttas. Exempelvis kan 
en bit av en kromosom hoppa och sätta sig på en annan kromosom, med 
den följden att de byter lite material med varandra. I samband med denna 
så kallade translokation, kan vissa gener aktiveras.

Figur 2. Vissa gener kan ha upp till 100 eller 1 000 olika mutationer, förändringar i 
ritningen, som kan identifieras. Det som orsakar den komplexa bilden är så kallade 
punktmutationer.

Ny cancerbehandling riktas mot mutationer i tillväxtreglering
Om vi tar den vanligaste cancertypen, bröstcancer, kan vi se hur mutatio-
nerna uppträder. 
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27 procent av alla kvinnor som får bröstcancer har mutationer i den så kall-
lade P53-genen. Många andra gener har också identifierats. Somliga kvinnor 
har mutationer i alla dessa eller i några av dem, vilket styr cellens beteende 
när tumören uppstår. Det är också så att en tumör, om vi tar bröstcancer som 
exempel, innehåller olika typer av mutationer på olika ställen. I enstaka biop-
sier, vävnadsprov, har man kunnat hitta upp till 70 mutationer. Men bara 34 
procent av dessa förändringar fanns i alla delar av genmaterialet. När tumö-
ren växer fortplantar sig genförändringar och blir fler och fler, med följd att 
tumören kan ändra utseende, form och tillväxthastighet.

Jag är ganska säker på att framtidens cancerbehandling kommer att inrik-
tas mot förändringarna, det vill säga mutationer i tillväxtregleringen.

Dagens cancerbehandling går till så att vi med olika diagnostiska tekniker, 
till exempel röntgen, avbildar tumören. Man kan ta ut en bit av tumörvävnaden 
och låta den undersökas av patologer i mikroskop, för att se om det växer tu-
mörceller i den. Så gör vi idag inför behandling av tumören. Men som ni säkert 
förstår skulle man kunna ta ut den här tumören, ta ut och identifiera generna 
i ett provrör och analysera dessa gener som påverkar hur tumören uppträder. 

I just det här fallet ser vi att en gen som heter ABL och ett protein som he-
ter EGFR är förändrade, de har uppkommit på olika vis med en translokation 
i det där fallet, och en mutation i det där fallet. 
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Min poäng är att framtidens cancerbehandling, för att den ska bli effektiv, 
bör inriktas mot de förändringar som felaktigt uppstått i själva ritningen. 
Man bör alltså försöka behandla tumören med någonting som påverkar just 
dessa gener. Med målsökande läkemedel som exempelvis söker upp recep-
torer för tillväxtfaktorer eller som försöker påverka hur proteinerna bildas, 
försöker man påverka det som kallas för transkriptionen, det vill säga över-
sättningen från gen till protein. På så sätt kan man påverka distinkta fakto-
rer som påverkar de här cellerna. 

Det här är några av de monoklonala antikroppar som används idag. En 
av de vanligaste är Herceptin som riktar sig mot en tillväxtfaktor och den 
används vid bröstcancer. Har man mycket uttryck av till exempel genen R2 
kan man blockera den med en antikropp så att cancern inte längre stimu-
leras, vilket innebär förlängd överlevnad för patienten. 

Utveckling av nya läkemedel
En annan fråga man bör titta på är utvecklingen av nya läkemedel, som idag 
går långsammare än tidigare. Under åren 1990-2005 genomfördes studier 
av ungefär 920 läkemedelssubstanser som hade potential att bli cancerlä-
kemedel, men bara 32 godkändes.  Den genomsnittliga utvecklingstiden är 
9,1 år och, hör och häpna, kostnaden för att lansera ett nytt läkemedel lig-
ger på i storleksordningen 7 miljarder kronor. Det beror på komplicerade 
regler som innebär att man måste göra både patientförsök, djurförsök och 
toxicitetsförsök för att undersöka effekter och begränsningar.

En fråga man naturligtvis också ställer sig i dagens sjukvård är hur mycket 
ett människoliv egentligen är värt. Totalkostnaden för en patient med bröst-
cancer som får antikroppen Avastin, som är riktad mot blodkärlsnybild-
ningen, kan uppgå till 63 000 kronor och den förlängda överlevnadstiden 
är kanske 1,5 månad. Enstaka månaders förlängning kan kosta 100 000-tals 
kronor och det ska naturligtvis vägas mot andra sjukvårdsbehov. Det finns 
fler än bara sjukvårdspolitiska aspekter på det här, människors beteende 
har också en avgörande betydelse. Fortfarande finns det människor som rö-
ker, fortfarande finns de som missbrukar andra läkemedel och på det sättet 
får olika former av störningar. Sjukvårdekonomiska, sjukvårdspolitiska och 
sociologiska aspekter är alltså betydelsefulla i sammanhanget.
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Var står vi i kampen mot cancer idag?
Jag citerar Churchill: Det här är inte slutet, det är inte ens början på slutet, 
men det kanske är slutet på början. 

Vi utvecklas och får en allt mer effektiv forskning hela tiden och vi behö-
ver forska mer. Både företag och privatpersoner kan stödja forskningen vid 
Umeå universitet, det finns mer information om detta här utanför. 

Under den här dagen får vi träffa föreläsare som kommer att berätta 
mer om flera av de olika aspekter jag har nämnt. Därmed tackar jag och 
Kristina Lejon för oss och jag ber att få presentera Sverker Olofsson som är 
hedersdoktor vid vår fakultet och som har varit med under många år. Du 
är hjärtligt välkommen!

Sverker Olofsson: Du började med att tala om Nixon. Han gjorde ju rätt 
många misstag och det var ju synd att han hade fel här. Sedan gömde du 
dig lite bakom Churchill på slutet, tycker jag. Du har ju en stor del av ditt 
forskarliv bakom dig – kommer cancern att besegras?

Torgny Stigbrand: Jag kan säga med 100 procent säkerhet att vi aldrig 
kommer att förhindra att cancer uppstår. Vi har i vår miljö många carcino-
gena ämnen och så länge vi blir 80-90-100 år gamla så kommer våra celler 
att mutera hela tiden. Vi måste acceptera att tumörerna kommer att upp-
stå i framtiden också. Däremot är jag ganska övertygad om att vi kommer 
att förändra behandlingarna på ett sådant sätt att en idag dödlig cancer-
sjukdom blir en kronisk sjukdom som man kan leva med under lång tid.

Sverker Olofsson: Så man kan säga att – jag försöker inte vara rolig nu – 
att man halvbesegrar cancern kanske.

Torgny Stigbrand: Ja, man halvbesegrar den eftersom den skulle kunna 
växa långsammare och inte döda patienter. Konsekvensen blir att man dör 
av andra sjukdomar. 

Sverker Olofsson: En annan sak som du sa - det har jag aldrig förstått - 
7 miljarder och 9,1 år för att utveckla en ny medicin som kan behandla. Är 
själva utvecklingskostnaden ett hinder för att besegra cancer? Alltså, är man 
för noga, om man uttrycker sig lite vulgärt?
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Torgny Stigbrand: Ja, personligen tycker jag det. Jag tycker att de här re-
gulatoriska systemen är väldigt omständliga och jag har hört flera forska-
re som säger att de kommer att göra ett eller två eller tre försök att ta fram 
ett nytt läkemedel. Det finns till exempel inom diabetesforskningen sam-
ma frågeställning. Finansieringen måste komma från de stora läkemedels-
företagen. Låt säga att de får 1 000 förslag på nya läkemedel. Av dessa sat-
sar de kanske på ett och 999 av projekten går i stöpet. Det gör de därför att 
regelsystemen helt enkelt är för omständliga och kostsamma.

Sverker Olofsson: Men det innebär alltså att industrin inte ger sig rik-
tigt in på den avancerade eller nödvändiga forskningen och sen så får vi ta 
smällen, så att säga.

Torgny Stigbrand: Det är absolut så.

Sverker Olofsson: Förresten, vad gör en immunolog?

Torgny Stigbrand: En immunolog som jag, försöker skräddarsy sådana 
här monoklonala antikroppar och få dem att gå till en viss plats i kroppen, 
till exempel mot tumörer. Det är min speciella infallsvinkel på immunologi.
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DNA och  
cancerutveckling

Erik Johansson 
professor, medicinsk kemi 
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Jag är intresserad av hur DNA kopieras och hur det kan ske med hög nog-
grannhet för att minimera risken för att mutationer uppstår. DNA, även kall-
lat för arvsmassa, finns i alla celler och innehåller koden som talar om att 
vi ska bli människa. DNA finns i alla levande organismer men är samma ke-
miska molekyl. Det har gjort det möjligt att flytta små bitar av DNA mellan 
olika organismer för att studera funktionen hos DNA. 

DNA är uppbyggt av fyra olika byggstenar A, T, C, och G. Vad är det då 
som skiljer oss från hundar? Det är ingen större skillnad. Det enda som skil-
jer oss är ordningen med vilken de fyra byggstenarna är sammansatta. Det 
bildas då en text som består av fyra olika bokstäver, A, T, C, och G. Det är 
ganska tråkigt i sig men talar exakt om hur proteinerna ska se ut i våra cel-
ler, vad de ska göra, hur cellen ska se ut och hur kroppen i slutändan kom-
mer att fungera. Så vi blir människor och hundar blir hundar.

100 byggstenar per sekund
Jag ska berätta om hur vi kan kopiera den här DNA-molekylen. För att en 
cell ska kunna dela sig och bli två celler måste vi kopiera DNA varje gång en 
cell ska delas. När detta upprepas om och om igen skapas de cirka 100 000 
miljarder celler vi har i våra kroppar. Vid kopiering av DNA används en uni-
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versell metod. Det sker ungefär likadant i både bakterier, däggdjur och till 
och med i virus som har DNA. Principen är att den ena strängen hos DNA – 
som ni såg på förra bilden finns det en röd sträng och en blå sträng – funge-
rar som en mall (den blå strängen). När celler som bygger en ny kopia ”läser” 
de DNA-texten, ser ett A på mallen, väljer då ett T och bygger in det i det nya 
DNA-strängen, för att sedan ”läsa” ett G i mallen och bygger då in ett C. Det 
är viktigt att det här sker mycket noggrant. Hur ser det då ut i verkligheten?

Figur 1. När celler bygger en ny kopia så ”läser” de DNA-texten. Ser de ett A på 
mallen, väljer de ett T och bygger in det, för att sedan ”läsa” ett G i mallen och då 
bygga in ett C. Det är viktigt att detta arbete genomförs noggrant.

Ett enzym, ett DNA-polymeras, bygger DNA. Tack vare enzymet skapas ke-
miska bindningar som gör att byggstenar kan adderas till den nya DNA-
strängen, vilket gör att DNA-molekylen byggs upp. Detta förlopp återupp-
repas gång på gång, byggsten för byggsten. 

Då har vi nästa utmaning – om jag skulle ge er i uppdrag att kopiera en 
vanlig bok – det kan vara en roman – den innehåller ungefär en miljon bok-
stäver. Ni har ungefär tre till fyra timmar på er att kopiera den för hand och 
det får inte bli något fel. Cellen har inte en bok att kopiera, i själva verket har 
den text motsvarande 6 000 böcker att kopiera på några timmar. Det mås-
te finnas ett bra system för att cellen ska kunna klara detta. Romanen har 
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kapitel och vårt DNA är också uppdelat i kapitel. Därmed kan cellen börja 
på många olika ställen samtidigt och på varje enskilt ställe bygga nytt DNA 
med ungefär 100 byggstenar i sekunden.

Ett annat sätt att beskriva hur mycket DNA vi har, är att beräkna hur 
mycket DNA det finns i en cell. Vi vet att en byggsten bygger ungefär 0,34 
nanometer DNA och vi har 6 miljarder byggstenar vilket då motsvarar cirka 
2 meter DNA i varje cell (3,4 x 10 -10 multiplicerat med 6 x 109). Vi har väldigt 
många celler i kroppen - om vi tar ut DNA ur varje cell i kroppen och lägger 
det på en lång rad, hur långt kommer vi? Skalan är avståndet mellan jorden 
och månen – vi kommer mer än 50 000 gånger tur och retur mellan må-
nen och jorden. Så mycket DNA har var och en av oss i sin kropp och måste 
byggas för att vi ska bli en människa. Sedan är det så att en del av våra cel-
ler i kroppen dör och behöver ersättas under vår levnad. Det är naturligt 
att vi omsätter vissa celler i kroppen. Någon har räknat ut att om skalan är 
avståndet mellan jorden, solen och närmsta stjärna, då kommer man näs-
tan ända fram till nästa stjärna under en livstid. Det handlar alltså om ast-
ronomiska tal när vi talar om hur mycket DNA som byggs i våra kroppar. 

”Cancer är lite av en ålderssjukdom”
Mutationer, förändringar i DNA-sekvensen, är tätt kopplat till cancer. Can-
cer är komplext, det finns många orsaker men vanligtvis finns där någon 
form av förändring i DNA. Enligt Cancerfondens senaste rapport – och det 
här är inget nytt – är det så att fram till man fyller 40 år är risken att drab-
bas av cancer relativt liten. Men efter det att man har fyllt 40 år ökar ris-
ken att insjukna i cancersjukdomar.  Detta är kopplat till att det i vår kropp 
över tiden ackumuleras fler och fler mutationer, och det gör att cancer är 
lite av en ålderssjukdom.  

Av alla proteiner i kroppen är det två proteiner, två enzymer, som bygger 
nästan allt DNA. Det ena heter DNA-polymeras epsilon och det andra DNA-
polymeras delta, och de bygger varsin sträng (kopia) av DNA.  Det måste 
de göra noggrant och det säkerställs på tre grundnivåer. En av grundnivå-
erna är valet av byggsten och det gör enzymerna väldigt bra – de gör unge-
fär ett fel per 100 000 byggstenar. Men detta räcker inte, det krävs bättre 
noggrannhet. Det finns en inbyggd korrekturläsning hos DNA-polymerasen 
som korrekturläser allt som byggs och den reparerar ungefär 99 % av alla 
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tidigare misstag. Efter det att DNA lämnar DNA-polymerasen kopplas nå-
got som kallas mismatch-repairsystemet in, och det korrigerar fel som har 
slunkit igenom fram till den här fasen. Totalt sett blir det ungefär ett fel per 
miljard byggstenar!

Vad händer då om vi tappar funktionen på någon av dessa säkerhetsni-
våer, om vi till exempel tappar funktionen hos mismatch-repairsystemet? 
Noggrannheten blir då lite sämre, med cirka 100 gånger fler mutationer 
varje gång arvsmassan, DNA:t, kopieras. Då får man en ärftlig tjocktarms-
cancer som kallas HNPCC vilket man har känt till i ungefär 15 år. I de här 
familjerna får man tjocktarmscancer före man fyller 40 år. Det är en så kall-
lad dominant nedärvd sjukdom. 

Vad händer om man istället tappar korrekturläsning? Det bidrar ungefär 
lika mycket till noggrannheten. Jag jobbar med bakjäst som modellsystem 
och här finns en koppling – vi vet att om vi tappar korrekturläsning i bakjäst 
då ökar mutationshastigheten. Djurförsök med möss som inte har någon 
korrekturläsning har visat att de får cancer. Vi har tidigare inte vetat hur 
det fungerat hos människa, men nyligen kunde några brittiska forskargrup-
per hitta fel i DNA-polymerasen som innebar att de tappade korrekturläs-
ningen. De hade fått en högre mutationshastighet och hade börjat insjukna 
i tjocktarmscancer, så principen verkar vara liknande.

Om det uppstår ett fel per miljard baser varje gång det skapas en ny kopia 
av DNA, betyder det att det statistiskt sett blir ungefär sex mutationer varje 
gång DNA kopieras, det kan vara lite mer och lite mindre. Det betyder att ris-
ken att få cancer ökar först efter man fyllt 40 år. Tar vi istället bort mis-match-
repairsystemet eller korrekturläsningen betyder det att det blir ungefär 600 
mutationer varje gång DNA replikeras. Då har man väldigt stor risk att drabbas 
av cancer före man fyllt 40 år. Det här visar att det finns en koppling mellan 
hur många mutationer som ackumuleras och risken att få tjocktarmscancer.

Mutationer som uppstår vid kopiering av DNA kan vi inte göra så mycket 
åt. En annan bidragande faktor kan vara att vi får skador på DNA. När solen 
återvänder efter vintermörkret och påsken står för dörren, väntar solgro-
pen. Vi kanske har glömt stryka på solskyddsfaktor, vi blir röda i hyn, bränt 
oss, och då har UV-ljuset bland annat skadat DNA.

 (BILD 18)
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Figur 2. Till vänster ses ett nor-
malt DNA och på höger sida en 
struktur på ett skadat DNA. Där 
felet har uppstått har det skapats 
en kemisk bindning mellan två 
baser som inte ska finnas där, vil-
ket innebär att genen kommer att 
sluta fungera eller så uppstår mu-
tationer på sikt.

Figur 3. Reparationssystemet känner igen de två skadorna, se högst upp, tar bort 
den aktuella regionen och ett DNA-polymeras kommer då in och bygger en ny 
sträng. Därmed har DNA lagats.

Normalt Skadat

Här ser ni ett exempel på leken ”finn fem fel”, eller i detta fall ”finn felet”. 
På vänster sida har ni normalt DNA och på höger sida en struktur på ett 
skadat DNA. Där felet har uppstått har det skapats en kemisk bindning mel-
lan två baser som inte ska finnas där, och finns den kemiska bindningen 
där kommer dessa gener att sluta fungera eller så får vi mutationer på sikt. 

Skadan måste repareras och det har vi bra reparationssystem för. Det 
känner igen dessa två T i det här fallet, de med rött och med den lilla svarta 
grejen på toppen, som symboliserar skadan. 

(BILD 19) 
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Det här systemet känner igen de här två skadorna, det tar bort den här regio-
nen och sedan kommer ett DNA-polymeras in och bygger en ny DNA-sträng. 
Därmed har systemet lagat DNA och man har ett helt fungerande DNA igen!

Vad är då den vanligaste orsaken till att vårt DNA blir skadat? Är det UV-
ljus från solen – vi är ju mycket utomhus? Vi får ibland larmrapporter om ex-
empelvis läckage från kärnkraftverk, radon eller radioaktiv strålning. 

Den vanligaste skadan i vårt DNA kommer från en reaktion med vatten. 
Våra kroppar består som ni vet till stor del av vatten. Eftersom DNA är en ke-
misk molekyl och när vatten reagerar med vissa byggstenar i DNA, kan de falla 
av.  Det här sker väldigt ofta och om jag tar hela min kropp, så tappar DNA:t i 
min kropp ungefär 500 miljarder baser varje sekund dygnet runt. Som ni för-
står har vi mycket effektiva reparationssystem som är anpassade till att han-
tera dessa situationer. Vi ackumulerar inte mutationer i DNA fortare än vi hin-
ner reparera dem och antalet mutationer ackumuleras på en acceptabel nivå.

Om vi lägger till faktorer som exempelvis UV-ljus eller radioaktiv strålning 
ökar stressen på de här systemen och vi får flera mutationer, mutationstakten 
ökar. Det kan vara bidra till att om man blir utsatt för radioaktiv strålning el-
ler mycket UV-ljus, då löper man större risk att drabbas av vissa cancersjuk-
domar.  Det har varit en del debatt om solarier och en kollega i Australien 
har berättat att man där har förbjudit solarier helt på grund av riskerna med 
UV-strålning.

Sammanfattningsvis kan jag först och främst säga att vi bygger oerhört myck-
et nytt DNA under vår livstid, och det måste vi göra. Samtidigt löper vi risk 
att få mutationer. Vi kommer också att få många skador i DNA och det är 
dels spontana skador inne i våra kroppar – de uppstår där men vi har bra 
system för att hantera dem, dels kan något utifrån öka stressen på syste-
met varpå vi får en ökad risk för mutationer. Mutationerna kan göra att ge-
ner slutar fungera och vi får cancer. Vi har mycket bra reparationssystem 
som minimerar mängden mutationer. Men mutationerna ackumuleras un-
der hela vår levnad och gör att om jag ska jämföra arvsmassan, DNA, i ett 
finger med DNA i foten, kommer det inte att vara exakt samma DNA-sek-
vens, det kommer att skilja sig lite. Det beror på att de här cellerna kommer 
från olika träd, så att säga, under kroppens utveckling. 
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Sverker Olofsson: Rent ut sagt, det är väldigt svårt att fatta vad ett DNA 
är för någonting. 

Erik Johansson: Ja.

Sverker Olofsson: Ja, men förstår du vad jag menar, när man ser bilder-
na, till exempel ser man ut så där, är det dom där färgerna?

Erik Johansson: I verkligheten är inte DNA färglagt, det gjorde jag för att 
ni skulle förstå illustrationen – det där är riktig struktur – jag har inte ritat 
ut alla atomerna men det är så här den ser ut. 

Sverker Olofsson: Ja, men jag tänkte så här när du drog den där om jor-
den till månen ett antal varv – är det så att ett skadat DNA är cancer eller 
innebär ett skadat DNA risk för att få cancer?

Erik Johansson: Skadat DNA är inte cancer. Skadat DNA ökar risken för att 
få cancer. Det jag nu vill berätta är lite omdebatterat. En artikel i Procee-
dings in National Academy of Sciences, USA, visar att ungefär 50 procent 
av alla mutationer i en cancercell finns redan innan det blir en cancercell. 
De allra flesta mutationer har ingenting att göra med cancercellen. Så om 
vi skulle börja sekvensera en cancercell, var det 100 000 mutationer, har 
50 000 av dem ingenting att göra med cancer överhuvudtaget, utan det är 
en slumpfaktor. Det är lite av en tombola, vissa mutationer leder till sjuk-
dom, vid andra händer ingenting.

Sverker Olofsson: Men du säger tombola, handlar det om ren skär tur?

Erik Johansson: Ja, jag skulle säga det – jag sticker ut hakan lite här men, 
det är det. Sedan kan det vara så att vissa gener är mer känsliga än andra. 
För att en cell ska omvandlas till cancercell krävs det att vissa gener blir 
muterade i samma cell.

Sverker Olofsson: Men jag tänkte på det att – det här med vattnet sa du, 
och så om man förstärker med andra saker som UV-strålning och så med 
tanke på hur vi lever våra liv med avgaser och stress och Gud vet allt – då 
känns det ju som om cancern är på frammarsch snarare än att sjukdomar-
na är på väg att besegras. Förstår du hur jag tänker – att vi lever i en sådan 
situation att det gör dem svårare och svårare att bekämpa. Vad säger du om 
ett sådant resonemang?
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Erik Johansson: Det tror jag inte, jag tror vi är mer medvetna om risker-
na idag.

Sverker Olofsson: Du var en optimistisk rackare.

Erik Johansson: Det finns ju en inbyggd klocka i hur vi samlar på oss mu-
tationer. Men sen tror jag att vi är mycket mer medvetna om olika risker än 
vad man var för 20-30 år sedan.

Sverker Olofsson: Jag tror det är många som tänker så här: Den där 40-års-
gränsen du tog upp – det lät inte kul kan jag tycka – men det är alltså så att 
risken för cancer ökar ganska drastiskt efter 40?

Erik Johansson: Ja, så ser insjuknandekurvorna ut. Om man nu ska spe-
kulera.

Sverker Olofsson: Och det där gäller alla cancerformer?

Erik Johansson: Ja, vid en noggrannare titt på kurvan ser man till exem-
pel att kvinnorna har en liten ökning tidigare än männen, och det är rela-
terat till bröstcancer.

Sverker Olofsson: Det är alltså givet att det är en ökning av cancertak-
ten när man passerat 40?

Erik Johansson: Ja, det handlar om tiden det tar att ackumulera mutatio-
ner. Du måste få mutationer i ett antal gener som är nyckelgener för att om-
vandla en normal cell till cancercell. Det tar tid och de här måste slås ut i en 
enskild cell. Dom kan vara utslagna på olika celler i kroppen men då spe-
lar det ingen roll. Men först då alla muteras i samma cell omvandlas cellen 
till en cancercell.

Sverker Olofsson: Cancerkurvan rusar uppåt efter 40 och vi gläds ju alla 
åt att vi lever längre – innebär det att alla får cancer i någon form?

Erik Johansson: Ja, drar man det till sin spets blir det konsekvensen om 
man inte har fått någon annan sjukdom.

Sverker Olofsson: Det här blev lite dystert.

Erik Johansson: Ja, det kanske blev lite dystert, men vi har ändå förhopp-
ningsvis ett långt och rikt liv att leva.
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Att upptäcka och 
bedöma cancer

Marene Landström 
professor, patologi,  
Institutionen för medicinsk biovetenskap 

Jag har varit grundforskare i 15 år, jag är läkare och håller nu vid mogen ål-
der på att bli färdig patolog. Jag hoppas då också kunna bedöma cancer i 
mikroskopet, vilket kommer att vara min yrkesuppgift de närmaste åren 
tillsammans med att leda en cancerforskargrupp vid Umeå universitet.

Om man tittar på var cancer är vanligast har man insett och förstått att 
det är omgivningsfaktorer som gör att man har olika förekomst av cancer i 
olika delar av världen. I Nordamerika och Australien har man till exempel 
en hög förekomst av cancer och i norra Europa och i Skandinavien är det 
vanligt förekommande med bröst- och prostatacancer medan man i Östa-
sien har en mindre frekvens av prostatacancer. 

Vi vet idag att vissa faktorer kan skydda oss mot att utveckla cancer och 
att andra faktorer gör att vi får en ökad risk. Så är det till exempel för bröst-
cancer. Om man som kvinna får barn vid högre ålder och om man haft en på-
verkan på sitt bröstepitel av vissa hormoner under lång tid, har man en ökad 
risk för att få bröstcancer. Vi vet att rökning är farligt, då man får en högre 
risk för lungcancer. Det har nyss kommit en rapport från Cancerfonden som 
tar upp risken med för högt intag av alkohol. Man ser idag att alkoholintaget 
ökar och det leder på olika sätt till en ökad risk att utveckla cancer i exempel-
vis bröst och tjocktarm. Viss mat, som grönsaker, kan skydda oss mot cancer. 

(BILD 5) 
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Typ av cancer
Blåscancer
Magsäckscancer
MALT lymfom
Levercancer
Kaposi’s sarcoma

Mesotheliom
Mesotheliom

Inflammatorisk stimuli
Schistosomiasis
H. pylori-inducerad gastrit
H. pylori
Hepatitis virus (B och C)
HIV

Asbestos
Asbestos

Vissa inflammatoriska sjukdomar, till exempel virus, kan ge upphov till lever-
cancer, och vissa virusformer som hepatit B och hepatit C ger en ökad risk att 
utveckla levercancer. Man kan få mutationer i sina gener (se även föreläsning 
av Erik Johansson) men vi vet också att det finns vissa gener som skyddar oss 
mot cancer, så kallade suppressorgener. Får man en cancer har man ofta en 
förlust eller en mutation i dessa suppressorgener. Man kan också få ett ökat 
uttryck av andra gener som man kallar onkogener som kan vara amplifiera-
de. Ett annat exempel är en tillväxtfaktor som heter epidermal growth fac-
tor (EGF). Ett annat exempel är det ubiquitinligase som vi har arbetat mycket 
med – TRAF6 – och som vi har sett kan ge ökad risk för cancer i olika organ. 

Vi känner också väl till att det finns olika cancerframkallande ämnen i vår 
omgivning, där framför allt lösningsmedel, bensin och ämnen som ingår i ra-
ketbränsle är förknippade med ett högre insjuknande av cancer. Dessa ämnen 
kan vi oftast skydda oss mot. Däremot finns ämnen som när man tillverkar 
olika slags plaster kan vara svårare att skydda sig mot, liksom vissa toxiner 
producerade av svampar som exempelvis kan finnas på jordnötter och ca-
shewnötter. Akrylamid är ett ämne som används vid tillverkning av plast och 

Figur 1. Olika inflammatoriska tillstånd kan öka risken för utveckling av cancer. Ex-
empelvis kan virus som hepatit B och C öka risken för levercancer, medan infektio-
ner med Helicobakter pylori i magsäcken kan öka risken för magsäckscancer.  

Cercaria Schistosomiasis Heliobacter pylori Hepatit B, C Asbestos, fibrer HIV

Balkwill et al., Cancer Cell 7, 2005, http://www.rkm.com.au/virus/
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så har vi olika grundämnen som vi utsätts för i mer eller mindre grad från 
marken eller från våra hus. Det är också väl känt att asbest, som ni säkert har 
hört talas om och som tidigare fanns i bromsbelägg och isoleringsmaterial i 
hus, orsakar cancer och lungcancer – en cancerform som kallas mesoteliom. 

Under de senaste 10-15 åren har vi blivit mer medvetna om att vissa for-
mer av cancer kan sättas i ganska starkt samband med inflammation och 
olika inflammatoriska tillstånd. I vissa delar av Afrika och Egypten kan man 
få blåscancer på grund av små mikroorganismer som kan ta sig in i huden 
och vandra till urinblåsan. Där orsakar de en kronisk inflammation som i 
sin tur kan ge upphov till blåscancer. I magsäcken orsakar bakterien heli-
cobakter pylori gastrit – en kronisk inflammation i magsäcksslemhinnan – 
och vissa individer har en högre benägenhet att utveckla magsäckscancer 
på grund av detta. Vissa lymfom har också samband med bakterien heli-
cobakter pylori, och jag nämnde tidigare mesoteliom och lungcancer som 
har samband med att man varit utsatt för asbest.

Jag ska berätta om några olika och ganska vanliga cancerformer och 
varför det kan vara olika svårt att upptäcka en cancer. Jag kommer att be-
rätta lite mer om bröstcancer, lungcancer och slutligen om prostatacancer. 

(BILD 6)

Figur 2. Bröstcancerdiagnos kan ställas med hjälp av vävnadsprover som undersöks 
i mikroskop, men även med hjälp av ultraljud, mammografi och genetiska analyser.
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En kvinna som får bröstcancer känner ofta att hon har fått en knöl. Hon 
kanske känner den själv eller kanske ser hon att utseendet på bröstet har 
förändras. Läkaren som hon då vänder sig till kan undersöka knölen och 
den är lättåtkomlig att ta prover från. Men det kan också ta tid innan man 
upptäcker en knöl så att den har påverkat hur bröstvårtan eller huden på 
bröstet ser ut. Då kan man undersöka och ställa diagnos med hjälp av väv-
nadsprover som en patolog tittar på i mikroskop. Man kan göra ultraljuds-
ledda undersökningar, undersöka bröstet med mammografi och röntgen, 
och man kan undersöka vävnadsprover för att se om det finns förekomst 
av vissa genetiska avvikelser.

När det gäller lungcancer är det så av naturen skapat att lungorna inne-
håller en stor mängd vävnad. Skulle man breda ut lungornas yta skulle den 
bli lika stor som en fotbollsplan. Man kan ha en liten tumör i lungan utan 
att den blir upptäckt och det kan ge upphov till att man får hosta, torrhosta 
eller blodig hosta, och man kanske blir andfådd. Men det kan ta längre tid 
att upptäcka en sådan här tumör. Det kan också vara svårare att kunna visa 
att den finns i kroppen. En lungtumör är mer svåråtkomlig än en tumör i 
bröstet hos kvinnan. Det man gör är att genomföra en lungröntgen eller en 
mer avancerad undersökning, så kallad datortomografi, då man med hjälp 
av skiktröntgen undersöker lungorna. Man tar också vävnadsprover från 
tumören för att kunna säkerställa diagnosen eller så tittar man på celler 
som kommer loss från lungan. Man gör även en mer avancerad undersök-
ning som kallas bronkoskopi. 

Gemensamt för bröstcancer och lungcancer är att vissa cancerformer 
har en överaktivitet i signalsystemen, som accelereras av receptorerna som 
sitter på cellytan. En cell svarar på de faktorer och en cell som svarar på 
de faktorer och tillväxtfaktorer som finns i dess omgivning och på cellytan 
finns antenner som fångar upp signalerna, så kallade EGF-receptorer. Sedan 
följer en hel kaskad av aktiviteter inne i cellen som talar om för cellkärnan 
vilket DNA som ska replikeras och vilka celler som ska uttryckas. Det an-
vänder man sig väldigt mycket av idag, när man exempelvis vill säkerställa 
och undersöka om den här kvinnan har en sådan form av cancer som man 
behandlar mer specifikt med så kallade HER2-blockerande antikroppar. 
Med läkemedel som kan blockera de kvinnliga könshormonerna bromsar 
man också tumörens tillväxt.
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Figur 3. Både bröst- och lungcancer 
kan behandlas med kirurgi och kemo-
terapi. Vid bröstcancer används även 
hormonell behandling och monoklona-
la antikroppar. Vid lungcancer används 
även så kallade EGFR-tyrosinkinashäm-
mare och ALK-hämmare.

När det gäller lungcancer finns det också speciella läkemedel som hämmar 
EGF-receptorerna eller de fusionsgener som är aktiverade vid lungcancer. 
Vi hoppas kunna bidra med ytterligare forskning för att ta reda på vilken 
typ av cancer patienten har och för att kunna skräddarsy behandlingen för 
den enskilde individen. När det gäller lungcancer vet man i ungefär hälf-
ten av fallen vad den orsakas av, men fortfarande är det i ungefär 50 pro-
cent av fallen som man inte riktigt vet eller förstår vad cancern orsakas av.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, framför allt i 
norra Europa och Nordamerika. I fråga om prostatacancer är svårigheterna 
också anatomiska, på nästa sida ser ni att prostatakörteln att prostatakör-
teln som inte är större än en kastanj, normalt sitter väl skyddad i lilla bäck-
enet strax under blåsan. 
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(Bild 9)

På framsidan finns blygdbenet vilket gör det svårt att undersöka prostata-
körteln med stor säkerhet, så vi ställer diagnos genom att läkaren undersö-
ker patienten och gör en rektal examination. Det innebär att man med ett 
finger via ändtarmen försöker känna efter och lokalisera en tumör. Tumö-
ren kan sitta lite olika i prostatakörteln, men ofta sitter den i dess utkant och 
därför kan det vara ibland svårt att komma åt den. Till sin hjälp kan man 
göra ultraljud och ta ultraljudsledda biopsier och på så sätt komma åt att 
mer noggrant undersöka prostatakörteln. Man kan också undersöka blodet 
och leta efter så kallade biomarkörer, det vill säga förhöjda halter av prosta-
taspecifikt antigen, PSA. I drygt 20 år har man använt sig av blodprovsana-
lyser och det är säkert också orsaken till att man har kunnat upptäcka pro-
statacancer allt tidigare och behandla allt bättre. Det här provet är tyvärr 
inte så specifikt vilket gör att man kan ha ett falskt, förhöjt PSA-värde, men 
det kan också vara falskt lågt därför att de här prostatacancercellerna inte 
gör så mycket PSA. Därför behövs bättre markörer för att upptäcka prostata-
cancer och som kan bestämma vilka som behöver få behandling. Återigen, 
om man tittar på förekomst av cancer i olika delar av världen ser man att 
det är mycket vanligare med prostatacancer i Nordeuropa och Nordameri-

Figur 4. Den undersökande läkaren kan med hjälp av ett finger i patientens änd-
tarm känna på prostatakörteln för att lokalisera en tumör.
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ka, medan asiater överlag nästan aldrig får prostatacancer. Asiater har lika 
mycket av den latenta formen men de utvecklar inte prostatacancer.  Man 
har också sett att de män som flyttade från Asien till Nordamerika för 50 
år sedan fick senare en högre risk att utveckla prostatacancer. Det är allt-
så omgivningsberoende och här har man tillmätt kosten en stor betydelse. 

Patologer tittar i mikroskop på vävnadsproverna som har tagits av den 
doktor som undersökt patienten. Vi kan då se en normal bit prostata där 
man har slingrande och buktande körtlar och ganska lite stroma, (bind-
väv). Ju tätare tumörcellerna och körtlarna ligger, desto sämre går det för 
patienten. Fast man kan fortfarande inte för den enskilda individen förut-
säga med hög bestämdhet hur prognosen ser ut.

(BILD 12) 

Så här kan det se ut i mikroskopet. Till vänster ser ni det som kallas en 
Gleasongrad 3, där det är ganska långt mellan körtelrör och på den hö-
gra sidan är det en cancer som växer sig tätare. Någonstans här händer det 
mycket i den här cancerformen, det är inte lätt att bara med hjälp av mikro-

Figur 5. Till vänster på mikroskopbilden ses det som kallas en Gleasongrad 3, där 
det är ganska långt mellan körtelrör och på den högra sidan är det en cancer som 
växer sig tätare.
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skop tala om vilken av dessa tumörer som löper större risk att bli aggressiv. 
Det gör att patienterna ofta följs med det vi kallar ”watchful waiting”, vil-
ket innebär att de får komma tillbaka och ta förnyade vävnadsprover sam-
tidigt som man följer PSA-värdet för att kunna upptäcka om tumören bör-
jat växa. Om PSA-värdena ökar kan det vara ett tecken på att man behöver 
behandla patienten med operation eller strålbehandling. Man kan också 
behandla genom att avlägsna de manliga könshormonerna med hjälp av 
mediciner eller kirurgi. 

Varför blir cancerceller aggressiva?
I min forskargrupp har vi tillsammans med andra forskare intresserat oss 
för att försöka förstå varför cancercellerna bli aggressiva och när blir de så 
aggressiva att de börjar sprida sig och ge upphov till metastaser. Vi vet att 
könshormoner är viktiga både för bröst- och prostatacancer, men också 
att tillväxtfaktorer, och speciellt en tillväxtfaktor som heter Transforming 
growth factor beta. På cellens yta sitter receptorer som kan känna av när 
det finns mycket tillväxtfaktor i dess närhet, men i en cancercell kan det 
vara så att cellen gör sin egen tillväxtfaktor. Tillväxtfaktor kan också pro-
duceras från inflammatoriska celler i stromat men det kan också vara stro-
mala celler som gör tillväxtfaktorn. Det som då händer är att cancercellerna 
får en förmåga att röra på sig och bryta igenom det basala membranet och 
då kan de ta sig ut i blod- och lymfkärl. Där kan de ge upphov till det man 
kallar dottersvulster. Det här har studerats väldigt noggrant i laboratorier 
över hela världen och man är ganska säker på att en hög halt av tillväxtfak-
torer gör att de normala epitelcellerna kan omvandlas till att bli aggressiva 
och invasiva. Man får då tumörceller som kan cirkulera runt i blodbanan 
och sedan hamnar de i lungorna och skelettet där de kan finnas under oli-
ka lång tid. Ibland ligger de där utan att ge upphov till några bekymmer, 
men ibland växer de och då blir man allvarligt sjuk i sin cancersjukdom.

Vi cancerforskare lever fortfarande i den förhoppningen att vi verkligen 
ska kunna bidra med förnyad kunskap för att kunna besegra cancer och för 
att bättre kunna identifiera vilka personer som skulle vara betjänta av att 
få en specifik behandling. Inom patologin lever vi till en viss del med ur-
åldriga redskap – vårt främsta arbetsredskap är ett mikroskop och mikro-
skopet har vi haft tillgång till i drygt 100 år. Men vi försöker också använda 
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fler tekniker och jag är övertygad om att morgondagens patologi kommer 
att se helt annorlunda ut jämfört med dagens. Vi kan utveckla vår använd-
ning av antikroppar och en del molekylärbiologiska metoder för att under-
söka funktionerna hos proteiner i olika celler och i kroppens vävnader. Det 
sker med hjälp av så kallad immunhistokemi eller immunofluorescens. Vi 
vet också att vi kan ha god nytta av cancergenetik eftersom vi kan upptäcka 
förlust av DNA-material som skulle koda för en tumörsuppressogen, och vi 
kan upptäcka en amplifiering av en onkogen vilket hjälper oss att fastställa 
både diagnosen och prognosen hos en patient. 

Marene Landström

Det vi nu närmar oss, och som är etablerat vid svenska universitetssjukhus 
idag, är molekylär patologi. Där arbetar man mer i team bestående av per-
soner med olika kompetenser som tillsammans försöker ställa en mer spe-
cifik och avancerad diagnos hos patienten.

Vi hoppas också att vi kan identifiera nya biomarkörer så att vi kan upp-
täcka cancerceller eller delar av de överaktiverade signalvägarna hos cancer-
celler i till exempel blod, avföring eller urin, med förhoppningen att kunna 
ställa en mer personlig diagnos och förutsäga prognos. Det finns också en 
förhoppning att kunna undersöka så kallade cirkulerande tumörceller, som 
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skulle kunna tas från blodet hos patienterna för att se hur allvarlig cancer-
sjukdom är eller för att kunna följa behandling. I framtiden kommer vi också 
att använda oss mycket mer av digital patologi så att vi kan föra över bilder 
till kollegor i Stockholm, Helsingfors eller någon annanstans i Europa, till 
en expert på det här området så att han eller hon kan hjälpa till att bedö-
ma tumören och förutsäga prognos. Vi hoppas också att i framtiden kunna 
göra nya och bättre tumörspecifika biomarkörer, som är märkta med en 
isotop. De kan vi möjligen använda för att lokalisera mindre tumörer runt 
om i kroppen, i små metastaser eller mikrometastaser, liksom att vi kan på-
visa en överaktivitet av vissa aktiverade signalvägar i tumörer som vi skulle 
kunna komma åt att behandla med mer specifika nya cancerläkemedel. Vi 
är övertygade om att vi behöver forska vidare för att hitta de här biomar-
körerna, vi har hittat möjliga kandidater i våra in vitro-system och vi hop-
pas att i framtiden kunna hitta nya behandlingsformer och undersöka om 
de skulle vara bättre än dagens behandlingsformer.

Slutligen skulle jag vilja tacka de personer som varit med under de senas-
te åren i mitt forskningslaboratorium både i Uppsala och Umeå, och vi har 
varit lyckliga att få hjälp från andra forskare över hela världen. Vi har ock-
så fått stöd från olika forskningsfinansiärer, däribland Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse som stöder oss i vår nästa fas när vi ska ge oss ut på jakt 
efter de nya biomarkörerna och nya cancerläkemedel.

Sverker Olofsson: När man tittar på de kartor du visar blir man lite för-
skräckt. Om jag minns rätt var både prostata- och bröstcancer mycket van-
ligare i Nordeuropa och Nordamerika jämfört med andra ställen, vad be-
ror det på?

Marene Landström: Jag tror att till en del beror på våra levnadsvanor. Vi 
har god tillgång till föda och vi har en förmåga att äta när det finns mat för 
att vi tycker att det är gott. Vi mår ganska bra av det, men det finns ett sam-
band mellan övervikt och risken att utveckla cancer. Det kan också vara så 
att vi i vår del av världen är vi mera utsatta för olika former av kemikalier.

Sverker Olofsson: Men vad tänker du då? Du menar det där med trafik, 
avgaser och sådant?



33

Marene Landström: Ja, jag tror att det kan vara så.

Sverker Olofsson: Äter vi fel eller äter vi för mycket - vad är problemet?

Marene Landström: Jag tror att vi äter för mycket, men vi har också sett 
att japaner i sin kost har ett högt intag av exempelvis soja och det finns nå-
got i sojan som skyddar mot cancer. Man har kunnat visa i studier, bland 
annat här i Umeå och i studier på försöksdjur, att man faktiskt skyddas av 
att äta eller få ett högt intag av soja, liksom av råg.

Sverker Olofsson: Sa du råg?

Marene Landström: I norra Finland finns ett område där den råg man 
äter växer på en speciell jordmån, och man har sett att befolkningen där 
skyddas mot cancer.

Sverker Olofsson: Och det märker man på cancerfrekvensen? 

Marene Landström: Ja, det märker man på frekvensen.

Sverker Olofsson: Men det kan alltså vara så att av en slump så ingår soja 
eller råg, och det gör att en cancerform blir mycket mindre förekomman-
de, det kan vara så slumpartat alltså?

Marene Landström: Det kan vara så och det gör ju att det finns anledning 
att se över vad man äter, tycker jag, eftersom vi har så pass stark evidens 
för det när man tittar på olika cancerformer över världen.

Sverker Olofsson: Men jag kan tycka att - nu pratar jag inte om forskning 
utan om samhället i allmänhet - det är svårt att få bra råd. Man får mer råd 
från reklamen än från den nyttiga delen, kan jag tycka.

Marene Landström: Ja, det tror jag också och vår tidsera är väldigt an-
norlunda jämfört med när jag växte upp. Då fanns det två TV-kanaler och 
ingen reklam, så tänk alla ungdomar som växer upp idag med all denna 
reklam som du berättar om. Som ung har man inte så mycket erfarenhet, 
man kan inte förhålla sig till den här reklamen heller, så där tror jag fak-
tiskt det finns ett ansvar som politikerna bör ta, framför allt när det gäller 
rökning och alkohol. 

Sverker Olofsson: Nu är du inne på ett område som jag tycker är kolos-
salt intressant, du tycker att det ligger lite på ett politiskt ansvar, att våga ta 
de kommersiella krafterna i örat för att behålla folkhälsan rentav?
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Marene Landström: Ja, jag tror att man lurar sig själv som individ, och vi 
betalar dessutom för alla de här TV-kanalerna som kommer med budska-
pen direkt in i våra vardagsrum.

Sverker Olofsson: Jag noterar att du sa att hälften av lungcancer vet vi or-
saken till, men inte den andra hälften. De vi vet, vad orsakas de av?

Marene Landström: De orsakas av rökning och man har sett att vissa ge-
ner överagerar på EGF-receptorn. Vi har forskare här i Umeå, Bengt Hall-
berg och Rut Palmer, som är duktiga på att undersöka och studera vilka ge-
ner som kan orsaka lungcancer, samt tumörbiologiska effekter av en annan 
onk gen som kallas för ALK. Det har skett en fusion av gener vilket skapar 
en överstimulans i cancercellerna. Men vad gäller övriga 50 procent lung-
cancer vet man inte riktigt vad de beror på. Du kan drabbas av lungcancer 
fast du inte har rökt, bara av en slump för att du har förändringar i DNA, 
och där behöver vi fortsätta forskningen.

Sverker Olofsson: Jag hörde en rapport om att rökning ligger ganska kon-
stant på samma nivå, minskar lite bland oss äldre men ökar bland yngre, 
inte minst bland unga kvinnor. Alltså en tjej som börjar röka i låt säga 18-års-
åldern och fortsätter röka ett halvt paket om dagen, hur stor risk är det att 
hon drar på sig cancer?

Marene Landström: Jag kan inte sätta exakta siffror på sambandet för den 
enskilda individen. Man har sett att det finns ett ökat samband, men hur 
mycket högre risk hon löper kan jag tyvärr inte säga.

Sverker Olofsson: En lite halvt egoistisk fråga – bör jag ta PSA-prov? Jag 
är rädd för det mesta!

Marene Landström: Jag skulle nog säga att om du har en nära släkting, 
om din pappa eller din bror har haft prostatacancer, då skulle jag nog råda 
dig till att ta det här provet. Men annars tror jag att, om du inte känner att 
du har några symtom, när du besöker doktorn nästa gång diskuterar med 
honom/henne och ber om en prostataundersökning. Känner doktorn nå-
gonting avvikande i din prostatakörtel, kan du ta ett prov. Men där tyck-
er man ju olika, i Stockholm screenar man och bjuder in befolkningen till 
att ta PSA-prover.
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Sverker Olofsson: Till sist, innan jag släpper dig – det här är en väldigt 
konstig fråga – jag tycker att man gång på gång, säger att inflammationer 
startar grejer – vad är en inflammation?

Marene Landström: Inflammation är om du till exempel har haft en bak-
teriell infektion som att du får en infektion av heliocobakter i magsäcken 
eller ulcerös colit i tarmen. Personer som har en infektion vars orsak man 
inte riktigt känner till löper en ökad risk att utveckla cancer. På molekylär 
nivå ser man att inflammation är en aktivitet av gener som regleras av vissa 
transkriptionsfaktorer som gör att cancercellerna börjar förändra sitt utseen-
de så att de över tid anammar och får sådana egenskaper att de blir cancer.

Sverker Olofsson: Men jag tänker själva inflammationen, det är inte som 
en infektion, att det är ett litet djur som är där och grejar, förstår du?

Marene Landström: Ja, men det kan vara det som är början, för helico-
bakter pylori har ett sinnrikt system att borra sig in i magslemhinnan, de 
skickar in en liten projektil in i magslemhinnan som man tror aktiverar im-
munsvaret inne i cellen. Hur länge den där projektilen ligger där vet man 
inte riktigt, medan i andra fall inte finns någon specifik agens eller specifik 
bakterie, utan man har en kronisk inflammation kanske på grund av syre-
brist eller något annat.

Sverker Olofsson: Visst är det knepigt det här?
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Förebygga och  
behandla cancer

Beatrice Melin
professor, onkologi 
Institutionen för strålningsvetenskaper

Att förebygga och behandla cancer är ett stort och brett område. Den forsk-
ning som jag och min forskargrupp håller på med rör hjärntumörer. Jag 
kommer därför att prata om att förebygga och behandla cancer och om vår 
forskning kring hjärntumörer.

Vad ska vi då tänka på när det gäller att förebygga och behandla cancer? 
Det går att förebygga och undvika cancer. Se till att era barn och barnbarn 
som är sju år idag inte börjar röka och se till att de inte bränner sig i solen. 
Då har ni gjort två väldigt bra saker för att förebygga cancer. Det är faktiskt 
en viktig del i det här, cancer ökar, men det som ökar mest enligt Cancer-
fondens rapport är hudcancer. Det kan vi ju verkligen påverka. 

Att hitta en tumör tidigt är också mycket viktigt. Hittar man en tumör 
som är väldigt lokaliserad är den så mycket enklare att ta bort med kirurgi. 
Det kanske ändå behövs tilläggsbehandling med strålbehandling och cy-
tostatikabehandling - cellgift som en del säger - eller olika sådana här mo-
derna antikroppar. Men är tumören liten har vi en ohyggligt mycket stör-
re chans att bota. Det första vi vill göra är naturligtvis att bota om vi kan, 
men ofta kan vi inte bota och då är det nog så bra att lindra på ett bra sätt. 
Det vi onkologer alltid tänker på är att vi inte vill skada mer än vi gör nytta. 
Det är inte alltid så lätt eftersom de behandlingar vi ger också har biverk-
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ningar. Även att opereras för en tumör, till exempel i hjärnan, kan ge gan-
ska ordentliga biverkningar. Då måste man balansera så att det inte blir för 
dåligt för patienten, och där måste man ta med patienten i diskussionen. 
Hur vill denne ha det?

I forskningen tycker jag det är viktigt att man tittar på miljön. Vi har olika 
miljöfaktorer vi kan påverka och vi kan som individer i samhället ha ett med-
vetande kring vad vi gör, hur vi lever, vad vi äter. Dessutom kan det också 
bero på vilka är vi som individer, det vill säga vilken genuppsättning vi har 
som gör att vi kanske är mer benägna att få en typ av cancer än en annan.

Tumör- och individanpassad behandling av bröstcancer
Tumörer är väldigt, väldigt olika. Bröstcancer är inte en sjukdom utan många 
olika typer av subgrupper. När det kommer nya kliniska studier handlar det 
inte om en ny behandling för bröstcancer där alla bröstcancerkvinnor kan 
erbjudas just den typen av behandling. Det rör oftast en liten grupp där ett 
litet protein, ett visst äggviteämne, ger uttryck och då är det den gruppen 
vi vill pröva den nya behandlingen på. Det är viktigt att veta. Bröstcancer 
kan man ta som ett gott exempel, tycker jag. Det finns fortfarande väldigt 
aggressiva former av bröstcancer och många kvinnor dör i bröstcancer. Men 
om vi tittar på överlevnadskurvan över fem år, är det så att kurvan gått svagt 
uppåt från 1990 och framåt. Det är lätt att glömma bort att redan 1990 över-
levde 80 procent av kvinnorna i fem år. När man tänker på cancer tänker 
man ofta på alla som inte klarar sig, men det är många som överlever can-
cer. Idag överlever nära 90 procent av kvinnorna i fem år. Varför har vi lyck-
ats så väl när det gäller bröstcancer? Jo, vi vet en hel del om hur den upp-
kommer. Vi vet till exempel att hormoner har betydelse, att man inte ska 
äta p-piller för länge, att hormonersättningsmedel under övergångsåldern 
under 10-15 år är kopplat till en ökad risk. Användningen av hormonersätt-
ningsmedel har minskat och den typen av tumör som det var kopplat till 
minskar också, vilket betyder att man kan påverka. Vi vet att ärftlighet har 
betydelse och vi har screening. Alla kvinnor mellan 40 och 74 år i Sverige 
erbjuds idag mammografiscreening, vilket gör att man kan hitta tumörer-
na tidigt och att man kan bli frisk efter behandling. 

Behandlingen är i hög utsträckning tumör- och individanpassad. Är 
det en hormonellt känslig tumör blir det en typ av behandling och är det 
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HER2-genen som är kraftigt uttryckt blir det en antikroppsbehandling. Be-
handlingarna är alltså skräddarsydda numera. Det finns många olika be-
handlingar att välja på. Fortfarande behöver vi göra mer även när det gäl-
ler bröstcancer men jag tycker att det ändå kan visa att det är en väg att gå. 
Den kan fungera som en modell.

Hur är det då för hjärntumörer? 

Figur 1. Ungefär en av fem som har den mest aggressiva typen av hjärntumör lever 
efter ett par år. Asklund T et al 2012, Läkartidningen

Det här är en överlevnadskurva. Den mörka linjen är de som behandlades 
1999-2003 och den ljusgröna är mer i nutid. Det är Thomas Asklund, en kol-
lega till mig, som har publicerat detta i Läkartidningen. Vi kan se att under 
de två första åren efter diagnos går det lite bättre för patienterna. Vi kombi-
nerar en ny typ av cytostatika med strålbehandling och då går det lite bätt-
re. Men som vi ser på bilden är det bara ungefär en av fem som lever efter 
ett par år, och det handlar om den mest aggressiva typen av hjärntumör. 
Så här har vi en bit att gå jämfört med bröstcancer. 

När det gäller förekomst av hjärntumörer har vi sett att i Europa är före-
komsten, incidensen, väldigt hög i Finland, Danmark och Sverige. 



39

Figur 2. Förekomsten av hjärntumörer är hög i Finland, Danmark och Sverige, 
jämfört med andra länder i Europa. Trots detta är hjärntumörer fortfarande ovan-
liga. Årligen drabbas ungefär 1200 personer i Sverige av någon form av hjärntumör.

Rött och gult på dessa bilder är en hög förekomst. Men fortfarande är hjärn-
tumörer ovanliga – jämfört med till exempel bröstcancer är hjärntumörer 
väldigt ovanliga. I Sverige drabbas ungefär 1200 personer årligen av nå-
gon form av hjärntumör, men då ska man komma ihåg att hjärntumörer 
är många olika sjukdomar. Den som vi har studerat mest heter gliom och 
det är ungefär 500 personer som varje år som får den typen av hjärntu-
mör. Man kan se att förekomsten är lägre i Europa och att också dödlig-
heten är lägre. En orsak till att det ser ut så, är att det finns hjärntumörer 
som inte är så aggressiva men som man kanske upptäcker om man inom 
vården ofta gör skiktröntgen och undersökningar av hjärnan med mag-
netkamera. I länder som har god tillgång till sjukvård så fort vi har tril-
lat och slagit oss med cykeln åker vi in och kollas med hjälp av röntgen  
då kan det vara så att man upptäcker små tumörer som man annars ald-
rig skulle ha sett. Det kan vara en förklaring till varför det är mer vanligt 
här, men vi vet egentligen inte.

Incidence Mortality
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Vad vet vi då?
Det har gjorts många observationsstudier, fall-kontrollstudier, indirekta be-
vis, så en del ledtrådar har vi. En lärdom har vi från Israel. När staten Isra-
el bildades invandrade människor från olika länder. Då gjordes generella 
hälsoundersökningar och en del barn visade sig ha ringorm på skalpen. Ni 
som, liksom jag, är uppväxt på bondgård vet att kalvar och ungdjur kan ha 
ringorm och ibland kan det finnas även på människor. Ringormen var ett 
hälsoproblem hos barnen som kom till det nya Israel, så för att få bort ring-
ormen gav man lite strålbehandling. Man hade ingen annan behandling och 
man såg att det var ett effektivt sätt att ta bort ringormen. Man förstod inte 
då, på 1940-talet och i början av 1950-talet, att joniserande strålning kun-
de vara farligt och att det kunde ge cancer. Det var inte specifikt för Israel, 
i Sverige kunde man exempelvis gå in i vissa skoaffärer och röntga skorna 
för att se vilket skonummer man hade, det var liksom en kul pryl. I Israel 
gjordes uppföljningar på barnen och då visade det sig att de hade en ökad 
förekomst av hjärntumörer. Det är ett av de tydliga bevisen på att hjärntu-
mörer kan orsakas av joniserande strålning. Vi ska emellertid komma ihåg 
att det här inte alls är den typ av strålning som man får av mobiltelefoner 
eller så, utan det handlade om ganska hög strålning motsvarande 100 skikt-
röntgenundersökningar, eller så.

Vi vet att gener har betydelse, jag kommer tillbaka till det. Vi vet att det 
finns vissa familjer som har vissa genetiska syndrom, exempelvis neuro-
fibromatos, och de har något ökad risk att få hjärntumör. Vi vet också att 
astma verkar skydda mot hjärntumörer. Många fall-kontrollstudier har vi-
sat att lite lätt underbehandlad astma verkar vara bra. Men det kan finnas 
problem med studiedesignen, för om man frågar personer som har haft 
hjärntumör har de ofta fått kortisonbehandling samtidigt. Då kanske de-
ras astma för stunden är väldigt bra vilket gör att de inte tänker så myck-
et på den. Det där kan vara svårvärderat men man har fått detta resultat 
i upprepade studier. 
När det gäller en annan typ av hjärntumör som heter meningiom, har man 
sett en koppling till hormoner. Denna typ av tumör är mycket vanligare hos 
kvinnor av någon anledning, men meningiom är oftast godartad. Det som 
har kommit som en bubbla det här senaste året är body mass index, BMI, 
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alltså hur långa vi är, hur stora vi är. Det verkar ha betydelse och är något 
man ser har en koppling till många olika cancerformer. 

Hur är det med generna?
Det finns gener som har hög genomslagskraft, som går i familjer från gene-
ration till generation, och där många är sjuka. Att det ibland finns en famil-
jär ansamling av hjärntumörer hittade vi tidigt. Det är ovanligt, men det 
finns. Sedan finns gener med låg genomslagskraft, som vi alla har. Jag kom-
mer tillbaka lite till dem. När det gäller gener med hög genomslagskraft kan 
man säga att de finns i vissa familjer men det är bara några procent av alla 
som har den här elakartade formen, gliom, som har det i familjen. 

Hjärntumörer är ovanliga och ska man studera någonting som heter 
familjära gliom och som är väldigt ovanligt, klarar man det inte själv. För 
tio år sedan startade vi ett samarbete, vi är 14 centra som tillsammans har 
samlat in 400 familjer som vi håller på att studera vad gäller sjukdomens 
orsaker. En familj definieras som minst två nära släktingar med samma typ 
av hjärntumör.

Är det viktigt att veta?
Man kan undra, är det viktigt att veta? Vi kan ändå inte operera, vi kan inte 
göra en förebyggande operation av hjärnan. Men det är faktiskt så att har 
man en sådan här familj har man ett väldigt stort intresse och man vill för-
stå varför. Om man ska försöka hitta riktade behandlingar måste man ock-
så förstå varför, annars kan man inte göra något åt det. Den samlade bilden 
av de här 400 hjärntumörfamiljerna är att i 85 procent av fallen är det bara 
två personer i familjen som har insjuknat. Det gör att i de allra flesta fall, när 
någon som har fått en hjärntumör och vars moster hade hjärntumör, und-
rar vilken risk barnen löper. Då kan vi säga att den är ganska låg, det kan vi 
använda oss av när vi ger genetisk vägledning till de familjer som undrar. 

Man kan undra hur det här kommer sig. Det är sannolikt en komplex bild 
av många orsaker, kanske både arv och miljö, men i ungefär 5 procent av 
familjerna finns 3-5 personer som insjuknar med en stark nedärvning och 
man säga att där letar vi efter vad som kopplar dem samman. De gener som 
har låg genomslagskraft har vi allihop. Vi ser ju lite olika ut – vi har en massa 
genetiska variationer i oss som gör att vi ser olika ut. De senaste fem åren 
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har man kunnat titta på alla gener i hela genomet mellan 600 000 till 2,5 
miljoner sådana genetiska variationer, beroende på vilken metod man väljer. 

I studier kan man titta på stora mängder av fall av insjuknade, på kon-
troller och på de som inte har insjuknat för att se vad som skiljer dem åt. Det 
finns gener för våldsamhet, stroke, hjärtinfarkt, skilsmässa och så vidare, 
och några gener som ger en viss ökad risk för hjärntumör.

Från början hittade vi fem olika gener som tydligt visade kopplingen 
mot hjärntumör – 2010 publicerade vi det här resultatet. 

Två av dem, en längst upp till vänster och en längst ner till höger, tert och 
rtel, har med de här telomeraserna att göra. Deras normala funktion hand-
lar om regleringen av telomeraser, så där är vi något på spåren. Kan det ha 
något med gener och miljö att göra? Vi har tittat på de genetiska variatio-
nerna i tert-genen och sett att den verkar koppla till hur långa telomerer 
man har när man är lite äldre, däremot inte när man är yngre, vilket vi inte 
riktigt förstår. Men det är ju typiskt, en sådan pusselbit kan ändå ha något 
med telomerlängden att göra även om vi inte riktigt vet hur. En annan sak 
än vad som händer i blodet på oss människor, är vad som sedan sker i tumö-
ren. Är det samma gener som är förändrade inne i tumören som är ändra-
de i blodet? Det som är lite spännande när det gäller hjärntumörer är att vi 
har hittat ganska få sådana här varianter. Det verkar inte vara så komplext 

Figur4. Fem gener som har betydelse för uppkomsten av gliom.
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vilket betyder att var och en av dem kan ha en viss betydelse. Den här som 
heter CDN2KA är också vanligt förändrad i tumören. Men det här är inte 
gener som man tar en gentest för, eftersom de ger en sådan liten ökad risk.

Genen EGFR är vanligt förändrad för tumörer både vid lungcancer, bröst-
cancer och i hjärntumörer – gliom – som jag har studerat mest. Vi har tittat 
på människor och kopplat blodprover och färskfrusna vävnadsprover för 
att se om de som har den genetiska varianten i EGFR – som vi vet ger risk 
för hjärntumör – har särskilda förändringar i tumören. Det verkar de ha. Vi 
vet inte exakt hur men vi ser att det blir en större mängd av de som har en 
förlust av ena kopian av EGFR. Vi tror att det kan vara en mekanism, att det 
har verklig betydelse för vad som händer när det blir en tumör. 

Hur förbättra klinisk cancerforskning?
Det är många, många gener som har betydelse och det kan bli fel på vä-
gen när det blir cancer. Den här EGFR är en sådan där signalväg, en vik-
tig genväg, kan man säga. Det finns specifika behandlingar och det är klart 
att kan vi hitta en kedja av bevis, allt från miljö till blodet och till tumören, 
så kan vi också hitta riktade behandlingar. Det finns riktade behandlingar 
redan idag och en del av dem är testade på hjärntumörer, men hittills har 
man inte hittat något som är väldigt effektivt. Det är som att lägga pussel 
då man försöker hitta specifika behandlingar för varje individ och tumör. 
Vi måste komma dithän också för hjärntumörer, inte bara för bröstcancer. 

Hur ska vi då förbättra klinisk cancerforskning och om vi inte kan be seg-
ra cancern, i alla fall kontrollera den? Jag tror att vi behöver fler patienter i 
kliniska studier, vi måste kunna ta reda på mer och testa olika läkemedel. 
Det är ganska mycket biverkningar med de nya typerna av behandlingar 
och det måste vi också ta med i beräkningen. Jag tror det är viktigt att vi 
testar dem noggrant men det är resurskrävande. Vi behöver fler forskande 
kliniker, det vill säga läkare som forskar på deltid för de har möjlighet att 
både tänka i biologiska termer och att se patienten. 

Att ha färskfrusen vävnad kombinerat med blodprover som vi har, är en 
värdefull guldgruva också. Vi har ju den medicinska biobanken vid Umeå 
universitet men att också ha vävnadsprover och att frysa dem snabbt har 
stor betydelse för vilka tekniker man kan använda. Vi har ett projekt till-
sammans med Uppsala universitet, det så kallade U-CAN projektet, där vi 
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samlar in vävnadsprover från hjärntumörer och tjocktarmscancertumö-
rer. Det ser jag som ett viktigt projekt för att kunna hitta nya behandlingar.

Sverker Olofsson: Du sa att 90 procent av de kvinnor som drabbas av 
bröstcancer lever efter fem år. Och jag misstänker att screeningen är en bi-
dragande orsak till det?

Beatrice Melin: Absolut. Man pratar mycket om att cancer ökar, men man 
ska komma ihåg att en hel del av ökningen är de små tumörerna man hit-
tar vid screening.

Sverker Olofsson: Vad menar du med små tumörer?

Beatrice Melin: Det är storleksmässigt små tumörer som man hittar till 
exempel vid screening, och det betyder att man också kan bota dem. 

Sverker Olofsson: Skulle man kunna tänka sig att detsamma kunde gälla 
även för andra cancerformer och att människor skulle kunna botas i sam-
ma utsträckning om man screenade på fler håll.

Beatrice Melin: Det kan vara så. Screening för tjocktarmscancer pågår i 
en del länder. I Sverige genomförs det idag bara i Stockholm och där är det 
tydligt att om man har en väldigt avancerad tumör som har spridit sig till 
lymfkörtlar och så vidare, då går det sämre för patienten jämfört med om 
tumören hittas tidigt. För många tumörformer är det så, men en del, till ex-
empel den mest aggressiva formen av hjärntumör, verkar uppkomma jät-
tesnabbt. Ska man screena måste man hitta en tumör tidigt, men kommer 
den bara på några månader har man ingen chans i världen att hitta den. 

Sverker Olofsson: Men om vi tar tjocktarmscancer då, varför screenar 
man i Stockholm men inte i Västerbotten?

Beatrice Melin: Jag tror att det kommer, det är bara en tidsfråga. Just nu har 
Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ett förslag om att starta en studie 
och där kommer Västerbotten att vara med, så att jag tror att det är på väg. 

Sverker Olofsson: Jag inte släppa det där riktigt, det kan kännas lite orätt-
vist att man på vissa ställen satsar mer på att hitta cancer än på andra stäl-
len i landet. Det vore väl sjutton, det skulle man väl kunna screena?

Beatrice Melin: Jag tror att det mycket handlar om att man vill ha tydli-
ga bevis innan man inför någonting. Screening kostar mycket och när man 
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har rullat igång ett screeningprogram kan det vara svårt att stoppa. Man 
måste veta säkert att det hjälper och att man har en riktigt bra metod. Det 
är väl det man har väntat på. 

Sverker Olofsson: Jag hoppar lite grann. Eftersom du själv tog upp det 
här med hjärntumörer, det är nästan det värsta man kan råka ut för, det 
bara smäller till och så har man dem, låter det som. 

Beatrice Melin: Det finns ju fler tumörer som är aggressiva, men det är 
komplicerat med hjärntumörer i och med att de sitter inne i hjärnan. Man 
ska också komma ihåg att nu pratar vi om den mest aggressiva. Det finns 
också mera långsamväxande hjärntumörer, så en hjärntumör är inte alltid 
så där aggressiv.

Sverker Olofsson. Till sist, jag blev så nyfiken, du sa att BMI har en gan-
ska kraftig påverkan på vad som händer, på risken för cancer. Säg något mer 
om det där, vad ska man sträva efter, kort och smal eller?

Beatrice Melin: Ja, just det. Det är väl precis det vi varit inne på, vällev-
nadsspåret. Längden kan vi inte göra så mycket åt, vi vet att längden har be-
tydelse också för risken för hjärntumör, längden har med vissa tillväxtfak-
torer att göra, det är sådant vi har i oss. Men vikten kan vi påverka.

Sverker Olofsson: Men det här med längd, om man blir född någorlunda 
kort har man i någon mån dragit en vinstlott.

Beatrice Melin: Absolut, kort är bra.

Sverker Olofsson: Hör ni det, ja det är otroligt alltså.
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Kostens komplicerade betydelse

Bethany van Guelpen
kostvetare, läkare, forskare, enheten för patologi 
Institutionen för medicinsk biovetenskap

Som ni hör är jag inte svensk utan från Kanada. Jag kom hit som utbytesstu-
dent för 13 år sedan och blev på något sätt kvar. Jag är kostvetare, AT-läka-
re och har en docentur på patologen. 

Hur blir en cell till en cancer?
Kostens komplicerade roll – ja, då får vi börja med vad cancer är för något 
och var den uppstår.

Figur 1. Här har vi en frisk cell och för att den ska bli en tumör krävs mer celldel-
ning och mindre celldöd samt kärlnybildning, för att vara säker på att tumören får 
den mat och syre den behöver för att växa. 
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För att en tumör ska vara en cancer måste den invadera vävnaden runt om-
kring, och om den sedan tar sig ut i kroppen säger man att den metasta-
serar. Allt detta sker genom genetiska mutationer, alltså ändringar i DNA, 
men även genom ändringar utanför DNA, vilka kan bete sig som en muta-
tion utan att DNA-sekvensen förändras. Det kommer jag tillbaka till lite se-
nare. Cancerutvecklingen sker också i samband med närmiljön – stödcel-
lerna runt själva cancercellerna – och immunsystemet är inblandat. Det är 
komplicerat allt det här! Det jag är intresserad av är hur livsstilen spelar in.

Hur studerar man kost och cancer?
Varför är det så svårt att få svar om sambandet mellan kost och cancer? Ena 
dagen läser man i tidningen att någonting skyddar kroppen mot cancer och 
dagen efter ska precis samma sak öka risken för cancer – hur ska man för-
hålla sig till dessa budskap? Det ska jag försöka ge några svar på idag. Jag ska 
ge en minikurs om vad det är för forskningsstudier vi läser om, hur studie-
uppläggen ser ut och sedan beröra frågan om att kosten kanske spelar lite 
olika roll beroende på var man befinner sig i cancerprocessen. En tumör 
dessutom inte är en annan lik – det finns massor av skillnader även inom 
samma typ av cancer, till exempel bröstcancer. 

Vi börjar med studieupplägg och det blir en ganska översiktlig beskriv-
ning. En typ av studie man jobbar med är labbstudier. Det handlar till exem-
pel om cellstudier, kallade ”in vitro” eller ”i glas” för att cellerna undersöks 
i glasburkar, men även djurstudier. Både cell- och djurstudier är experimen-
tella, vilket innebär att man aktivt testar något, och inte bara observerar. 
Med cellstudierna kan man titta på mekanismer, verkligen på detaljnivå, 
på ett sätt som inte är möjligt med hela organismer. Man har även kontroll 
över alla andra faktorer, så att förhållandena i de olika glasburkarna är iden-
tiska frånsett just det man testar. Just det, att hålla lika förutsättningar för-
utom det som testas, gäller egentligen även vid djurstudier, men man har 
dessutom både fördelen och nackdelen att komma lite närmare männis-
kokroppen i all dess komplexitet. Det är praktiskt att jobba med djur, inte 
minst om man till exempel ska testa kosten – man kan ju lita på att djuren 
faktiskt äter det man vill att de ska äta. Både cell- och djurstudier säger nå-
got om orsakssamband.  Ser man en skillnad mellan två grupper kan man 
vara säker på att den beror på just den faktor man testade, eftersom förhål-
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landena mellan grupperna i övrigt var identiska. Nackdelen är att det inte 
är människor man tittar på. Man kan aldrig direkt översätta resultaten till 
människokroppen, och mängderna mat eller näringsämnen och så vidare 
blir inte heller autentiska – det är inte så lätt att mata en cell med hambur-
gare, om ni förstår vad jag menar. 

Det finns också observationsstudier, då man inte försöker påverka hur folk 
äter. Man tittar bara på, noterar hur de äter, jämför sedan vilka som blev sjuka 
och vilka som förblev friska, och därefter försöker hitta faktorer som skiljer 
dem åt. Man letar alltså associationer mellan livsstilsfaktorer och risken att 
insjukna i en viss sjukdom.  Det kan ge viktiga ledtrådar som sedan kan följas 
upp i andra studier för att samla stöd för eller förkasta en hypotes. Den stora 
nackdelen med observationsstudier är att det är mycket svårt att ta hänsyn 
till alla möjliga andra skillnader mellan de sjuka och de friska personerna.  
Den statistiska analysen är till stor hjälp här. Till exempel finns en stark as-
sociation mellan gula fingrar och lungcancer, men genom att ta hänsyn till 
rökning i den statistiska analysen kan man visa att det inte är gula fingrar 
som är det farliga. Om flera bra observationsstudier visar samma sak är det 
rimligt att tro på ett visst fynd eller association, men ett orsakssamband 
kan aldrig riktigt bevisas.

Tester på människor i kontrollerade försök
Vid interventionsstudier görs tester på människor i kontrollerade försök. 
Man väljer ut en grupp människor och delar dem slumpvis i två grupper, 
då hälften får riktiga ”piller” och hälften får ”sockerpiller”. Varken försöks-
personerna eller forskarna vet vem som fått vad. Det kallas för en dubbel- 
blind studie, en randomiserad studie med slumpat urval och test mot sock-
erpiller. Det är så kallad ”gold standard”, och fungerar mycket bra vid forsk-
ning om läkemedel, men något sämre vid forskning om kost. Kosten är inte 
piller. Ger man ett enskilt näringsämne i kosten går man miste om allt an-
nat som finns i de livsmedel där näringsämnet fanns. Det är också ganska 
svårt att ”blinda” kosten eftersom försökspersonerna ser vad de äter – om 
man testar en viss kost påverkar den kunskapen givetvis resultatet.  

Till sist finns det metaanalyser, en studie av studier där man samman-
ställer alla studier, oftast observationsstudier och interventionsstudier, med 
en viss frågeställning. Med hjälp av statistiska beräkningar försöker man se-
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dan ta fram en gemensam slutsats. Den stora nackdelen med meta-analyser 
sammanfattas med ”skit in, skit ut” - kvaliteten i metaanalyser är alltså helt 
beroende av kvaliteten i de studier som ingår. 

Kost och cancer – vad ska man tro?
Det vi läser i tidningarna om livsstil och hälsa handlar till stor del om en-
skilda observationsstudier. Det kan till exempel stå att X antal hundra tu-
sen personer följdes under 20 år och de som åt eller levde på ett visst sätt 
hade högre eller lägre risk att insjukna eller dö i en viss sjukdom. Men jag 
kan tycka att, innan man funderar på hur det man läser ska påverka den 
egna kosten och livsstilen, det gärna får handla om en högkvalitativ inter-
ventionsstudie eller en bra metaanalys. Det kan förstås vara svårt om man 
inte jobbar ”i branschen” att bedöma kvaliteten i en interventionsstudie el-
ler meta-analys. Men i alla fall när man läser om en enskild observations-
studie kan man tryggt tänka för sig själv att det här är intressant, men spe-
lar ingen roll för mig, eller för er, i nuläge.

Norra Sverige – en guldgruva för forskning  
om kost och cancer
Norra Sverige är en riktig guldgruva för högkvalitativa observationsstudier. 
Vi har flera stora material där befolkningen har lämnat prover och informa-
tion om sig själv. Det största är Västerbottens hälsoundersökningar, det vill 
säga hälsokontrollerna när man fyller 40, 50 och 60 år.  Jag vet inte exakt 
hur många personer som har deltagit i dessa hälsokontroller, och många har 
hunnit vara med flera gånger., Om jag inte minns fel finns snart 200 000 
blodprover insamlade från olika projekt. En riktig guldgruva! Vid en sådan 
så kallad prospektiv kohortstudie (prospektiv = följa över tid, kohort = grupp 
individer) samlar man in data om exempelvis kroppsvikt, blodtryck, livsstil, 
tidigare sjukdomar, läkemedelsanvändning etc, och kanske biologiska pro-
ver – som blodprover – från ett stort antal personer. Man väntar sedan flera 
år eller till och med decennier för att se vilka som får en viss sjukdom, kan-
ske en viss typ av cancer. Man jämför därefter sjuka och friska för att hitta 
”riskfaktorer” eller ”friskfaktorer” som skiljer dem åt, exempelvis om de fris-
ka åt på ett speciellt sätt. Fördelen, jämfört med att bara fråga cancerpatien-
ter och friska personer hur de åt tidigare, är att man minskar risken att per-
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sonerna minns fel. Det är inte ovanligt att minnas att ens kost var bättre eller 
sämre än vad den egentligen var innan man blev sjuk. I prospektiva studier 
påverkar minnet inte resultaten på samma sätt, eftersom information samlas 
innan någon blir sjuk. Det är lite av en sanning med modifikation eftersom 
många sjukdomar, inklusive cancer, kan ta lång tid att utvecklas. Personer-
na kan alltså ha haft en tumör som de inte visste om, men som ändå påverka-
de deras kostvanor genom exempelvis sämre aptit, redan när de kom med i 
studien. Den största nackdelen med sådana prospektiva kohortstudier är att 
de måsta inkludera ett stort antal individer, eftersom man inte från början 
vet vilka som senare kommer att insjukna. Som tur är kan en och samma ko-
hort användas till att studera många olika faktorer i många olika sjukdomar!

Folat vid tjock- och ändtarmscancer  
– ett fördjupande exempel
Jag ska ta tjock- och ändtarmscancer som ett fördjupande exempel idag, både 
för kostens komplicerade roll i cancer och för de unika forskningsmöjlighe-
ter som finns i norra Sverige. Jag har varit med och studerat bland annat rol-
len som B-vitaminer spelar i utvecklingen av tjock- och ändtarmscancer. Folat 
är ett B-vitamin som finns i många livsmedel, såsom mörkgröna grönsaker, 
frukt och lever. Folsyra, som många känner till, är den syntetiska formen av 
folat, som kan köpas som kosttillskott. Folat är viktigt för arvsmassan, DNA, 
både för byggstenarna i DNA, för DNA-stabiliteten och även för genuttryck-
et, som alla är viktiga för att förebygga cancer. Man har därför utgått från att 
folat skyddar mot cancer, och ett stort antal observationsstudier har visat 
att en kost som är rik på folat minskar risken för tjock- och ändtarmscancer.

Just tjock- och ändtarmscancer är en intressant cancerform ur näringssyn-
punkt, eftersom man exponeras för kosten inte bara via blodet som i andra 
organ, utan även direkt via tarmen då avföringen har kontakt med tarmväg-
gen. Vi tittade på folatnivåer i blodet i materialen från norra Sverige, där vi 
hade 226 patienter och dubbla kontroller till varje patient, eller fall. Vill man 
titta på blodprover i en prospektiv kohortstudie väljer man ofta ut så kallade 
kontroller, personer med samma ålder, kön etcetera som fallen, istället för att 
använda hela kohorten. Dels för att det skulle bli onödigt kostsamt att analy-
sera alla blodprover, dels för att inte slösa med det ”röda guldet”. 
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Vi tittade alltså på mängden folat i blodet och vad risken var att senare in-
sjukna i tjock- och ändtarmscancer, och såg till vår förvåning att personer 
med de allra lägsta folatnivåerna hade lägst risk att insjukna. Det hade vi 
inte förväntat oss att se. Men andra forskare har faktiskt också fått liknan-
de resultat. Vi funderade på vad förklaringen kan vara, och detta leder till 
min nästa punkt på dagordningen: Cancerprocessen. 

Cancerprocessen – när spelar kosten roll?
Folat är, som jag nämnde tidigare, viktigt för arvsmassan på flera sätt, och 
det gäller inte bara i friska celler utan även i cancerceller. Cancerceller be-
höver också kopiera sitt DNA och dela sig, till och med mer än i den friska 
vävnaden, så de behöver mer ”mat” än friska celler. Folat tycks alltså vara 
lite av ett tveeggat svärd, som skyddar friska celler från att omvandlas till 
cancer, men som gynnar progress i en tumör när den väl uppstår. Den här 
teorin bygger på resultat från olika typer av studier, cellstudier, djurstudi-
er och observationsstudier. De få interventionsstudier som har gjorts har 
inte gett någon enhetlig bild, så det är fortfarande oklart vilken betydelse 
detta har för folkhälsan. Men i vilket fall behöver man inte rädd för det här. 
De positiva hälsoeffekterna av en kost som innehåller mycket folat övervä-
ger de möjliga negativa.  

Det här med folat väcker frågan om när kosten kan tänkas vara viktig 
för cancerutveckling. I studier från Överkalix har forskare tittat på andra 
sjukdomar än cancer och sett att hur mor- och farföräldrarna levde kan på-
verka hälsan två generationer senare. De möjliga mekanismerna är lite väl 
komplicerade att förklara, men det finns ett exempel som är lite lättare att 
förstå. Det foster en gravid kvinna bär på har egna könsceller. Det innebär 

Figur 2. 
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att tre generationer finns samlade på ett ställe, och mycket av det som den 
gravida kvinnan exponeras för når också könscellerna hos barnbarnet. 
Mammans kost och livsstil skulle därmed, teoretiskt sett, kunna påverka 
barnbarnets framtida hälsa.  Det är kanske lite mer självklart att den gravi-
da kvinnans livsstil skulle kunna påverka fostrets, alltså barnets, hälsa och 
cancerrisk senare i livet. Även barnets kost och livsstil under de första lev-
nadsåren tycks spela roll för den senare hälsan som vuxen. Som i exemplet 
folat och tjock- och ändtarmscancer är livsstilen viktig, om än på olika sätt, 
för en vuxen person under åren innan en tumör uppstår och under åren då 
en tumör finns men ännu inte hittats, och det kan lätt handla om 10 år. Kost 
och livsstil kan vara viktig under en pågående cancerbehandling, även om 
det ofta handlar främst om att förebygga undernäring och mindre om hur 
själva tumören påverkas, och efter behandling för att förebygga återfall. I 
observationsstudier, som de vi gör här på materialen i norra Sverige, är det 
framför allt kost och livsstil hos vuxna som hittills har varit tillgängligt att 
studera. Men det finns flera nya initiativ på gång som kan tillåta undersök-
ning av även de övriga tidpunkterna.

En tumör är inte en annan lik
För att ytterligare komplicera ämnet kost och cancer, kan nämnas att en 
tumör inte är en annan lik. Det har ju varit svårt att visa tydliga samband 
mellan kost och cancer, kanske en del av förklaringen är att det inte hand-
lar om en sjukdom utan om väldigt många sjukdomar med en del likheter 
men även med viktiga skillnader. I bröstcancer, till exempel, baseras valet 
av behandling på de specifika molekylära egenskaperna hos den enskilda 
tumören. På ett liknande sätt skulle bättre kunskaper om riskfaktorerna för 
specifika subtyper av cancer kunna leda inte bara till ökade kunskaper om 
cancerutveckling utan även till identifiering av subgrupper av befolkning-
en som var ”känsliga” för specifika kost- eller livsstilsfaktorer, alltså indi-
vidbaserad cancerprevention. 

När vi fick det oväntade resultatet för folat och tjock- och ändtarmscan-
cer, att låga folatnivåer i blodet var relaterade till en lägre risk att insjukna, 
funderade vi både på vilket skede i cancerprocessen den möjliga effekten 
kunde uppstå, men även om det kunde finnas en viss subgrupp av patienter 
eller tumörer som kunde ligga bakom resultatet. Det kanske inte gällde all 
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tjock- och ändtarmscancer utan en viss typ som svarade på folat på ett ovän-
tat sätt? Så vi tittade närmare på en möjlig mekanism, så var beredd, nu ska 
det pratas molekyler. Jag nämnde i början ändringar utanpå DNA som beter 
sig som genetiska mutationer – ett exempel på det heter DNA-metylering. En 
metylgrupp är en kolatom och tre väteatomer i en liten grupp, dessa sitter 
lite utspridda över hela DNA-strängen och bidrar till stabiliteten. Det heter 
global metylering. Metylgrupper kan också sitta tätt packade precis i bör-
jan av en gen, i det som kallas genpromotern. En sådan anhopning av me-
tylgrupper, som kallas promoter metylering, hindrar genläsningsmaskine-
riet från att ta sig vidare och det fungerar alltså som ett slags on off-knapp 
som stänger av genuttryck. 

Vad har det med folat att göra? Folat är kroppens viktigaste bärare av 
dessa metylgrupper, och bestämmer därmed tillgången. Har man mycket 
folat i kroppen har man bättre tillgång till metylgrupper och vice versa. Se-
dan finns även annat i kosten som också har betydelse, exempelvis sänker 
ett högt alkoholintag folatnivåerna i kroppen.

Vid tjock- och ändtarmscancer finns en subgrupp av tumörer som har 
mycket av den här typen av metylering där många gener stängs av på det 
här sättet. Vi hade hypotesen att om man stryper tillgången till folat, och 
därmed stryper tillgången till metylgrupper, kanske man kan förebygga att 
just den typen av tumör uppstår eller att den har svårt att växa. Det skulle 
i så fall förhindra att en person blir sjuk i just den typen av tjock- och änd-
tarmscancer. För att studera det tog vi samma material som i förra studien 
om folat och tittade på tumörvävnad från alla patienterna. När man ope-
rerar bort en tumör undersöks tumörvävnaden av en patolog. Dessa väv-
nadsprover sparas på patologen i många år, och vi kunde därför analysera 
tumörvävnaden för att klassificera dem som metyleringstyp eller icke-me-
tyleringstyp. Vi fann att det var i just den gruppen av tumörer som hade 
klassificerats som metyleringsstyp folatresultatet fanns. 
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Figur 3. Ökade folathalter ökade risken att insjukna i metyleringstypen av tjock- 
och ändtarmscancer, det vill säga en typ av tumör där många gener stängs av ge-
nom metylering.

I figuren står y-axeln för risk, där allt över 1 är ökande risk och allt under 
1 är minskande risk. På x-axeln har vi blodnivåer av folat, i fem ökande ni-
våer. Det ser alltså ut som om mer och mer folat ger mer och mer risk att 
insjukna i metyleringstypen av tjock- och ändtarmscancer, det vill säga en 
typ av tumör där många gener stängs av genom metylering.  Men det var 
inte helt klockrena resultat. Man hade gärna sett att trenden fortsatte även 
uppe i den högsta kategorin av folatnivåer. Och det är dessutom bara en li-
ten observationsstudie. 

Om jag går tillbaka till det jag nämnde tidigare om hur man ska tolka 
forskningsresultat, kan man fråga sig vad denna studie har för betydelse. 
Den är som sagt en observationsstudie. Den är stor, åtminstone relativt sett, 
men när man delar in i subgrupper blir de ändå ganska små vilket påver-
kar tillförlitligheten i resultatet. Så frågan är vad vår studie betyder för hur 
ni ska äta, och jag skulle vilja påstå att den betyder absolut ingenting! Det 
skulle krävas flera studier med liknande resultat, och gärna interventions-
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studier, för att tro på resultatet. Och även om resultatet stämmer är det ju 
bara en aspekt i förhållandet folat och hälsa. Mitt syfte med att berätta om 
studien var att ge ett exempel på hur man kan göra kostforskning på cancer 
på ett innovativt sätt, och för att illustrera den komplexiteten som råder. 
Missförstå mig inte, jag är stolt över denna studie, jag tycker att den är bra. 
Kost och subtyper av cancer är ett nytt forskningsfält, och det ställer höga 
krav på forskningsmaterial, och här glänser norra Sverige – nu skryter jag 
igen om dessa material för det är ju ni som sitter här som har lämnat blod-
prover och fyllt i de jättelånga kost- och livsstilsenkäterna i Västerbottens 
Hälsoundersökningarna. Ni gör det möjligt att bedriva världsledande forsk-
ning häruppe i norra Sverige!

Kost och cancer – återigen, vad ska man tro?
Det vore konstigt att prata om kost och cancer utan att säga något om hur 
man ska äta för att förebygga cancer. World Cancer Research Fund, baserad 
i Storbritannien, bedriver ett ambitiöst projekt för att sammanställa forsk-
ningsläget vad gäller alla möjliga riskfaktorer för cancer, och det uppdate-
ras kontinuerligt. Det är verkligen ett stort projekt med forskare från hela 
världen som går igenom litteraturen och sammanställer kunskapsläget. 
Det ställs höga krav på kvalitet innan de går ut med en rekommendation. 
Eftersom det fortfarande mest handlar om observationsstudier är det inte 
helt säkra orsakssamband, men det finns ändå ett starkt stöd för att man 
ska äta mindre energität mat, dricka lagom med alkohol, och inte ta kost-
tillskott för att förebygga cancer.

Ät mindre
Chips 
Godis 
Maträtter med högt energivärde, 
som:

Hamburgare med fet sås
Pommes frites
Fet pizza 

Söta drycker 
Mindre rött och processat kött 
Mindre salt 
Inga kosttillskott

Ät mer 
Grönsaker  
Frukt  
Gröna baljväxter 
Fullkorn
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Naturligtvis gäller egentligen först och främst de tre stora råden kring livs-
stil: sluta röka (eller helst inte börja röka), håll vikten och motionera. Jag 
vill också tillägga att man äter för hälsa och välmående, inte bara för att fö-
rebygga cancer. Det finns ju andra sjukdomar som är ännu vanligare, som 
hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Den kost som anses vara bra är som tur är 
ganska lik för de olika folkhälsosjukdomarna. De här kostråden hade lika väl 
kunnat handla om att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Det hade varit 
lite jobbigt om det varit helt olika kost man skulle ätit för olika sjukdomar!

Sverker Olofsson: Jag tänkte bara så vi klarar ut det här fullständigt – fol-
syra, köper man det som tabletter? Ska man ta tabletten eller inte?

Bethany van Guelpen: Jag tycker inte du ska ta den.

Sverker Olofsson: Du då, jag tänker eftersom vi är i två olika åldrar.

Bethany van Guelpen: Ja, och framför allt olika kön. Kvinnor i fertil ålder 
ska ta folsyra för att förebygga ryggmärgsbråck hos foster. Många, kanske 
till och med de flesta graviditeterna är oplanerade, så finns det en chans att 
man kan bli gravid har man nog nytta av folsyra.

Sverker Olofsson: Yngre kvinnor ska ta folsyra, äldre män och förmod-
ligen också äldre kvinnor ska inte göra det.

Bethany van Guelpen: Inte om man är frisk. Men visst, har man en kon-
staterad brist på folsyra, folat, då har man också nytta av folsyra.

Sverker Olofsson: Ja, men hur vet man det?

Bethany van Guelpen: Det upptäcks ofta hos personer med blodbrist, för 
ibland beror blodbrist på att man har för lite B-vitaminer. Då kan man ha 
behov av folsyra.

Sverker Olofsson: Jag tänkte så här – det här är lite fånigt – men lagom 
alkohol, vad är det? 

Bethany van Guelpen: Det är en portion för kvinnor, för män upp till 
två, per dag.

Sverker Olofsson: Pratar du om deciliter?

Bethany van Guelpen: Enheter kan man säga, typ ett mindre glas vin. För 
det beror på hur mycket alkohol det är i drycken.
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Sverker Olofsson: Så det innebär att jag som är nykterist och de som är 
precis raka motsatsen, vi tar båda risker fast ur olika aspekter.

Bethany van Guelpen: Det är mer vid hjärt-/kärlsjukdom som lite alkohol 
kanske kan vara nyttigt. Jag tror inte att detta gäller för cancer.

Sverker Olofsson: Det här är en lite lömsk fråga, men kan du ge exempel 
på något du aldrig äter på grund av att du vet att det följer en risk med det 
– vad undviker du verkligen?

Bethany van Guelpen: Ingenting, det finns ingenting som jag skulle und-
vika helt.

Sverker Olofsson: Men vad drar du ner på? Passa dig för att säga rött kött 
för då kan du få bonderörelsen på dig.

Bethany van Guelpen: Jag tror lite mer på en växtbaserad kost. Jag är inte 
vegetarian, jag tycker att det är lite tråkigt att utesluta något helt, men nog 
vore det bra, ur många perspektiv, att äta mindre kött. En varierad kost är 
det godaste och nyttigaste, tycker jag. Mycket av den traditionella svenska 
kosten är inte så jätterik på grönsaker. Det är en spännande utmaning att 
försöka få in mer grönsaker i den svenska kosten.

Sverker Olofsson: Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang – men du 
nämnde lever vid något tillfälle.

Bethany van Guelpen: Ja, lever innehåller mycket folat.

Sverker Olofsson: Ja, och då tänkte jag, ska man passa sig lite för rött kött 
men äta lite mer lever, kan man säga så?

Bethany van Guelpen: För vad exakt?

Sverker Olofsson: Ja, för det du pratar om, rött kött och cancer till exempel.

Bethany van Guelpen: Nej, jag tror inte riktigt på att detaljstyra så mycket. 

Sverker Olofsson: Men det är intressant att få veta, för alla sitter där vid 
matbordet och tänker ”hur dum är jag som käkar det här och hur klok jag 
är som käkar det här”. Men man kan säga att det enda riktigt vettiga försla-
get är att äta mer grönsaker!

Bethany van Guelpen: Ja, det är nog ett vettigt förslag som alla går med 
på och som alla kan tro på. Och så är de flesta överens om att vi bör dra ner 
på bakelser, chips och snask…
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Denna bild kommer 
från ett svepelektron-
mikroskop och togs 
vid vårt laboratori-
um för cirka 30 år se-
dan. Den visar en cell 
i hög förstoring – man 
ser dess yta och lite av 
strukturen. Det här är 
en så kallad HeLa-cell, 
som vi ska prata lite 
om till att börja med. 
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Varför kallas de HeLa-celler? Under 1900-talets mitt levde en kvinna vid 
namn Henrietta Lacks som bara blev 31 år gammal. På hösten 1950 födde 
hon sitt femte barn, 30 år gammal, och strax därefter upptäcktes att hon 
hade en tumör på livmoderhalstappen. I samband med strålbehandling och 
senare operation tog man bort bitar från hennes tumör och lade dem i små 
skålar som sattes i ett så kallat cellodlingsmedium med näringsämnen. Cel-
lerna började växa så att de kunde fördelas till nya skålar, varpå det blev 
fler och fler celler. Då skapades en cellinje, en permanent växande odödlig 
linje, och det är den som heter ”HeLa” efter Henriettas namn. Denna cel-
linje bidrog bland annat till att man kunde testa poliovaccin på 1950-talet 
och så småningom har de här cellerna spridit sig till laboratorier över hela 
världen. De har bland annat använts i över 60 000 vetenskapliga artiklar. 
10 000-tals ton celler har vuxit fram under åren! 

Figur 2. En koloni av HeLa-celler

Tumörcellers egenskaper
Bilden till vänster visar en koloni av HeLa-celler, som när de växer sig täta i 
odlingsskålen fortsätter att växa upp på varandra. De två cellerna i mitten 
på bilden till höger är celler som just håller på att dela sig till två dottercel-
ler. Som jämförelse kan man ta normala celler från exempelvis huden och 
på samma sätt ge näringslösning så att de växer. Men när de cellerna blir 
täta i skålen och får kontakt med varandra så slutar de växa och blir helt 
platta, utan strukturer på ytan. En egenskap tumörceller alltså har är att 
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de, till skillnad från normala celler, fortsätter att växa utan att bry sig om 
ifall de kommer i kontakt med andra celler. Inne i kroppen växer en tumör 
i ett sammanhang och då har det visat sig att mikromiljön, alltså den struk-
tur som finns omkring tumörerna, är väldigt viktig och påverkar tumörcel-
lernas möjlighet att tillväxa. Man talar alltså om ett antal egenskaper som 
kännetecknar elakartade tumörer. En av dessa egenskaper är genetisk in-
stabilitet, vilket innebär att cellerna är instabila vad gäller arvsmassan. Det 
betyder att det uppstår nya mutationer och nya egenskaper hela tiden. Ett 
annat kännetecken är förmågan att invadera och metastasera så att de kan 
sprida sig i kroppen. Normala celler fungerar på så vis att när de får vis-
sa signaler så dör de. Cancercellerna kan motstå sådana signaler och man 
kan därför säga att de är motståndskraftiga mot celldöd. De förlorar även 
så kallade ”tumörhämmargener” som skyddar oss mot cancer. Dessa gener 
kodar för proteiner som bland annat är viktiga vid regleringen av celldel-
ning och reparation av skadat DNA. Tumörceller lever också i låg syrgasmil-
jö vilket innebär att de måste ändra sin energiproduktion. Vidare interage-
rar de med sin omgivning så att immunförsvaret känner igen att det finns 
en tumör. Ibland finns mekanismer som gör att immunförsvaret hämmas, 
att det kan undvikas. Tumörceller kan också använda immunförsvaret för 
att stimulera sin tillväxt genom att rekrytera specifika immunceller. De kan 
alltså styra om och dra nytta av vårt immunförsvar. För att celler ska kun-
na växa och bli mer än ungefär 1 millimeter stora krävs också att det bildas 
nya kärl (angiogenes) som växer in i cellen – detta är ytterligare ett känne-
tecken för en malign tumör. 

Telomerer 
Vi återgår till cellerna på huden och utgår från bindvävsceller som växer 
och ser fina ut. Efter cirka 40-50 celldelningar slutar de växa och kallas då 
åldrade, eller att de har gått i senescens. Strikt kopplat till just hur många 
celldelningar som en normal cell kan genomgå är strukturerna i änden på 
varje kromosom – telomererna. När de blir tillräckligt korta upphör cell-
delningen i normala celler. Och det är bland annat telomerer vi har stude-
rat i vår forskargrupp. 
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Ändarna på våra skosnören kan få illustrera telomerer. Det övre skosnöret 
på bilden till höger kan liknas vid en intakt telomer och en sådan krävs för 
att kromosomen ska må bra; den skyddar alltså det som ligger under och 
som är våra gener. Vi vill inte att kromosomänden ska se ut som ett upp-
fransat skosnöre, för när vi förlorar en del av telomerstrukturen finns risk 
att kromosomerna skadas. Därför ska cellerna inte fortsätta att dela sig när 
telomererna blivit alltför korta. 

Telomererna är uppbyggda av en repetitiv DNA-kod, där TTAGGG-sek-
venser upprepas hundratals eller tusentals gånger. Det är alltså en repeti-
tion av en DNA-sekvens, men den kodar inte för ett äggviteämne (protein) 
det vill säga det finns inga gener i telomererna. Däremot drar den uppre-
pade sekvensen till sig specifika proteiner som gör att strukturen är intakt. 
Telomerernas struktur är välbevarad och finns hos en rad olika organismer. 
Alla däggdjur har exempelvis exakt likadan slutände på sina kromosomer. 
Man har länge förundrats över hur kromosomerna/telomererna kan vara 
intakta, varför de inte bryts ner, eftersom det finns enzymer och annat i 
cellen med förmåga att bryta ned DNA. Det har visat sig att änden på telo-
meren är som en loop, en liten cirkel, som gömmer slutändarna så att de 
skyddas från nedbrytning. 

Om man tittar på vad som bestämmer telomerens längd i våra celler, så-
väl i cellkultur som i kroppen, är det komplicerat och involverar många olika 
faktorer. Bilden nedan ska illustrera detta. Vi börjar med så kallad oxidativ 
stress som är skadlig för både proteiner och DNA, och som tros kunna bi-

förmågan	  att	  invadera	  och	  metastasera	  så	  att	  de	  kan	  sprida	  sig	  i	  kroppen.	  Normala	  celler	  fungerar	  på	  

så	  vis	  att	  när	  de	  får	  vissa	  signaler	  så	  dör	  de.	  Cancercellerna	  kan	  motstå	  sådana	  signaler	  och	  man	  kan	  

därför	   säga	   att	   de	   är	   motståndskraftiga	   mot	   celldöd.	   De	   förlorar	   även	   så	   kallade	  

”tumörhämmargener”	   som	   skyddar	   oss	   mot	   cancer.	   Dessa	   gener	   kodar	   för	   proteiner	   som	   bland	  

annat	  är	  viktiga	  vid	  regleringen	  av	  celldelning	  och	  reparation	  av	  skadat	  DNA.	  Tumörceller	  lever	  också	  

i	   låg	  syrgasmiljö	  vilket	   innebär	  att	  de	  måste	  ändra	  sin	  energiproduktion.	  Vidare	   interagerar	  de	  med	  

sin	   omgivning	   så	   att	   immunförsvaret	   känner	   igen	   att	   det	   finns	   en	   tumör.	   Ibland	   finns	  mekanismer	  

som	   gör	   att	   immunförsvaret	   hämmas,	   att	   det	   kan	   undvikas.	   Tumörceller	   kan	   också	   använda	  

immunförsvaret	  för	  att	  stimulera	  sin	  tillväxt	  genom	  att	  rekrytera	  specifika	  immunceller.	  De	  kan	  alltså	  

styra	  om	  och	  dra	  nytta	  av	  vårt	  immunförsvar.	  För	  att	  celler	  ska	  kunna	  växa	  och	  bli	  mer	  än	  ungefär	  1	  

mm	  stora	  krävs	  också	  att	  det	  bildas	  nya	  kärl	  (angiogenes)	  som	  växer	  in	  i	  cellen	  -‐	  detta	  är	  ytterligare	  

ett	  kännetecken	  för	  en	  malign	  tumör.	  	  

Telomerer	  	  

Vi	  återgår	  till	  cellerna	  på	  huden	  och	  utgår	  från	  bindvävsceller	  som	  växer	  och	  ser	  fina	  ut.	  Efter	  ca	  40-‐

50	  celldelningar	  slutar	  de	  växa	  och	  kallas	  då	  åldrade,	  eller	  att	  de	  har	  gått	  i	  senescens.	  Strikt	  kopplat	  

till	   just	  hur	  många	  celldelningar	   som	  en	  normal	   cell	   kan	  genomgå	  är	   strukturerna	   i	   änden	  på	  varje	  

kromosom	  -‐	  telomererna.	  När	  de	  blir	  tillräckligt	  korta	  upphör	  celldelningen	  i	  normala	  celler.	  Och	  det	  

är	  bland	  annat	  telomerer	  vi	  har	  studerat	  i	  vår	  forskargrupp.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ändarna	  på	  våra	   skosnören	  kan	   få	   illustrera	   telomerer.	  Det	  övre	   skosnöret	  på	  bilden	   till	  höger	  kan	  

liknas	  vid	  en	   intakt	  telomer	  och	  en	  sådan	  krävs	  för	  att	  kromosomen	  ska	  må	  bra;	  den	  skyddar	  alltså	  

det	   som	   ligger	   under	   och	   som	   är	   våra	   gener.	   Vi	   vill	   inte	   att	   kromosomänden	   ska	   se	   ut	   som	   ett	  

uppfransat	   skosnöre,	   för	   när	   vi	   förlorar	   en	   del	   av	   telomerstrukturen	   finns	   risk	   att	   kromosomerna	  

skadas.	  Därför	  ska	  cellerna	  inte	  fortsätta	  att	  dela	  sig	  när	  telomererna	  blivit	  alltför	  korta.	  	  

Telomerer 
(röda) 

Kromosomer 
(arvsmassan	  =	  blå) 

	  
Figur 3.
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dra till snabbare telomerförkortning. Ökad oxidativ stress kan ses vid olika 
sjukdomar och är exempelvis kopplad till inflammation. Olika immunolo-
giska komponenter kan också påverka telomerernas längd. Hormonet öst-
rogen kan i vissa fall aktivera ett enzym (telomeras) som gör att telomererna 
blir längre. Åldrande, för oss liksom för celler i kultur, gör att vi får kortare 
telomerer. I de flesta normala celler förkortas telomererna varje gång cellen 
delar sig. Celldelningshastighet är alltså av betydelse. Det finns vissa pro-
teiner som är bundna till telomerernas TTAGGG-sekvens och vilka också 
är viktiga. Likaså spelar ärftlighet en viktig roll. Även livsstil kan påverka 
telomerernas längd, liksom epigenetik, det vill säga förändringar som inte 
förändrar själva DNA-sekvensen men som påverkar DNA-strukturen och/
eller de proteiner som är bundna till arvsmassan. 

Telomererna	   är	   uppbyggda	   av	   en	   repetitiv	   DNA-‐kod,	   där	   TTAGGG-‐sekvenser	   upprepas	   hundratals	  

eller	   tusentals	   gånger.	   Det	   är	   alltså	   en	   repetition	   av	   en	   DNA-‐sekvens,	  men	   den	   kodar	   inte	   för	   ett	  

äggviteämne	  (protein)	  det	  vill	  säga	  det	  finns	  inga	  gener	  i	  telomererna.	  Däremot	  drar	  den	  upprepade	  

sekvensen	   till	   sig	   specifika	   proteiner	   som	   gör	   att	   strukturen	   är	   intakt.	   Telomerernas	   struktur	   är	  

välbevarad	   och	   finns	   hos	   en	   rad	   olika	   organismer.	   Alla	   däggdjur	   har	   exempelvis	   exakt	   likadan	  

slutände	  på	  sina	  kromosomer.	  Man	  har	   länge	   förundrats	  över	  hur	  kromosomerna/telomererna	  kan	  

vara	  intakta,	  varför	  de	  inte	  bryts	  ner,	  eftersom	  det	  finns	  enzymer	  och	  annat	  i	  cellen	  med	  förmåga	  att	  

bryta	  ned	  DNA.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  änden	  på	  telomeren	  är	  som	  en	  loop,	  en	  liten	  cirkel,	  som	  gömmer	  

slutändarna	  så	  att	  de	  skyddas	  från	  nedbrytning.	  	  

Om	  man	  tittar	  på	  vad	  som	  bestämmer	  telomerens	  längd	  i	  våra	  celler,	  såväl	  i	  cellkultur	  som	  i	  kroppen,	  

är	  det	   komplicerat	  och	   involverar	  många	  olika	   faktorer.	  Bilden	  nedan	   ska	   illustrera	  detta.	  Vi	  börjar	  

med	  så	  kallad	  oxidativ	  stress	  som	  är	  skadlig	  för	  både	  proteiner	  och	  DNA,	  och	  som	  tros	  kunna	  bidra	  till	  

snabbare	   telomerförkortning.	   Ökad	   oxidativ	   stress	   kan	   ses	   vid	   olika	   sjukdomar	   och	   är	   exempelvis	  

kopplad	  till	  inflammation.	  Olika	  immunologiska	  komponenter	  kan	  också	  påverka	  telomerernas	  längd.	  

Hormonet	   östrogen	   kan	   i	   vissa	   fall	   aktivera	   ett	   enzym	   (telomeras)	   som	   gör	   att	   telomererna	   blir	  

längre.	  Åldrande,	  för	  oss	  liksom	  för	  celler	  i	  kultur,	  gör	  att	  vi	  får	  kortare	  telomerer.	  I	  de	  flesta	  normala	  

celler	  förkortas	  telomererna	  varje	  gång	  cellen	  delar	  sig.	  Celldelningshastighet	  är	  alltså	  av	  betydelse.	  

Det	  finns	  vissa	  proteiner	  som	  är	  bundna	  till	  telomerernas	  TTAGGG-‐sekvens	  och	  vilka	  också	  är	  viktiga.	  

Likaså	  spelar	  ärftlighet	  en	  viktig	  roll.	  Även	  livsstil	  kan	  påverka	  telomerernas	  längd,	  liksom	  epigenetik,	  

det	   vill	   säga	   förändringar	   som	   inte	   förändrar	   själva	   DNA-‐sekvensen	   men	   som	   påverkar	   DNAt:s	  

struktur	  och/eller	  de	  proteiner	  som	  är	  bundna	  till	  arvsmassan.	  	  

Faktorer	  som	  tros	  påverka	  telomerernas	  längd:	  

	  

Hormoner,	  tex	  östrogen 

	  
TELOMERLÄ

NGD 

Immunologiska 
komponenter 

Epigenetik Ärftlighet 
	  Livsstil 

(diet,	  fysisk	  aktivitet,	  
stress) 

Åldrande 

Telomerasaktivitet 

Oxidativ	  stress	  /	  DNA-‐
skada 

Celldelnings-‐ 
hastighet 

Telomerassocierade	  
proteiner 

Figur 4. Faktorer som tros påverka telomerernas längd.

Telomerasupptäckt gav Nobelpris
Vissa celler har ett enzym aktivt – telomeras – som gör att telomererna kan 
byggas på igen. Det finns också en koppling mellan detta enzym och tumör-
celler. 2009 fick Elisabet Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak Nobel-
priset i medicin och fysiologi ”för upptäckten om hur kromosomen skyd-
das av telomerer och enzymet telomeras”. Studierna gjordes i huvudsak på 
1980-talet i humana celler men även i andra celltyper. Telomeras gör så att 
telomeren förblir intakt. Oavsett hur många celldelningar som sker över 
tid så behåller telomererna sin längd. De förkortas alltså inte som i norma-
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la celler. Här kommer kopplingen till tumörer - de flesta tumörceller (över 
85 procent) uttrycker telomeras. Förmågan till obegränsad tillväxt, vanli-
gen genom aktivering av enzymet telomeras, är en grundläggande egen-
skap för cancerceller. Generellt kan sägas att aktiveringen av telomeras är 
en sen process under tumörutveckling.

Telomerer vid åldrande och sjukdom

Figur 5. En förenklad, sammanfattande illustration av telomerlängdens förändring 
under åldrande och tumörutveckling

Hos normala växande celler förkortas telomererna med tiden och när de 
blir tillräckligt korta slutar cellerna att växa, de blir senescenta. I en tumör 
sker genetiska förändringar som gör att de kan gå förbi denna stoppsignal 
(blå pil). De fortsätter att dela sig och telomererna blir allt kortare. Till slut 
har telomererna blivit extremt korta och då dör nästan alla celler, ett stadi-
um som kallas kris. Ibland klarar ett fåtal celler att växa vidare och det är 
dessa celler som har aktiverat enzymet telomeras.  ”På vägen” till ett aktivt 
telomeras förkortas alltså telomererna. Rent logiskt borde därför normala 
celler ha lite längre telomerer än tumörceller, vilket vi bland annat stude-
rat i njurcancer (se figur nästa sida).
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Bokstaven N betyder normal njurvävnad och bokstaven T är tumörvävnad. 
Om man mäter telomerlängd i de olika delarna av tumören så ser man att 
tumörcellerna har betydligt kortare telomerer jämfört med normal njur-
vävnad, vilket visas i bilden till höger.  

Om vi istället övergår till manliga könsceller, har forskare undersökt vad 
som sker med telomererna under den så kallade spermatogenesen (slutfasen 
av spermiernas utveckling i testiklarna). I dessa celler förkortas inte telo-
mererna över tid. Tvärtom ser man att cellerna har lite längre telomerer ju 
äldre mannen blir och det beror sannolikt på att där finns stora mängder 
telomeras som kan förlänga telomererna. Det är mycket hög cellomsättning 
i testikelvävnaden och det bildas stor mängd spermier per dygn. Det är na-
turligtvis så att spermiernas DNA måste vara väl skyddat och telomererna 
skyddar ju den arvsmassa som ligger under. 

Tittar vi på populationen i stort så har mycket unga individer långa telo-
merer, och ju äldre man blir desto kortare blir telomererna. Samtidigt råder 
en mycket stor spridning mellan individer. Det finns alltså nästan nyfödda 
som har korta telomerer och personer över 90 år med förhållandevis långa 
telomerer. Men generellt kan ändå sägas att telomererna förkortas med ål-
der, även om det är en påtaglig individuell spridning. Det har diskuterats 
om det här har någon betydelse för hur länge vi lever. Vi beskrev i en tidi-
gare studie att arvet betyder mycket för en persons telomerlängd. Vad vi 
framför allt såg var att det vi får från vår pappa är viktigare gällande hur 

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Bokstaven	   N	   betyder	   normal	   njurvävnad	   och	   bokstaven	   T	   är	   tumörvävnad.	   Om	   man	   mäter	  

telomerlängd	   i	   de	   olika	   delarna	   av	   tumören	   så	   ser	   man	   att	   tumörcellerna	   har	   betydligt	   kortare	  

telomerer	  jämfört	  med	  normal	  njurvävnad,	  vilket	  visas	  i	  bilden	  till	  höger.	  	  	  

Om	  vi	  istället	  övergår	  till	  manliga	  könsceller,	  har	  forskare	  undersökt	  vad	  som	  sker	  med	  telomererna	  

under	  den	  så	  kallade	  spermatogenesen	  (slutfasen	  av	  spermiernas	  utveckling	  i	  testiklarna).	  I	  dessa	  

celler	  förkortas	  inte	  telomererna	  över	  tid.	  Tvärtom	  ser	  man	  att	  cellerna	  har	  lite	  längre	  telomerer	  ju	  

äldre	  mannen	  blir	  och	  det	  beror	  sannolikt	  på	  att	  där	  finns	  stora	  mängder	  telomeras	  som	  kan	  förlänga	  

telomererna.	  Det	  är	  mycket	  hög	  cellomsättning	  i	  testikelvävnaden	  och	  det	  bildas	  stor	  mängd	  

spermier	  per	  dygn.	  Det	  är	  naturligtvis	  så	  att	  spermiernas	  DNA	  måste	  vara	  väl	  skyddat	  och	  

telomererna	  skyddar	  ju	  den	  arvsmassa	  som	  ligger	  under.	  

Tittar	  vi	  på	  populationen	  i	  stort	  så	  har	  mycket	  unga	  individer	  långa	  telomerer,	  och	  ju	  äldre	  man	  blir	  

desto	  kortare	  blir	  telomererna.	  Samtidigt	  råder	  en	  mycket	  stor	  spridning	  mellan	  individer.	  Det	  finns	  

alltså	   nästan	   nyfödda	   som	   har	   korta	   telomerer	   och	   personer	   över	   90	   år	  med	   förhållandevis	   långa	  

telomerer.	  Men	  generellt	   kan	  ändå	   sägas	   att	   telomererna	   förkortas	  med	  ålder,	   även	  om	  det	   är	   en	  

påtaglig	   individuell	   spridning.	  Det	  har	  diskuterats	  om	  det	  här	  har	  någon	  betydelse	   för	  hur	   länge	   vi	  

lever.	  Vi	  beskrev	   i	   en	   tidigare	   studie	  att	  arvet	  betyder	  mycket	   för	  en	  persons	   telomerlängd.	  Vad	  vi	  

Figur 6. 
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långa telomerer vi har, än det vi får från mamman. Då kom det kommen-
tarer i Dagens Nyheter om att det är pappans gener som bestämmer hur 
länge vi lever, medan mammas gener bestämmer hur kul vi har under ti-
den. Det senare har vi alltså inte studerat (!). Vi har egentligen inte studerat 
hur pappans gener bestämmer livslängd heller. Det enda vi har sagt är att 
”telomerlängdsarvet” framför allt kommer från pappan. Men även i detta 
avseende finns motstridiga rapporter. 

För att undersöka ärftligheten närmare analyserade vi ett stort mate-
rial med blodprover från flera generationer. Vi studerade riktigt gamla in-
divider (en del över 100 år) och deras barn, barnbarn, etc. och tittade på 
hur de förhöll sig till varandra med avseende på telomerlängd. Vi kunde 
se att kopplingen mellan föräldrars och barns telomerlängd var starkare 
när föräldern och barnet var yngre i analysen, jämfört med om exempel-
vis föräldern var 90 och barnet 70 år. Det måste betyda att vi utsätts för 
saker under livet som gör att telomerlängden påverkas, och att arvet inte 
betyder allt. 

Då kommer vi tillbaka till en del faktorer som har diskuterats tidigare och 
som kan ha betydelse för om vi förlorar mer eller mindre i telomerlängd. Ål-
der har vi redan nämnt, men sedan har även en rad högriskfaktorer, såsom 
fetma, höga blodfetter, högt blodtryck, rökning, stress med mera, studerats 
i ett stort antal artiklar. I en del studier har dessa faktorer varit kopplade till 
ökad telomerförkortning, medan man i andra studier inte kunnat se något 
samband. Det saknas alltså entydiga resultat i nuläget. Telomeras gör, som 
vi nämnt, att kromosomerna kan behålla sina telomerer, och fysisk aktivitet 
kan också ha positiv betydelse för detta. En studie har till exempel visat att 
personer som tränar mycket tycks ha längre telomerlängd än de som tränar 
mindre. Det behövs dock mer forskning inom detta område. 

Ärftliga ”telomersjukdomar”
Telomeras består av flera komponenter och i någon av dessa komponenter 
kan ärftliga genetiska avvikelser uppstå och då drabbas man av vad vi kan 
kalla en ”telomersjukdom”. Effekten av sådana avvikelser (mutationer) le-
der till abnormt korta telomerer. Om man tar ett benmärgsprov för att un-
dersöka benmärgen ser man normalt olika blodbildande celler och en del 
fettceller. Om man istället tittar på benmärgen hos en person med ”telomer-
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sjukdom” ses bara få blodbildande celler och benmärgen innehåller mest 
fett. Det innebär att dessa personer egentligen inte har någon aktiv blod-
bildning och då får man något som kallas aplastisk anemi. Det innebär ett 
mycket lågt blodvärde, för lågt antal vita blodkroppar, dåligt med blodplät-
tar med mera. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver benmärgs-
transplantation om man ska överleva. För att blodbildningen ska fungera 
normalt i benmärgen krävs att cellerna har fungerande telomerasenzym, 
eftersom cellomsättningen är så hög.

Man kan genetiskt skapa liknande ”telomersjukdomar” hos möss genom 
att mutera gener som gör att mössen inte har någon telomerasaktivitet. Nu 
är det dock så att möss har mycket längre telomerer än vad vi har. När fors-
kare började göra de här experimenten blev de därför ganska deprimerade 
till en början, eftersom det inte hände någonting under första, andra och 
tredje generationen. Men sedan, när man väntade ytterligare någon gene-
ration, då fick man verklig effekt och såg möss som hade riktigt korta telo-
merer. Möss med så korta telomerer blir lite kutryggiga, gråhåriga, tappar 
skinn eller päls och får även förändringar i inre organ. De blir även sterila, 
det vill säga de kan inte reproducera sig. 

Man kan göra ytterligare genetiska förändringar i sådana möss. Om man 
till exempel har en mus med väldigt korta telomerer där man slagit ut telo-
meras, och sedan ger den något som aktiverar telomeras, kan man se stora 
effekter. En studie har visat att man på fyra veckor i princip återställer mor-
fologin helt i testiklarna om man bara aktiverar telomeras. Andra åldersre-
laterade förändringar förbättras också delvis. Mössen fick till exempel lite 
bättre luktsinne. Det är spännande att man faktiskt kan visa experimentellt 
att telomeraset har stor betydelse för många kroppsliga faktorer. 

Telomerashämmare och aktiverare på marknaden
Telomerasenzymets roll är alltså komplicerad. Det krävs för att cellen ska 
växa under lång tid och som vi nämnt så är det aktiverat i de flesta tumörer. 
Om man överaktiverar telomeras så har man ökad risk att få tumörer.  Å an-
dra sidan kan det skydda vävnader mot åldrande. Om åldrande cellers telo-
merer kan bevaras med hjälp av telomeras, skulle vi teoretiskt kunna skyd-
das mot åldersrelaterade sjukdomar och få en ökad livslängd. Men det gäller 
i så fall att rätt celler stimuleras av enzymet och det klarar vi inte av idag. 
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Det finns flera substanser med hämmande effekt på telomeras framtagna 
för att försöka behandla tumörer. Hittills finns inte så mycket data som ty-
der på att de har fungerat väl och det kan bero på att dessa hämmare (inhi-
bitorer) inte är tillräckligt effektiva, eller så finns det andra orsaker. Omvänt 
kan man på nätet också köpa piller (TA65) som gör att telomeraset aktiveras 
i kroppen. Möss lever dock inte längre med TA65, men man kan som sagt 
köpa piller om man vill aktivera sitt telomeras. 90 tabletter för 500 dollar...

Sverker Olofsson: Har du köpt dessa piller någon gång?

Göran Roos: Nej.

Sverker Olofsson: Vad tar man för risker om man börjar knapra på så-
dant där? Det kan inte vara så många som gör det, men om man gör det.

Göran Roos: Jag vet inte. Risken som man diskuterar är att man kan ut-
veckla tumörer i högre frekvens, det vore det naturliga.

Sverker Olofsson: Det där glömmer vi. Jag tänkte att det Erik Johans-
son pratade om att cancerkurvan så att säga brakar iväg någonstans vid 
40-årsåldern, förstod jag dig rätt att det finns en koppling mellan telome-
rerna som du pratar om?

Göran Roos: Om du tänker på telomerlängd i kroppens celler så finns det 
nog ingen sådan association egentligen. Det har kommit nya data, men de 
är inte riktigt samstämmiga. Om man tittar på telomerlängden och om det 
finns ökad risk att få tumörer på grund av för korta eller för långa telome-
rer, är det tveksamt om det är så. Tidigare har det visat sig att för vissa tu-
mörformer kan det ha effekt och för andra inte. Nu har det kommit större 
studier som visar att det inte har någon sådan effekt. 

Sverker Olofsson: Men om du skulle nå en forskardröm i ditt jobb med 
telomererna, vad skulle det vara?

Göran Roos: Att hitta en bra telomerasinhibitor, alltså en sådan som häm-
mar telomerasaktivitet specifikt i tumörceller, inte i benmärgsceller eller i 
mag-tarmkanalens celler, till exempel. 

Sverker Olofsson: När du har hittat det vad tror du att du kommer att 
göra, vad kommer det att betyda för mig?
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Göran Roos: Förhoppningen är naturligtvis att det kan vara en bra terapi 
om du skulle få en tumör. Men det är lång väg dit, det finns inga sådana bra 
inhibitorer överhuvudtaget beskrivna i dagsläget som fungerar.

Sverker Olofsson: Jag tänkte, det här är ju lite basic antar jag att du tycker, 
men från början pratade du om elakartade tumörer. Vad menar man med det?

Göran Roos: Elakartad brukar man översätta med malign och motsatsen 
är benign, eller godartad. Godartade tumörer sprider sig inte, det blir inte 
metastaser. De kan ställa till problem lokalt men genetiskt har de inte sam-
ma instabilitet i sin arvsmassa.

Sverker Olofsson: Men aggressiva, det som är signifikant för dem är det 
just att de sprider sig?

Göran Roos: För maligna tumörer, men maligna tumörer har väldigt oli-
ka grad av aggressivitet också. 

Sverker Olofsson: Om man tar en rätt så vanlig cancerform, vi säger bröst-
cancer, kan den bestå av både snälla och elaka tumörer eller är de aggres-
siva kopplade till en viss form av cancersjukdom.

Göran Roos: Bröstcancer i sig är en heterogen sjukdom. Beroende på vil-
ka olika genetiska förändringar man har i tumören så beter de sig helt oli-
ka. Man kan inte säga att det finns någon godartad bröstcancer – det finns 
olika grad av aggressivitet. 

Sverker Olofsson: Kan jag få en bröstcancer som är vansinnigt elak eller 
en bröstcancer som är lite mindre elak?

Göran Roos: Ja, det gäller i princip alla tumörformer. 

Sverker Olofsson: Men då finns det bara en sak – så fort man misstänker 
något, så iväg till doktorn. Om man misstänker att man bär på bröstcancer.

Göran Roos: Så ska man gå till doktorn, ja.
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Att hämma tumörtillväxt

Stina Rudolfsson
forskare, urologi 
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Om en patient har diagnosticerats med cancer måste man bestämma hur 
den ska behandlas för att på bästa sätt få bort cancercellerna. Vilka behand-
lingsalternativ som finns avgörs av hur långt framskriden cancersjukdo-
men är, hur farlig cancerformen är samt även patientens allmänna hälsa.

Idag används främst tre alternativ till behandling. Operation – det är 
helt sonika när en kirurg skär bort tumören. För att operationen ska vara 
lyckad krävs att varenda cancercell avlägsnas, därför skär kirurgen ofta bort 
en del av de närmast omkringliggande vävnaderna. Om man har en spridd 
tumör med cancerhärdar på flera ställen i kroppen eller om tumören sitter 
i väldigt viktiga organ fungerar inte kirurgi så bra. 

Det andra alternativet är cellgiftsbehandling, man kan också säga cytos-
tatikabehandling eller kemoterapi. Den går ut på att bromsa tumörens till-
växt eller bota cancern, samt att minska återfall. De flesta cancerpatienter 
får cellgiftsbehandling under någon tid av sin sjukdom. 

Det tredje alternativet är strålning, en strålbehandling går ut på att ljus-
strålar med mycket hög energi riktas mot tumören. Denna energi skadar 
DNA i cellerna och cellerna kommer så småningom att dö. Det här händer 
också i friska celler som utsätts för strålningen men de friska cellerna har 
bättre förmåga att reparera sig och återhämtar sig efter en tid. 

Den moderna cancerforskningen har lett fram till nya strategier för att 
behandla cancer. En alternativ metod att bekämpa cancer är anti-angio-
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genes. Jag ska förklara vad angiogenes är och vad behandling med anti- 
angiogenes går ut på.

Angiogenes – nya blodkärl bildas
Angiogenes är namnet på den process som kroppen använder för att bilda 
nya blodkärl. I vår kropp finns många blodkärl – om man skulle lägga alla 
blodkärl i en lång rad efter varandra skulle de nå två varv runt jorden. De 
minsta blodkärlen heter kapillärer och dem har vi väldigt många av. Kapillä-
rerna förser våra celler med näring och syre. De är livsviktiga men, som jag 
ska berätta om lite senare, kan de även vara dödande. De flesta kärl vi har 
i kroppen, bildas under fosterstadiet och när vi växer. Hos vuxna individer 
bildas inte särskilt många nya blodkärl, men det händer vid specifika tillfäl-
len som hos kvinnor vid menstruation när livmoderväggen byggs upp, vid 
graviditet när moderkakan bildas och även vid sårläkning. I en frisk kropp 
finns det ett starkt kontrollsystem för att slå på och stänga av angiogenes. 

Det finns faktorer i kroppen som stimulerar bildningen av nya blodkärl, 
de kallas angiogenesstimulerare. Men det finns också faktorer i kroppen som 
inhiberar/blockerar den här processen, så kallade angiogenesinhibitorer. 
Normalt dominerar inhibitorerna i kroppens vävnader som då blockerar 
kärltillväxten. Skulle det behövas nya blodkärl ändras balansen mellan sti-
mulerare och inhiberare, antalet stimulerare ökar och antalet inhiberare 
minskar, vilket leder till att nya kärl utvecklas. Man har funnit väldigt många 
angiogenesfaktorer. I vår kropp finns ett 20-tal naturligt förekommande sti-
mulerare, samt ett 30-tal naturligt förekommande hämmare. Bland dessa 
är det främst två proteiner som utnämns som viktigare för tumörangioge-
nes än andra: VEGF och bFGF.

När angiogenesen är ur balans
Vid ett antal sjukdomar finns det brister i regleringssystemet. I dessa situ-
ationer är angiogenesen ur balans, och resulterar i flera olika sjukdomar. 
För lite angiogenes, då angiogenesen är otillräcklig, kan leda till kroniska 
sår, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, infertilitet, håravfall. Har man å andra si-
dan en ökad angiogenes och för många blodkärl, kan det handla om sjuk-
domar som reumatism, fetma, psoriasis, cancer, samt i samband med vis-
sa komplikationer vid aids. 
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Men, vi kan också använda det här systemet till att bekämpa dessa sjukdo-
mar genom att kontrollera angiogenesen. Fokus idag är cancer, så jag ska 
prata mer om att hämma cancer med att kontrollera angiogenes. Jag fors-
kar själv om prostatacancer och har studerat en del angiogenesstimulera-
re och angiogenesinhiberare i prostatacancervävnad, och deras betydelse 
för tumörtillväxt. Göran Roos pratade tidigare om hur cancerceller kan leva 
länge vilket är en karakteristisk egenskap för cancerceller. Angiogenes är yt-
terligare en karakteristisk egenskap för cancer. Cancerceller behöver både 
syre och näring via blodet, för att kunna överleva och växa. Tumörer är till 
en början mycket små och fortsätter att vara det om de inte får tillgång till 
näringsämnen och syre. Vi bildar förmodligen många, eller i alla fall flera 
stycken, små tumörhärdar lite varstans i kroppen utan att vi vet om dem. 
Man kallar dem sovande eller vilande mikroskopiska tumörer. 

Obduktioner av friska människor som har dött bland annat i bilolyckor, 
har visat att ungefär 40 procent av kvinnorna i åldern 40-50 år har mikro-
skopiska tumörer i sina bröst. Och ungefär 50 procent av männen i åldern 
50-60 år bär på mikroskopiska tumörer i prostatan. 

Vad gör att mikroskopiska tumörer utvecklas till en cancer?
Man brukar säga att dessa små sovande tumörer inte kan växa sig större än en 
halv kubikmillimeter, det motsvarar ungefär 1 mm i diameter, utan att de får 
tillgång till nya blodkärl som kan förse dem med syre och näring. Om celler-
na i de små tumörerna kan påverka befintliga blodkärl till att börja skapa nya 
kärl som växer in i tumören, då kan den också börja växa och bli större. Men 
om dessa mikrotumörer inte kan inducera angiogenes kan de heller inte växa! 

Men vad är det då som får tumören att inducera angiogenes? En liten tu-
mör, en mikrotumör, som har få kärl – jag kallade den tidigare för vilande el-
ler sovande – kan av olika anledningar börja producera angiogenesfaktorer 
som stimulerar befintliga blodkärl att bilda fler kärl. Cellerna i mikrotumören 
kan ha muterat och därigenom fått förmågan att skapa nya blodkärl. Även 
cellerna i omgivningen kan påverka mikrotumören till att starta angiogenes. 
Tumörcellerna får genom de nybildade blodkärl både syre och näring och kan 
då också börja växa. En växande tumör med flera blodkärl utgör emellertid 
en möjlighet att tumörceller lossnar och hamnar i blodet, transporteras med 
blodet, fastnar på andra ställen i kroppen och bildar så kallade metastaser. 
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Om angiogenes är en viktig process som skiljer en ofarlig mikrotumör från 
att bli en farlig tumör är anti-angiogenes en intressant metod för att be-
handla cancer. Vi kan göra detta eftersom vi normalt inte bildar blodkärl 
hos friska vuxna (med undantag förspecifika tillfällen som jag nämnde ti-
digare) och för att tumörens nybildade blodkärl är till skillnad från norma-
la, friska blodkärl, onormala. 

Figur 1. En experimentell modell visar att om man sätter samma sorts tumörcel-
ler på olika ställen i ögat, kan endast de tumörceller som kan inducera angiogenes, 
alltså producera nya blodkärl, växa exponentiellt och bli en större tumör. De can-
cerceller som har inplanterats på ett ställe i ögat där man inte kan rekrytera nya 
kärl överlever, men de förblir också så här små. Så angiogenes är en viktig faktor 
för att tumören ska kunna växa och bli större. 

Figur 2. Till vänster ser vi blodkärl som finns i normal tjocktarm, de är väl organi-
serade och har fin struktur. I en cancertumör i tjocktarmen (till höger) är kärlen 
dåligt konstruerade, det är ett enda virrvarr, de är oorganiserade och läckande. 
Det gör att de är väldigt känsliga för behandling. 



73

Att svälta bort tumören
De flesta cancerbehandlingar idag – strålning, cellgifter och kirurgi – går ut 
på att döda tumörcellerna medan behandling med antiangiogenes går ut 
på att stoppa blodtillförseln och därigenom svälta bort tumören. Cancern 
krymper och dör i brist på näring och syre.

När en experimentell lungcancer – en experimentell cancer är när en tu-
mör inplanteras på ett djur och vi behandlar djuret för att studera effek-
ten – behandlas med cellgifter för att döda tumörcellerna och det kombi-
neras med antiangiogenes-läkemedel för att blockera blodkärlsbildningen, 
blir bromsningen av tumörtillväxten bättre jämfört med om tumören inte 
behandlas alls, eller behandlas enbart med cellgifter eller antiangiogenes. 
Antiangiogenesbehandling i kombination med strålbehandling visar sam-
ma tendens som antiangiogenesbehandling i kombination med cellgifter. 
I experimentella studier visade sig antiangiogenesbehandling lovande och 
2004 kom det första godkända antiangiogenesläkemedlet Avastin för can-
cerpatienter. Därefter har det kommit ett flertal antiangiogena läkemedel 
på marknaden för behandling av cancer. 

Figur 3. Cancervävnaden krymper och dör i brist på syre och näring.
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Hur verkar dessa läkemedel? Några av dem har direkta effekter på blod-
kärlen, de kan exempelvis vara toxiska mot celler som bygger upp kärlen. 
Andra läkemedel fungerar genom att de blockerar angiogenesfaktorer som 
utsöndras från tumörcellerna. Signalerna från VEGF, som är en viktig angio-
genes faktor och har betydelse för tumörangiogenes, kan stoppas med anti-
kroppar som blockera VEGF-molekylen eller blockerar mottagar-molekylen, 
VEGF-receptorn, och hindrar på så sätt signalen att gå från utsidan av cel-
len in i cellen. Ett exempel på ett läkemedel som blockerar VEGF är Avastin. 

Det finns även läkemedel som liknar VEGF-receptorn och kan fånga upp 
VEGF-molekylen innan den når sin mottagar-molekyl och förhindrar signa-
len som säger att vi behöver fler blodkärl. Aflibercept är ett sådant läkemedel. 
Ett tredje alternativ för att inhibera VEGF och dess effekter är användning av 
så kallade tyrosinkinashämmare. Det är små molekyler som blockerar sig-
nalvägarna inne i blodkärlscellerna, vilket inhiberar signalen som säger att 
nya blodkärl behövs. Exempel på sådana läkemedel är Sutent och Lexavar. 

Figur 4. Diagram över tumörtillväxten i en experimentell lungcancer efter olika 
behandlingar.
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Hur bra fungerar dessa läkemedel i verkligheten? Om man lägger till anti-
angiogenesbehandling till konventionella behandlingsmetoder för cancer 
kan man för vissa cancersjukdomar se en förlängd överlevnad, medan man 
inte kan se lika god effekt för andra cancertyper. Vad det beror på kan jag 
inte säga säkert, men många cancersjukdomar som får antiangioenes som 
tilläggsbehandling är långt gångna, de är aggressiva och har redan spridit 
sig i kroppen. Möjligen kan vi få en bättre effekt av antiangiogenes om be-
handling sätts in tidigare i sjukdomsförloppet. Det kan också vara så att det 
den antiangiogenesbehandling som har använts är riktad mot fel moleky-
ler – om vi exempelvis blockerar VEGF och inte ser någon god effekt av be-
handlingen kan det vara en annan angiogenesfaktor som har betydelse vid 
den aktuella sjukdomen. Vissa cancersjukdomar är inte beroende av ang-
iogenes på samma sätt som andra cancersjukdomar och får ingen förbätt-
ring av en antiangiogenesbehandling. Vi behöver alltså fortsätta vår forsk-
ning kring antiangiogenesbehandling i samband med kampen mot cancer! 

Figur 5. Exempel på metoder att hämma angiogenes.
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Sverker Olofsson: Det var ett svårt ord det här – angiogenes – jag har för-
sökt lära mig det men jag gav upp. Får jag fråga, kan man tro att det här nå-
gon gång långt i framtiden ersätter exempelvis cellgifter?

Stina Rudolfsson: Resultaten vi har visar inte att antiangiogenes kan er-
sätta de behandlingsmetoder som finns idag. Det är nog mer en tilläggsbe-
handling.

Sverker Olofsson: Jag tänkte att ibland när man pratar med människor 
som har gått igenom en cellgiftsbehandling, den är en ganska brutal och 
ganska obehaglig, håret far och man mår väldigt dåligt. Slipper man det när 
man behandlas med de här grejerna?

Stina Rudolfsson: Man tror att det inte ska ge så många bieffekter, nu 
har det visat sig att det gör det till viss del ändå. Eftersom vi inte ska bilda 
så många nya blodkärl i vår kropp när vi är vuxna tror man inte det blir så 
många effekter som ställer till problem för oss heller. Men nu har det visat 
sig att man blir trött av de här medicinerna, en del får sämre naglar, så de 
ger en viss negativ effekt.

Sverker Olofsson: Kan du förklara för mig exakt vad strålning är?

Stina Rudolfsson: Jag kanske inte är rätt person att svara, men det är ljus-
strålar med mycket hög energi som bildar joner och dessa går in i cellerna 
och förstör DNA.

Sverker Olofsson: Så lite enkelt uttryckt – det gäller att pricka rätt.

Stina Rudolfsson: Det gäller att pricka tumören.
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Frågestund och diskussion
Sverker Olofsson: När jag har lyssnat på er har jag fått en känsla att allt 
går så mycket lättare om man snabbt kommer under behandling. Ni har pra-
tat om små tumörer som är mycket lättare att ta hand om än de stora och 
därför undrar jag: När vet jag att det är dags att gå till doktorn och fråga?

Beatrice Melin: Det är svårt att veta. Men har man gått ner i vikt fast man 
inte vill, är trött och hängig under en längre tid utan att det bara är någon 
förkylning, om man känner att det är något som inte stämmer eller om 
man känner en knöl någonstans - då kan man gå till doktorn och kolla upp 
det. Men det finns många olika symtom som man kan ha av cancer så det 
är inte lätt alla gånger.

Sverker Olofsson: Det kan vara lite lättare vid exempelvis en bröstcancer 
när man känner någonting i bröstet, än vid exempelvis en tjocktarmscancer.

Beatrice Melin: När det gäller tjocktarmscancer kan man få blod i avföring-
en eller ändrade avföringsvaror, och det tror jag inte är några konstigheter, 
då ska man absolut åka till vårdcentralen. Man kan testa blod i avföringen 
och sedan kanske gå vidare med undersökning, det ska man inte dra sig för.

Sverker Olofsson: Är det så att vi drar oss för länge, kanske av rädsla för 
att gå till doktorn, hellre än att vi kommer för tidigt?

Torgny Stigbrand: Det är många patienter som har en väldig respekt för 
sjukvården och inte vill gå till doktorn helt enkelt. Jag har själv mött många 
som borde gå till doktorn men som inte gör det. Men viktnedgång, blod i av-
föringen, blod i upphostningar eller någonting sådant är väldigt tidiga sym-
tom och jag tycker att som doktor är man skyldig att tvinga även de i ens 
nära bekantskapskrets att uppsöka läkare.  Men det är inte alltid lätt när 
man är doktor att göra det, exempelvis om det gäller vänner. Jag har egna 
erfarenheter av det.

Sverker Olofsson: Du har sett att ”här har jag en kompis, en människa i 
min närhet, som faktiskt sannolikt lider av en cancer?”

Torgny Stigbrand: Ja, man borde kräva att den personen ska söka läkare 
i det läget, men man kanske inte gör det alla gånger.
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Sverker Olofsson: Men det kan också vara så att man går omkring och 
tänker att jag känner mig inte bra, det här är kris, men man vill inte veta 
och därför går man inte. Hur vanligt är det?

Beatrice Melin: Vi är alla olika. Men jag kan säga att i norra regionen kan-
ske vi väntar längre än vad de gör i exempelvis Stockholm.

Sverker Olofsson: Varför gör vi det?

Beatrice Melin: Vi har längre geografiska avstånd till läkare och vi tycker 
nog, precis det du säger, att man inte ska störa i onödan. Vi kanske tänker 
att vården har ju mycket att göra osv och då drar man sig. Men mitt råd är 
att har man påtagliga symtom ska man gå till doktorn!

Sverker Olofsson: Är det någon fler som vill säga något om detta?

Bethany van Guelpen: Man behöver inte skämmas för att prata om avfö-
ring och sådana lite pinsamma saker. Men för oss läkare är det här inte pin-
samt, vi är vana att prata om sådant.

Sverker Olofsson: Men om jag som gammal gubbe kommer till dig, du 
är ju distriktsläkare, och säger att jag har problem med avföringen – inte är 
det så himla kul, det måste man ändå erkänna.

Bethany van Guelpen: Nej, det är inte så kul, och därför uppmuntrar jag 
– var inte rädd!

Torgny Stigbrand: Det finns många sätt att ta reda på om man har en tu-
mör eller inte. Något vi i Sverige inte använder så ofta är att kvantitera el-
ler mäta tumörmarkörer. Man kan alltså ta blodprov på en vårdcentral och 
skicka det för analys. Ibland utsöndrar tumören specifika ämnen. Vi har i 
dag exempelvis hört talas om PSA som är en markör, men det finns 100-
tals tumörmarkörer specifika för olika typer av tumörer och jag är person-
ligen lite förvånad över att det används så lite. Jag säger alltid till patienter 
som misstänker att de har en tumör, att vi kan kontrollera nivåerna av vis-
sa tumörmarkörer. Det tycker jag vi borde använda oftare för det är väldigt  
enkelt och billigt, man lämnar bara ett blodprov. 

Sverker Olofsson: Marene, vad säger du om det här?

Marene Landström: Jag håller med till vissa delar för jag tror sådan förne-
kelse ligger på ett personligt plan. Naturligtvis ska man försöka uppmuntra 
och stödja personer i sin närhet om man ser att de verkligen behöver upp-
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söka läkare. När det gäller biomarkörer håller jag också med om att det är 
viktigt att ta de här blodproven och se till att bli undersöka. Varför man tve-
kar när det gäller just prostatacancer och PSA-proverna tror jag beror på 
att man inte alltid vet vilken behandling man ska erbjuda patienten. I sto-
ra studier som är gjorda bland annat i Sverige har man sett en tendens till 
att ”överoperera”, man opererar kanske mellan 20-40 män för att egentli-
gen kunna rädda en av dem. Resterande 39 män riskerar att få någon kom-
plikation efter detta stora ingrepp som de kanske inte behövt genomgå om 
vi hade haft bättre markörer.

Sverker Olofsson: Men det här är ju det låter väldigt obehagligt, man ris-
kerar att bli onödigt opererad då. 

Marene Landström: Ja, det är vad de här studierna har visat. Men vi kan 
fortfarande inte i det enskilda fallet säga om det är Andersson, Persson el-
ler Johansson som ska genomgå behandling. Vi måste använda den kun-
skap vi har idag, för att rädda liv, helt enkelt. 

Torgny Stigbrand: Screening av tumörsjukdomar har diskuterats i flera 
decennier och huvudproblemet är att om man exempelvis tar PSA-provet 
som har väldigt definierade normalnivåer, kommer det att visa att många 
äldre män har lätt förhöjning av PSA. Om man har en godartad förstoring 
av prostatakörteln stiger också PSA-värdet. Det innebär att om man tar det 
här provet och får ett värde som ligger lite över gränsvärdet, vet man som 
doktor inte om man ska betrakta det som ett normalt eller förhöjt värde. 
Då måste man alltså utreda vidare med diagnostik, biopsi och på andra sätt 
undersöka patienten. Problemet är att man alltså får fler falskt förhöjda vär-
den än man får verkliga cancerfall. Kostnaderna för att handlägga de här 
fallen gör att det inte lönar sig och sjukvården har helt enkelt inte möjlig-
het att ta hand om alla. Om specificiteten i det här testet inte är tillräckligt 
hög, då blir det en belastning för sjukvården. Det är huvudskälet till att det 
inte är en rekommenderad screeningmetod och det gäller alla screening-
metoder egentligen för cancer. 

Sverker Olofsson: Det är alltså en ekonomisk faktor bakom det hela.

Torgny Stigbrand: Ja, och det finns helt enkelt inte handkraft nog att ut-
reda vidare. 
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Beatrice Melin: Jag vill spinna vidare på detta med kriterierna för om 
man ska ha screening eller inte. Kostnaden i sig är kanske inte ett så stort 
problem för det är väldigt många män idag som tar PSA-prov, så kallad vild 
screening, och som sedan utreds. Problemet är snarare att man kan hitta 
annan cancer när man fortsätter utreda. Hos ett antal män i 80-årsåldern 
finns väldigt många små spår av cancer som kanske aldrig blir aggressiva, 
som inte kommer att ha betydelse. Det som är bekymmersamt är att man 
måste behandla så många.

Sverker Olofsson: Nu pratar vi om prostata, men jag undrar vid vilken 
ålder det inte är lönt att kolla längre?

Stina Rudolfsson: Man kan nog inte säga att det finns någon specifik ål-
der när man ska sluta behandla cancer.

Sverker Olofsson: Jo, men det gör det väl, har man passerat 100 är det 
väl knappast lönt och någonstans bör ju gränsen gå?

Stina Rudolfsson: Man tittar på allmänhälsan hos patienten. Är man över 
100 år har man ofta inte så god hälsa att man klarar behandlingsstrategin.

Sverker Olofsson: Innan vi lämnar det här med att veta när man ska gå 
till doktorn, vill jag ställa frågan: Om du har en bröstcancer så känner du att 
du har en knöl, har du prostataproblem kan du känna att det är lite trångt 
när du kissar, du kan ha lite blod i avföringen och du kan ha problem med 
hosta. Vad är det för cancerformer man ska vara noga med att snabbt kolla 
upp, att sticka iväg fort som bara den om man är rädd? Vad är det farligas-
te, det värsta man kan råka ut för?

Göran Roos: Det var en svår fråga. Det finns tumörformer som måste behand-
las snabbt eftersom behandlingen har väldigt god effekt, man kan bli botad.

Sverker Olofsson: Vi hörde Beatrice berätta om att exempelvis en hjärn-
tumör kan växa till bara på ett par månader och jag misstänker att en pro-
statatumör behöver ganska lång tid innan det blir farligt. Kan ni ge några 
exempel på då man ska vara särskilt försiktig.

Beatrice Melin: Men det du är inne på Göran och som jag håller med om, 
det är väl till exempel akuta leukemier. En akut leukemi kan du dö i på nå-
gon vecka bara men då blir man ofta väldigt sjuk, det blir så uppenbart. Den 
kommer också väldigt plötsligt.
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Sverker Olofsson: Är det någon i publiken som vill komma till tals så ta 
nu chansen.

Publikfråga: Om man nu har fått en cancertumör, vad ska man äta för att 
den här cancercellen ska otrivas? Kan man äta någonting som komplette-
rar behandlingen så att cancercellen mår ännu sämre? Jag har bland annat 
läst att cancerceller gillar socker och att det är bra att äta munggroddar. Jag 
såg någonstans att man kan dricka vinäger, det gillar inte cancercellerna.

Bethany van Guelpen: Om man genomgår en behandling är det inte sä-
kert att man hinner tänka så mycket på finlir eftersom det ibland är en så-
dan brutal behandling. Kanske det räcker att se till de basala näringsbeho-
ven under behandlingstiden. Efter en avslutad cancerbehandling, World 
Cancer Research Fund har också tagit upp hur man gör sen och de har sam-
ma rekommendation, är det samma rekommendationer som innan. Det vill 
säga samma som att förebygga.

Sverker Olofsson: Man kan äta på ett sådant sätt att man håller cancern 
en aning borta, men man kan inte äta på ett sådant sätt så att man mins-
kar effekten av den?

Bethany van Guelpen: Inte som jag vet, eller som man vet om idag. Jag 
tycker att det är ett spännande område, men som sagt, det beror kanske på 
hur man mår under den tiden man har cancer i kroppen och behandlas.

Sverker Olofsson: Kan du säga något om groddar och socker?

Bethany van Guelpen: Cancerceller har en lite annan metabolism vad gäller 
socker, men jag vet inte om det har någon relevans för hur man äter just då.

Beatrice Melin: Det enda som jag har sett och som det finns en del data på, 
är faktiskt fysisk aktivitet. Man har tittat på kvinnor med bröstcancer. Rör 
man på sig, inte just under tiden man får behandling för då kanske man inte 
orkar, men i efterförloppet. Risken att få återfall minskar om man rör på sig.

Sverker Olofsson: Men visst är det där lite förvånande. Man har alltid 
lärt sig att det är nyttigt med motion, men blir inte du också lite förvånad 
att det har den effekten?

Beatrice Melin: Vi har ju lärt oss idag att det ger längre telomerer, så det 
har säkert något med det att göra.
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Sverker Olofsson: Nu kommer vi in på telomerer – kan du säga något om 
kopplingen som drogs mellan dina telomerer och motion och allt det där? 

Göran Roos/Ulrika Svenson: Nej, egentligen inte. Det vågar vi inte göra 
eftersom det finns för få studier inom området. En studie såg en koppling 
mellan fysisk aktivitet på fritiden och längre telomerer. Däremot såg man 
inte längre telomerer hos individer som utsattes för hög fysisk aktivitet i sitt 
yrke. Men det går som sagt inte att dra några slutsatser i nuläget. 

Torgny Stigbrand: Frågan du ställer är intressant och innebär egentli-
gen om ämnesomsättningen inne i en cancercell skiljer sig mot i en normal 
cell. Man kan nog säga att det gör den inte, utan det som skiljer cellerna åt 
är att cancercellerna har en generellt sett högre metabol aktivitet. Det där 
kan man mäta. Lägger man exempelvis en stor mängd cancerceller i en li-
ten behållare och en stor mängd vanliga celler i en annan behållare, kopp-
lar på en manometer och mäter hur fort syrgasen konsumeras av lika många 
cancerceller respektive normala celler, kan man se att cancercellerna har 
en väldigt mycket högre ämnesomsättning. De omsätter framför allt socker 
betydligt snabbare. Det är till och med så att en herre vid namn Otto War-
burg fick Nobelpris för detta. I övrigt har jag svårt att tro att man kan påver-
ka cancercellens metabolism genom födoämnen eftersom de är så lika van-
liga celler, och de omsätter samma metaboliter på i stort sett samma sätt.

Publikfråga: Jag har en fråga om behandling med monoklonala antikrop-
par då man kopplar på isotoper. Kan sådan behandling ges mot olika can-
certyper och hur långt forskningen har kommit där? 

Torgny Stigbrand: Det där är ju väldigt spännande. Det som skiljer de här 
behandlingarna från kirurgi, strålbehandling och cytostatika är att de är 
generellt inriktade mot tumörerna. Det har egentligen ingen betydelse vad 
det är för cell, men om man börjar studera ytstrukturen på cancerceller-
na kan man hitta molekylerna som oftare uttrycks och presenteras på can-
cercellsytan. Man kan spruta in antikroppar, ungefär som när man tar en 
gammaglobulinspruta, och då kan man få antikropparna att vandra till tu-
mören. Kan man koppla på en liten strålandenuklid som ger ifrån sig alfa-, 
gamma- eller betastrålning kan man få antikroppen att sätta sig på tumö-
ren och binda på ytstrukturerna. Där kan de ligga kvar och påverka hur 
cellen beter sig. Jag är ganska övertygad om att det här kommer att bli ett 
behandlingsalternativ i framtiden, dels för att man kan ge mycket mindre 
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stråldoser, dels därför att strålningen söker sig till tumörer, även tumörer 
som man inte vet var i kroppen de finns. Det är en målsökande behandling 
som har väldigt stor framtid.

Sverker Olofsson: Innan vi släpper det här med mer eller mindre farliga 
cancersjukdomar – en nästan lite obehaglig fråga men ändå – om man skulle 
dö av sin cancer, till exempel av sin bröstcancer, vad exakt är det man dör av?

Beatrice Melin: Det är väldigt olika. Ofta dör man av att tumören sätter 
dottersvulster kanske i lungorna, levern eller i hjärnan och då får man sym-
tom därifrån. Det är dottertumörerna man dör av, exempelvis att levern 
sviktar, organen inte orkar längre, eller att det blir för svullet i hjärnan.

Sverker Olofsson: Så det handlar om att blodet inte kommer fram, eller?

Beatrice Melin: Det kan bero på att organen inte orkar längre, till exem-
pel att lungan inte orkar, man får svårt att andas, man blir trött. När levern 
sviktar går man in i coma, man blir tröttare och tröttare, till slut sover man 
bara och sen dör man. 

Sverker Olofsson: OK, varsågod.

Publikfråga: Min fråga är egentligen två. Funkar ultraljud och finnåls-
punktion för allt eller bara för vissa sjukdomar, eller ska man plocka ut knö-
lar och se till att de blir undersökta. Den andra frågan gäller om personalen 
på vårdcentralerna har tillräcklig kompetens för att bedöma provsvaren?

Göran Roos: Jag kan bara besvara en del av din fråga. Jag jobbar på pato-
logen och har även tittat på cytologprover under lång tid. Tidigare gjordes 
finnålspunktion ganska ofta på vårdcentraler men numera är det mer säl-
lan, istället remitteras patienten antingen till onkologen eller till öron-nä-
sa-halskliniken. Min uppfattning är att om man har en tumör eller en tu-
mörsuspekt process som inte kan förklaras på annat sätt, exempelvis att 
det handlar om en infektion, då görs en finnålspunktion. Om de sedan kan 
läsa svaren på vårdcentralen vet jag inte, men vi försöker skriva svar så att 
de som har skickat remisserna kan förstå resultaten och kan agera däref-
ter. Jag upplever inte att det är några större problem. 

Sverker Olofsson: Men det här är ju en oerhört central fråga, för den här 
mannen ger ju uttryck för en oro att de som möter honom först i vårdked-
jan inte kan sin sak.
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Göran Roos: Jag vet ju inte hur det är på vårdcentralerna, jag sitter på 
labbet och tittar på proverna.

Bethany van Guelpen: Man ska komma ihåg att det man läser om i tidning-
ar är när något går snett. Alla som får en bra vård skrivs det inte om i tidning-
arna, det ska man ha i bakhuvudet när man läser de här skräckhistorierna.

Beatrice Melin: Jag kan säga att på 1 000 patienter – nu drar jag till i run-
da slängar – som vårdcentralsdoktorn träffar är det tre som har cancer. Det 
är olika typer av tumörer. Det finns riktlinjer för hur man ska utreda olika 
saker, och man måste ha respekt för deras arbete. Det är inte så himla lätt 
att fiska upp de där tre patienterna som har cancer.  Vid sjukhuset i Kris-
tianstad i Skåne finns ett väldigt intressant försökscentrum till vilket man 
har knutit ett antal vårdcentraler. Om man har vissa symtom får man åka 
direkt till sjukhuset. Man gör också röntgen och tar en massa blodprov och 
markörer och man kommer väldigt snabbt till diagnos. Av patienterna är 
det bara 15 procent som har cancer, andra har bland annat reumatologis-
ka sjukdomar. Men det kan vara en modell vi kanske ska fundera på för att 
samla kraft.

Sverker Olofsson: Men jag tänkte på utifrån din erfarenhet av cancersjuk-
domar. Om man har 1 000 patienter, tre har en cancersjukdom, de andra 
kan ha – utan att vara nonchalant – en förkylning, vax i öronen, eller vad 
det kan vara – kan det vara lätt att missa dessa tre i denna enorma mängd?

Beatrice Melin: Jo, och det är det jag menar är att man måste ha respekt 
för det är inte så lätt för distriktsläkarna, oavsett om de är stafettläkare el-
ler fast anställda. Jag har inte jobbat så mycket inom primärvården men jag 
har väldigt stor respekt för just det breda kunnandet de måste ha.

Sverker Olofsson: Jag har också väldigt stor respekt men jag kan samtidigt 
känna att jag inte skulle vilja vara den man missar för att det är mycket jobb.

Beatrice Melin: Patientnämnderna får ta emot ärenden från folk som är 
missnöjda och tycker att något gått snett. Om man tittar på vad det är som 
gått snett när det gäller cancer är det antingen bemötandet – man tycker 
att någon varit otrevlig – eller att det tagit lång tid att komma till diagnos. 
Så visst är det ett bekymmer sett ur patientens perspektiv. 
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Sverker Olofsson: Om man hamnar i det läget att man kommer till en 
mottagning och av någon anledning känner att man inte har respekt för lä-
karen – det kan ju vara mitt fel lika som läkarens – vad gör jag då?

Beatrice Melin: Man har alltid rätt att söka och kunna få träffa en annan 
läkare. Däremot är man i en beroendeställning. Det kanske känns obekvämt 
men det tycker jag man ska göra om man känner sig nonchalerad på något 
vis är att vända sig till patientnämnden.

Torgny Stigbrand: En reflektion – i ett nummer av Läkartidningen finns på 
omslaget en nyhet om att det saknas 1 400 specialister i allmänmedicin. Så 
din fråga är ju delvis betingad av bristen på doktorer som gör att de har en 
väldig arbetsbelastning, vilket ytterligare accentuerar den här situationen.

Publikfråga: Jag har hela livet varit intresserad av att leva på ett sådant 
sätt att man förebygger sjukdomar. Jag saknar ett hälsoprogram i lärar-
utbildningen, läkarutbildningen och i våra skolor. Det skulle spara otroligt 
mycket pengar och mycket lidande. Jag har några frågor som jag tror intres-
serar publiken. Jag har en holistisk syn på cancer, jag anser att om vi hål-
ler immunförsvaret på topp blir vi befriade från inte bara cancersvulster 
utan också många andra sjukdomar. När jag tittar på världskartan ser jag en 
koppling också till D-vitamin. D-vitamin är otroligt viktigt för att hålla im-
munförsvaret på topp eftersom det är D-vitaminmolekylen som startar im-
munförsvaret vid varje angrepp av virus, bakterier eller svampar. De flesta 
sjukdomar startar ju på det sättet och då tror jag att det är den del av krop-
pen som utsätts för en långvarig irritation, exempelvis de som jobbar med 
giftiga ämnen, tjärämnen och så vidare får cancer på händerna, de som i 
många år rökt pipa får cancer i munnen. Det är den långvariga irritationen 
vi ska undvika och framför allt måste vi hålla immunförsvaret på topp. Är 
det inte så att immunförsvaret är nummer ett, att vi håller det på topp och 
att vi har en bra livsstil? Kan ni hålla med om det?

Sverker Olofsson: Tack, Torgny det här är som givet för dig, tycker jag.

Torgny Stigbrand: Vi har ett immunförsvar mot tumörsjukdomar och det 
kan man försöka utnyttja sig av på olika vis. Vi har flera olika typer av cel-
ler i vår kropp som kan attackera tumörceller. Det finns en grupp som he-
ter naturliga killer-celler, det finns cytotoxiska T-lymfocyter och det finns 
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antikroppar av olika slag. Men oftast är det så att tumörerna försöker över-
leva och de kan nedreglera många av de här sakerna som immunsystemet 
känner igen. Så de kryper undan, visar sig inte som riktiga cancerceller utan 
försöker maskera sig och se ut som vanliga kroppsceller, och då sviktar det 
här immunförsvaret lite grann. Men om man är forskare och riktigt listig kan 
man ta ut till exempel tumörer och rena de vita blodkropparna som finns 
inne i tumörerna. Man kallar det för tumörinfiltrerande lymfocyter till ex-
empel och de kan man odla i en liten skål på ett laboratorium där de stimu-
leras, växer och blir väldigt många. Sedan kan man spruta in dem på sam-
ma patient och då kan de här tumörinfiltrerande cellerna gå till tumören och 
faktiskt orsaka både inflammatoriska reaktioner och effekter på tumörtill-
växten. Det finns flera exempel på det här. Antikropparna som vi har pratat 
lite om är också en del av immunförsvaret som man kan utnyttja. Det finns 
idag flera läkemedel som utgörs av monoklonala antikroppar. Jag håller helt 
med dig om att immunförsvaret är väldigt viktigt och vi kommer att få höra 
mycket mer om det i framtiden.  Jag håller också med om att vi ska försöka 
hitta rekommendationer till ungdomar så att de förebygger och undviker oli-
ka former av kända etiologiska faktorer, som det heter i cancersammanhang.

Sverker Olofsson: Tack. Vi ska snart släppa ordet fritt igen men det är 
några områden som jag verkligen vill att vi ska komma in på. Erik, jag är 
inne på det där med 40 år rätt mycket. Jag ska formulera mig så här enkelt 
– vad händer efter 40, hur mycket farligare är det när det gäller cancer när 
vi har passerat 40-årsstrecket?

Erik Johansson: Oj, mycket farligare vet jag inte men när man ser på statis-
tiken ökar risken att insjukna. Det jag försökte förmedla var att vi har i krop-
pen en väldigt bra förmåga att kopiera DNA. Men ibland blir det fel. Det jag 
inte pratade om var att de här sex felen som uppstår varje gång vi kopierar 
arvsmassan faktiskt är jättebra för människa som art betraktad. De bidrar 
till att vi allihop är lite olika. Skulle det vara helt felfritt då skulle vi inte få 
cancer men då skulle vi vara kloner av varandra, och det vill vi ju inte heller. 

Sverker Olofsson: Men om jag nu tar mig friheten att lämna det rent  
vetenskapliga och gå över till en nästan filosofisk del av ämnet, är det så 
att när man närma sig 40-50-60 år börjar man ha ”gjort sitt” med natu-
rens ögon sett?
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Erik Johansson: Ja, vi har ju fått barn, och då överlever vi som art. Man 
skulle kunna se det som att resten är bonusår.

Sverker Olofsson: Så naturen är inte riktigt överens om vår önskan om 
ett evigt liv?

Erik Johansson: Ur naturens perspektiv räcker det att vi får barn, en av-
komma, då lever arten vidare. DNA:t förs då vidare från generation till ge-
neration. Däremot åldras våra kroppar och cellerna i våra kroppar funge-
rar sämre och sämre.

Sverker Olofsson: Jag såg att du nickade Beatrice, vad säger du?

Beatrice Melin: Förr i tiden levde vi inte till vi var 90 och 100 år. Livs-
längden var mycket kortare. Cancer är på sätt och vis ett problem i vårt väl-
levnads samhälle där vi lever förhållandevis länge, och många av oss är pigga. 

Sverker Olofsson: Men det ligger alltså något i de här tankarna som kan 
dyka upp när man lyssnar på er, att vi börjar ha gjort vårt, så det är inte så 
konstigt att man fasas ut. Ur ett naturens perspektiv kanske det inte är så 
dramatiskt. Ni vill undvika det här men ni nickar i alla fall.

Erik Johansson: Får jag säga en annan sak: Lev medan du lever. Vi ska inte 
vänta på att vi går i pension eller att vi gör det om två år, utan vi ska leva 
nu. Det kan hända att även de som är 30 år drabbas. 

Göran Roos/Ulrika Svenson: Apropå det här med telomerer, så finns det 
djurförsök där man aktiverat enzymet telomeras och sett att mössen utveck-
lat fler tumörer. Men om man samtidigt stoppat in två andra gener som ut-
trycker tumörhämmare i hög omfattning, då blir mössen gamla, mår bra 
och får inga tumörer. 

Sverker Olofsson: Hjälp mig att dra en slutsats ur detta!

Göran Roos: Det är orimligt att dra en slutsats för oss som människor, jag 
tror inte ens det är önskvärt. I djurförsöket utfördes genetiska manipula-
tioner som vi inte bör göra på människor.  Men det visar att telomerer och 
telomeras är viktiga såväl för tumörväxt som för åldrande. 

Sverker Olofsson: Marene, jag tror att du har någonting att säga om det här. 

Marene Landström: Jag läste delar av sista cancerfondsrapporten härom-
kvällen och där framkommer det vi har diskuterat, att cancer uppkommer 
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oftare i högre åldrar och att det kommer att bli allt vanligare att man får 
en cancerdiagnos. Men det behöver för den skull inte alltid vara så drama-
tiskt, utan kan vara en sjukdom som man kan få behandling för och som 
inte alltid behöver vara livshotande. Sedan är det vissa cancerformer som 
är livshotande i alla fall och där behöver man snabbt få effektiv behandling. 

Sverker Olofsson: Men tror du att vi kommer att se nya cancerformer i 
framtiden?

Marene Landström: Det var en svår fråga, men det känns ju som det skul-
le vara naturligt att mönstret av cancerformer skulle kunna förändras med 
tanke på att vår omvärld ständigt förändras och att vi har de här repara-
tionsmekanismerna som skyddar vårt DNA.

Sverker Olofsson: Varsågod.

Publikfråga: Jag har opererat en tumör i lillhjärnan och då sa läkaren att 
han tog bort större delen men han lämnade kvar en liten rest, för han vå-
gade inte ta alltihop då. Och då undrar jag, vad händer med den resten?

Beatrice Melin: När man opererar i hjärnan finns det väldigt känsliga struk-
turer, så anledningen till att man lämnade en liten rest var antagligen för 
att man var väldigt rädd för att du skulle få svåra biverkningar om man tog 
bort ännu mer. Då får man helt enkelt följa det och ibland rör inte den lilla 
resten på sig, och då är det ju bra med det. Men är det så att den ändrar sig 
på något vis måste man överväga att operera igen eller ge strål behandling. 
Nu vet ju inte jag vilken sort och så vidare, men ungefär så tror jag man tän-
ker, det finns ju olika vägar att gå. Det låter som ett klokt val med det här, 
och det är så man ofta måste göra med hjärntumörer, det är väldigt många 
fall där man inte kan operera bort allt.

Sverker Olofsson: En metastas, kan man jämföra en sådan med en mask-
ros – det är ett frö som blåser iväg och landar någonstans, är det en rim-
lig liknelse?

Beatrice Melin: Det finns det säkert andra patologer i den här panelen 
som kan svara på det, men ja, det låter som en bra liknelse.

Sverker Olofsson: Är det någon som vill säga någonting om det här?

Torgny Stigbrand: Det finns en teori, man talar om ”seed and soil”, 
om att det är frön som kommer från den ursprungliga tumören och som  
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etablerar sig på andra ställen. Det krävs nischer och speciella mottagnings-
miljöer för att tumörcellen ska kunna etablera sig.

Sverker Olofsson: Men hur viktigt är det att man kommer till behandling 
innan första fröet har blåst iväg?

Torgny Stigbrand: Det är så oerhört viktigt. Ju tidigare en tumör upptäcks 
och ju mindre den är, desto mindre chans är det att den hinner sprida sig. 
Det är A och O skulle jag vilja säga. 

Sverker Olofsson: Då är nästa fråga: När man har en cancerform som är 
relativt lättbehandlad, hur mycket cytostatika ges av säkerhetsskäl trots att 
man egentligen inte hittat någon metastas?

Beatrice Melin: Vid bröstcancer gör man ofta så, jag tror att vi över-
behandlar ibland. Men vi vet inte vem det som skulle kunna slippa behand-
ling, så ja, det förekommer. Men man tittar ju på olika tumörer och vid de 
allra snällaste tumörerna ges inte cytostatikabehandling.

Sverker Olofsson: Ibland kan man höra att ”jag hade en himla massa me-
tastaser men det var svårt att hitta modertumören”. Varför är det så svårt 
att hitta den, i mina ögon är det en stor klump som hänger någonstans. Hur 
hänger det här ihop?

Beatrice Melin: Vi har en ny typ av undersökningsmetod som heter pet-
CT och med den kan vi väldigt bra se var modertumören sitter. Men man 
kan faktiskt ha stora dottertumörer medan modertumören kan vara så li-
ten att den inte ger någon signal på röntgen.

Sverker Olofsson: Men hur vet man vad som är moder- och vad som är 
dottertumör?

Beatrice Melin: Det säger ofta cellursprunget. Om en patient exempelvis 
har en spridning till benet och man tar ett vävnadsprov därifrån, kan man 
se att den absolut inte kommer från benet. 

Sverker Olofsson: Men kan man säga att modertumören ger en metastas 
och att metastasen kan ge ytterligare en metastas?

Beatrice Melin: Ja, det kan den.

Sverker Olofsson: Så det kan sprida sig vidare, fröet blåser vidare så att säga.
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Publikfråga: Jag har en fråga om orsaker till cancerutveckling. Jag tänker 
på radioaktiv strålning och UV-strålning, det verkar ganska straight forward 
att det skadar DNA och sätter press på våra reparationsmekanismer, men 
hur är det med fetma och sådant? Vet man om det är ett direkt orsakssam-
band eller är det bara något epidemiologiskt man sett ett direkt samband av?

Sverker Olofsson: Nu ska vi rikta oss till Torgny. Vi vet att solljus är far-
ligt och kan ge upphov till cancer, men finns det ett tydligt samband när 
det gäller fetma?

Torgny Stigbrand: Man känner inte riktigt till sambandet, men många car-
cinogener är lipofila vilket betyder att de är ”fettvänner”. Det innebär att 
om man har en stor övervikt har man mycket fettväv och denna fettväv kan 
ackumulera många steroidliknande toxiska föreningar som kan bidra till att 
man utvecklar tumörer. Det är den huvudhypotes man har. Men det finns 
många som skriver artiklar om fettmobiliserande enzymer som kan påver-
ka det här så att tumörsjukdomar som uppstår till följd av fetma kan delvis 
vara betingade av miljögifter. Fetma i sig själv är en sjukdom som egentligen 
också borde behandlas. Men det är väl den teori som finns i första hand – 
ackumulering av lipofila föreningar. Det finns flera steroidliknande ämnen, 
exempelvis D-vitamin och DDT som är en fettlöslig substans som ackumu-
leras i fettväv. Det finns många andra ämnen, exempelvis metylkvicksilver 
som också ackumuleras i fettväv. Många miljögifter ligger alltså i fettväven 
till följd av sina kemiska egenskaper.

Bethany van Guelpen: Jag tänkte bara tillägga att fettet eller fetman ock-
så kan påverka hormonbilden i kroppen, liksom var fettet sitter. Äppel-
fetman, det vill säga bukfetma, eller päronfetman, då fetter framförallt sit-
ter över höfterna, kan påverka hormonprofilen olika, som då skulle kunna 
påverka risken för cancer.

Sverker Olofsson: Jag skulle vilja att vi hinner med en som jag ser det väl-
digt komplicerad fråga. Säg att en patient bär på en cancer, en riktigt svår-
behandlad, exempelvis en hjärntumör, och man gör ett ingrepp för att räd-
da patienten. Patienten lever kanske ett halvår, ett år längre – hur högt pris 
får man som patient betala, hur sjuk är det värt att bli för att leva vidare un-
der en relativt kort tid?



91

Beatrice Melin: Det där är mycket en fråga för patienten själv att fundera 
kring. Om du frågar personen på gatan så säger han kanske ”Nej, varför ska 
man hålla på och göra något om det ändå ger så kort tid?” Doktorn säger: 
”Ja, kanske” och patienten säger han nästan alltid: ”Ja, gör vad ni vill bara 
jag får lite tid till”. När tiden är kort så är ett halvår, ett år, väldigt värdefullt. 

Sverker Olofsson: Som relativt frisk ska man alltså passa sig för att gå om-
kring att ha åsikter på det här området?

Beatrice Melin: Ja, jag tror i alla fall att man har en annan vy när man är 
frisk jämfört när man är sjuk, och samma individ som tvärsäkert har sagt 
att det blir det så här för mig så gör ingenting, kan vända och tänka att jo, 
jag vill försöka. 

Sverker Olofsson: Men om vi går ett steg till i det här resonemanget. Om 
man har en patient som börjat bli lite till åren och man vet att man kan kla-
ra livet i två, tre månader till med väldigt dyr behandling, hur resonerar 
man då? Vilka beslut är ni som läkare tvungna att fatta vid sådana tillfällen?

Beatrice Melin: Den andra ytterligheten är kanske en dam, 87 år som har 
en spridd cancersjukdom. Man förstår att man skulle kunna pröva något mer 
men man pratar med patienten och hon kanske säger: Nej, nu är det bra, ge 
mig cortison, ge mig bra omvårdnad, jag vill inte ha någon mer behandling”. 
Då måste man lyssna på henne, det är hennes kropp, hon måste få välja. 

Sverker Olofsson: Där hade du en dam på 87 år, tänk att du har en her-
re på 78 år som säger att jag är värd hur många 100 000 kronor som helst 
om jag får chans att leva ett år till. Satsar samhället då dessa resurser, el-
ler hur gör man?

Beatrice Melin: Det finns ingen officiell åldersgräns, det man brukar pra-
ta om är biologisk ålder. När man är 77 år kan man ha haft tre hjärtinfark-
ter eller så åker man Vasaloppet. 

Sverker Olofsson: Vad jag är ute efter är att jag förstår att ni måste göra 
prioriteringar, är det någon fler som vill säga något om det här?

Torgny Stigbrand: Sjukvårdssituationen i Sverige idag är inte sådan att 
man skulle kunna få den ideala behandling man vill, om vi talar om exem-
pelvis miljoner för att förlänga ett liv med ett år. Personligen skulle jag nog 
inte vilja begära, eller kräva detta för min egen del. Jag skulle nog tycka att 
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den miljonen skulle användas bättre på annat vis, det finns mer akuta be-
hov än att förlänga just mitt liv. Men det är en personlig reflektion jag har. 
Jag har varit med tillräckligt länge, tycker jag. 

Sverker Olofsson: Varsågod.

Beatrice Melin: Man måste ställa det individuella behovet naturligtvis mot 
vilken effekten av behandlingen och vad alla andra behöver. Vi har bara de 
pengar vi har och de ska räcka till mediciner för alla olika sjukdomar, så vi 
måste ställa samma krav på att nya mediciner måste vara effektfulla. Däre-
mot tror jag att vi kan pressa priset ibland.

Sverker Olofsson: Varsågod

Publikfråga: Jag skulle vilja återvända till det här med cancermarkörer-
na vi har i blodet. Vi har hört talas om PSA som ger indikation om prostata-
cancer, men tjocktarmscancer har också en markör, CEA tror jag den heter. 
Kan ni säga någonting om tillförlitligheten hos den?

Torgny Stigbrand: Det var den allra första cancermarkören som upptäck-
tes, carcinoembryonalt antigen heter den. Det var en herre i USA som tog 
en coloncancertumör och gjorde ett homogenat av den, han malde ner den 
och sprutade in hela homogenatet i en kanin och fick fram antikroppar. Där-
efter tog han bort alla antikroppar mot normala antigener och kvar blev en 
jätteaktivitet av antikroppar som var riktade just mot detta antigen. Det är 
idag världens mest använda cancermarkör, cirka 80-90 procent av alla pa-
tienter som har en spridd coloncancer, ventrikelcancer eller gastrointestinal-
cancer har väldigt höga nivåer av den här markören. Den finns hos många 
andra tumörer också, 10-30 procent av tumörer i andra organ har förhöjda 
nivåer av den. Markören är väldigt värdefull och det är bara ett blodprov 
som man behöver ta. Om jag själv misstänkte att jag hade en tumörsjukdom 
skulle jag utan vidare be att få ett panorama av de här tumörmarkörerna. 
Det finns andra besläktade tumörmarkörer också, en som heter CA19-9 an-
vänds också. Vilken vävnad eller tumörtyp du än tar finns det i allmänhet 
några markörer som går att använda, jag tycker att det är ett enkelt och 
värdefullt sätt att få en indikation. Skulle halterna av dessa markörer vara  
väldigt låga har man förmodligen inte någon tumör.

Sverker Olofsson: Vi tar en sista fråga från publiken. Varsågod.
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Publikfråga: Jag har en fråga till Beatrice som sa att vi skulle undvika att 
sola så mycket. Malignt melanom och basalcellscancer har ökat enormt – 
ska vi förbjuda solarierna eftersom malignt melanom har ökat?

Sverker Olofsson: Ska vi göra som i Australien, borde vi förbjuda solarierna?

Beatrice Melin: Den koppling man framför allt ser är hudtyp, och om man 
bränner sig före 15 års ålder. Bränner man sig i solen senare i livet så har 
det också betydelse. Men starkaste data rör just barnen, så det bästa vi kan 
göra är att skydda barnen. Man ska exempelvis inte ha sin baby ute i stark 
sol, det är sådant man ska tänka på. Det är barnbarnen ni ska tänka på!

Sverker Olofsson: Tycker du att vi är vårdslösa med det här?

Beatrice Melin: Nej, jag tycker att unga föräldrar idag har en sådan med-
vetenhet. Man kan säga att vi nu ser resultatet av det vi gjorde för länge se-
dan. Det tar tid att förändra våra levnadsvanor men vi måste börja gräva 
där vi står.

Sverker Olofsson: Men just det här med hudcancer är en cancerform 
som ökar?

Beatrice Melin: Enligt Cancerfondens rapport är det hudcancer som ökar 
mest. För er som är intresserade finns rapporten finns på nätet och den är 
lättläst.

Torgny Stigbrand: Som ni vet använder man sig många gånger av djur-
experiment när man håller på med cancerforskning. Vid en typ av djur-
experiment används små vita möss. Eftersom mössens hud normalt är täckt 
av hårstrån kommer inte solljuset åt skinnet. Om man rakar bort lite av päl-
sen på en vit mus så att skinnet blottas och låter musen springa i ett solari-
um ett par veckor, då får den hudcancer. Det visar att det är väldigt farligt 
att överexponera sig för solen, och som sagt visar statistiken att det är en 
cancerform som ökar väldigt mycket.
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