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Skånsk 
cancer-
forskning
söker sig österut
TIANJIN Avancerad cancerforskning från Lund tar steget in i Kina. Som en del i Region
Skånes Kinastrategi står flera samarbeten i startgroparna mellan forskande företag från
Medicon Village och en av Kinas största städer Tianjin.
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Tianjin
Lund

Kina

I Lund görs cirka
tio bröstcancer-
operationer i
veckan. På sjuk-
huset i Tianjin så
gjordes ibland 30
om dagen, så det
är en viss skillnad
i kapacitet.

CARL BORREBAECK

>>FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG

göratt kliniska studierpå kort tid kan
få tillgång till stora mängder data.

– I Lund görs cirka tio bröstcan-
ceroperationer i veckan. På sjukhu-
set i Tianjin så gjordes ibland 30 om
dagen, så det är en viss skillnad i ka-
pacitet. Vi har ny teknologi, metoder
och forskningsresultat. De har en
befolkningsbas samt kompetenta
forskare, det är en vinn-vinn situa-
tion, säger Carl Borrebaeck.

Även om delegationen besökte
många sjukhus i både Peking och
Shanghai, så är det Tianjin som pe-
kats ut som ett första samarbetspro-
jekt. Tianjin ligger inte långt från Pe-
king och är med sina 13 miljoner en
av Kinas största städer. Tianjin Me-
dical University Cancer Institute and
Hospital kallar sig själv för ”onkolo-
gins födelseplats i Kina” och är ett av
Kinas absolut bästa cancersjukhus. 

Sedan ett par år tillbaka satsar den
kinesiska regeringen miljarder på att

Region Skåne väntas senare i
höst skriva under ett samarbetsavtal,
ett så kallat Memorandum of Under-
standing, med storstadsregionen Ti-
anjin i Kina. Avtalet ska stå som
grund för framtida samarbeten inom
life science; medicinsk forskning,
bioteknik, andra delar avvårdindust-
rin och även universitetsvärlden.

– Med Tianjin vill vi gärna titta på
forskningsmöjligheter inom life sci-
ence. Jag hoppas avtalet tas emot po-
sitivt, då kan våra bolag få tillgång till
otroligt material och möjlighet att
bygga samarbeten med kinesiska
sjukhus och universitet, säger Anna
Chérouvrier Hansson, ansvarig för
lifesciencepå Invest in Skåne, Region
Skånes dotterbolag som arbetar för
att främja internationaliseringen av
skånskt näringsliv, och som står bak-
om samarbetsavtalet som regionsty-
relsen kommer behandla i slutet på
september.

Invest in Skåne anordnade i maj
en delegationsresa till Kina. Delega-
tionen var noggrant planerad och ni-
schad för att marknadsföra skånsk
cancerforskning. Ledde delegatio-
nen gjorde forskaren Carl Borreba-
eck, vicerektor på Lunds Universitet
och ansvarig för deras cancerforsk-
ningscenter CREATE Health.

– Vi var i Peking, Tianjin och
Shanghai. Att Kina har en helt otrolig
populationsbas är inget nytt, men jag
blev också imponerad över hur långt
framme de är; på många områden li-
ka långt frammesom vi. Desatsarväl-
digt mycket på klinisk forskning, sä-
ger Carl Borrebaeck.

Borrebaeck är också ansvarig för
forskning att genom en ny metod
analysera blodprovså att det på ett ti-
digare stadium än vad nu är möjligt
går att upptäcka bukspottkörtelcan-
cer och återfall i bröstcancer. 

– När det gäller bukspottkörtel-

cancer tror vi att vi kan upptäcka det
ett årtidigare, vilket ökaröverlevnads-
chansen från några procent upp till
30-40 procent, säger Carl Borreba-
eck.

För bröstcancerpatienter skulle
den nya metoden innebära att de be-
sparas onödig kemoterapi. Det är
vanligt att bröstcancer överbehand-
las och den nya blodprovsanalysen
kan med över 90 procents säkerhet
avgöra om patienten riskerar återfall
eller ej.

Nu vill han ta forskningen till
Kina, för att genom en klinisk studie
snabbt kunna validera metoden och
kommersialisera den. 

För det är just snabba validerings-
processer som gör Kina så lockande
för medicinsk forskning. I egenskap
av världens folkrikaste land är pati-
entgrupperna i Kina mångdubbelt
större än i exempelvis Europa, vilket

Den skånska delegationen som i maj reste till Kina besökte sjukhus och universitet i
både Shanghai, Peking och Tianjin.                                                               FOTO: INVEST IN SKÅNE

Bröstcancerkliniken på Tianjin Medical University Cancer Institute
and Hospital hanterar omkring 3 000 nya bröstcancerfall om året.

Carl Borrebaeck,
vicerektor vid
Lunds Universitet
med särskilt an-
svar för innovatio-
ner.  



1960-talet: Sambandet
mellan kromosomskador och
cancer. Albert Levan och
hans kolleger i Lund kunde
redan 1956 visa att männi-
skan har 46 kromosomer i
stället för 48 som världens
forskare dittills hade trott.
Upptäckten ledde till att
Sverige under åren som följde
blev världsledande inom can-
cercytogenetiken, det vill
säga studier av kromosom-
förändringar i cancerceller.

1980-talet: Onkgener i
fokus. Den molekylära can-
cerforskningen kretsade
under denna tid till stor del
kring det som kallas onkge-
ner, det vill säga arvsanlag
som kan förvandla en frisk
cell till en tumörcell. Parallella
upptäckter visade att gener
som man först hade trott var
onormala, cancerrelaterade
gener i själva verket var friska
gener men med en funktion i
cellen som hade förändrats
på ett skadligt sätt. De uträt-
tar samma cellfunktioner som
sitt ”legitima syskon”, men
utan kontroll och övervakning
vilket gör att de får cellens
tillväxt, differentiering och
delning att löpa amok.

2000-talet: DNA-forsk-
ningen blir industriell. I juni
2000 kunde världspressen
meddela att en första kart-
läggning av den mänskliga
arvsmassan var färdig.
Arbetsåtgången i detta enor-
ma projekt har tvingat fram
en teknikutveckling utan mot-
stycke. Dessutom har alltmer
referensdata om DNA-
sekvenser och gener skapats
– en skattkammare för fors-
karna.

1950-talet: Pionjärer i cell-
biologin. Efter andra världs-
kriget började synen på can-
cer förändras. Forskare insåg
att det krävdes massiva bas-
kunskaper om cellernas kemi
och biologi för att förstå och
behandla sjukdomen. En
grupp på Karolinska
Institutets cellforskningsinsti-
tution bidrog till att koppla
ihop olika upptäckter som
bland annat rörde genetik och
immunologi. Ett annat forsk-
ningsspår rörde cancerceller-
nas samspel med kroppens
immunförsvar. 

1970-talet: Mördarcellen
en ny slags blodkropp. En
tidigare okänd celltyp i
immunsystemets cellulära
försvar upptäcktes. Denna
tumördödare gavs ett anslå-
ende namn: naturlig mördar-
cell (natural killer cell, NK-
cell). Det visade sig att NK-
cellen är en slags celldödande
vit blodkropp, en typ av lym-
focyt. Dess primära roll i
immunförsvaret är inte att
attackera främmande orga-
nismer som tränger in i krop-
pen, så som bakterier. I stället
har den till uppgift att elimi-
nera kroppens egna celler när
dessa förvandlats till förräda-
re – antingen när de blivit
tumörceller eller efter att de
infekterats av virus. 

1990-talet: Epidemiologins
genombrott. Cancer-
forskningens största landvin-
ning under 1990-talet rörde
epidemiologi. Cancer-
epidemiologi handlar bland
annat om att kartlägga sam-
banden mellan olika cancer-
typer och de faktorer som
ökar risken för att insjukna.
Ett övergripande mål är att
utröna bakgrunden till hur
cancersjukdomar uppkommer
och därigenom förebygga
dem.Under 1990-talet skedde
även ett genombrott fö scree-
ningmammografi. 
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ska kunna bli verklighet krävs poli-
tiska avtal, varför Region Skånes roll
är fundamental.

– Vi kommer att bereda frågan i
höst, exakt hur formuleringen blir
får vi se, men självfallet kommer vi
följa upp Invest in Skånes arbete, de
har ju arbetat på vårt uppdrag, säger
Pia Kinhult (M), regionstyrelsens
ordförande. 

Region Skåne håller just nu på
att arbeta fram sin officiella Kina-
strategi, en plan som ska slå fast hur
regionen ska satsa på Kina i framti-
den, och var ambitionsnivån ska lig-
ga. Strategin skullevarit klar till som-
maren, men har försenats.

– Vår ambitionsnivå mot Kina bör
vara väldigt långsiktigt, så vi har ve-
lat göra en ordentlig hemläxa först.
Det är ingen anledning att slösa
pengar på Kina-resor fram och till-
baka som inte leder någonstans, sä-
ger Pia Kinhult.

Även om den officiella Kinastrate-
gin inte är klubbad än, så finns för-

bygga ut den inhemska sjukvården
som en del av sin femårsplan, och
det märks tydligt i Tianjin. Överallt
på sjukhusområdet på Tianjin Medi-
cal byggs det nytt och renoveras.

– Vårt nya forskningscenter stod
klart förra året, säger professorWang
Xin, som är chefskirurg på bröstcan-
cerkliniken och pekar ut mot ett nytt
20-våningshus mitt emot kliniken
där hon jobbar. 

Xin Wang är den som kommer ha
ansvar för att samla in data för Carl
Borrebaecks cancerforskning. Hon
är positiv inför det kommande sam-
arbetet som hon tror kommer ge ett
större internationellt erkännande av
hennes sjukhus, samtidigt som det
naturligtvis gagnar patienterna.

– Vi får ju ett viktigt utbyte av me-
dicinsk data. Jag tror att den här
forskningen, efter att ha genomgått
kliniska försök, verkligen kan kom-
ma patienterna till godo, sägerWang
Xin.

Även Hao Jihui, direktöröversjuk-
husets nya forskningscenter, säger

sig ha stora förhoppningar på ett ut-
byte med Sverige. 

– Jag troratt samarbetet med Lund
kommerleda till stora framsteg inom
det här området av cancerforskning,
säger han.

Ett annat forskningsprojekt
som står redo för sjukhuset i Tianjin
är den redan prisbelönta nya meto-
den att med laser behandla cancer-
tumörer, som utvecklats av Lunda-
företaget Clinical Laserthermia Sys-
tems, CLS. 

Genom att värma upp tumören
med laser dör inte bara tumören,
utan triggar även kroppens egna im-
munförsvar som utvecklar immuni-
tet mot liknande tumörer i framti-
den. Resultatet blir en typ av vacci-
nering. Metoden har utvecklats i
Lund sedan nittiotalet och är nu i
princip redo att lanseras kommersi-
ellt. 

Företaget ska först dock placera ut
sina maskiner på fem olika platser i
Europa förytterligarevalidering, och

i början av nästa år väntar Kina.
– Kina är den absolut viktigaste

marknaden för life science i dag, det
är där pengarna finns, säger Lars-
Erik Eriksson, vd på CLS.

Företaget hoppas därför att man
genom det kommande samarbetsav-
talet mellan Region Skåne och Tian-
jin kan placera ut en av sina maski-
ner på Tianjin Medical. 

– Vi har för avsikt att utveckla
verksamheten i Kina. Vi ärett litet fö-
retag med små resurser och vi måste
prioritera marknader där det finns
intresse för oss att komma in. Att gö-
ra en studie i exempelvis USA skulle
kosta för mycket pengar, säger Lars-
Erik Eriksson.

USA är fortfarande världens stör-
sta marknad för medicinteknik och
life science, även om Kina, med de
senaste årens kraftiga tillväxt, väntas
vara världens andra största marknad
2015.

Marknaden i Kina ärdäremot fort-
farande relativt svår att ta sig in på.
För att de planerade samarbetena

Professor Wang Xin är chefskirurg på en av bröstcanceravdelningarna på Tianjin Medical. Hon har tidigare bott över tio år
i Lund, där hon också doktorerat, och kommer att ha ansvaret för att samla in data för Carl Borrebaecks cancerforskning.

”Vi får ju ett viktigt
utbyte av medi-
cinsk data. Jag tror
att den här forsk-
ningen, efter att ha
genomgått kliniska
försök, verkligen
kan komma patien-
terna till godo.”

Lars-Erik Eriksson, vd
för Clinical Laserther-
mia Systems, CLS. 
FOTO: CLS

Överst t v: Beijing Investment Promotion Bureau är en statlig kinesisk myndighet med ansvar för bland annat utländska investeringar i Pekingområdet. Överst t h: Hao Jihui är direktör för
det nya forskningscentret på Tianjin Medical. Ovan: Tianjin Medical har redan forskningssamarbeten med Japan, Korea och USA. Det kommande samarbetet med Skåne blir däremot
det första i Europa.

utom det kommande samarbetsav-
talet med Tianjin, även planer på yt-
terligare en delegation som ska
marknadsföra skånsk diabetesvård.
Denna delegation är planerad till
nästa år. 

Dessutom skrev Invest in Skåne i
maj under ett samarbetsavtal med
sin kinesiska motsvarighet i Peking,
Beijing Investment Promotion Bu-
reau. 

Byrån har sedan tidigare ett sam-
arbete med Köpenhamn, men det
nya avtalet med Skåne är det första i
Sverige. 

– Vi har kommit överens om att
träffas åtminstone en gång per år, vår
byrå ska vara som en bro mellan Pe-
king och Skåne, säger Shi Guoqing,
informationsdirektör på byrån.

Företrädare för Beijing Investment
Promotion Bureau besökte också
Skåne i juli.

– Skåne är intressant för sin kom-
petens inom det medicinska områ-
det, samt inom informationstekno-
logi och forskning. Vi ser stor poten-

tial i det här samarbetet, säger Shi
Guoqing. 

Sedan tidigare har Region Skåne
också ett samarbete med Guang-
dong-provinsen i södra Kina. Detta
är dock ett brett samarbete som ock-
så innefattar kultur och turism, och
som inte är lika nischat som det
kommande med Tianjin. Klart är i al-
la fall att Kina blir allt mer närvaran-
de i Skåne, vilket inte är helt okon-
troversiellt med tanke på situationen
för mänskliga rättigheter i landet,
och att Kina fortfarande ären enpar-
tistat.

– Det är inte jordens roligaste stat,
men vi är av den uppfattningen att vi
genom handel och kontakter skapar
en öppning att påverka Kina positivt,
säger Pia Kinhult.

En som tror på mer samarbete
med Kina är Dan Mogren på Lund
Life Science Inkubator i Medicon
Village. Inkubatorn fungerar som
plattform och stöd för forskande life
science-bolag i Skåne. Dan Mogren

var också med på delegationsresan i
våras, och ser stor potential i cancer-
forskningssatsningen med Tianjin.

– Man behöver inte lägga Kina för
sina fötter, det räcker att man tar sig
in någonstans och har det som bro-
fäste. Sverige är ju en marknad som
faktiskt är mindre än Tianjin, om
man tittar på antalet patienter, säger
Dan Mogren.

Ett eventuellt scenario som disku-
terades under delegationsresan var
ett framtida samarbete mellan inku-
batorn i Medicon Village och en lik-
nande biomedicinsk industripark i
Peking.

– Men vi får hänga med på den
prioritering som görs. Det fokuseras
på Tianjin i det första avtalet, och jag
tror att man nog kan lära sig mycket
avden processen. Sen om Peking blir
nästa steg eller inte, det kan jag inte
svara på i nuläget, säger Dan Mog-
ren.

Om allt går enligt tidsplanen kan
avtalet med Tianjin skrivas under i
november.

Pia Kinhult (M)
tror att man ge-
nom handel och
kontakte skapar en
öppning att påver-
ka Kina positivt.

h Cancerforskning från 1950-talet
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Dan Mogren, affärsutvecklingschef
på Lund Life Science Incubator.

WANG XIN ÄR CHEFSKIRURG PÅ EN AV BRÖSTCANCERAVDEL-
NINGARNA PÅ TIANJIN MEDICAL


