
Tidig diAgnOS FÖrbÄTTrAr CAnCerbeHAndling

25 milj 
ett vanligt blodprov ska snabbt 
kunna avslöja cancer. Tidiga diag
noser och skräddarsydda terapier 
kommer att förbättra behandling
en och rädda liv i framtiden. det är 
målet för forskarna vid CreATe 
Health, ett centrum för translatio
nell cancerforskning i lund. 

ett cancerbesked behöver inte längre vara 
en dödsdom, men fortfarande är dödsta
len höga.  Omkring 20 000 svenskar avli
der varje år i cancerrelaterade sjukdomar. 
ju snabbare diagnosen ställs, desto större 
är möjligheten att besegra cancern. men 
hos många patienter upptäcks sjukdomen 
alldeles för sent. 

den nya kunskapen om kroppens bygg
stenar, proteinerna, gör det möjligt att på 
cellnivå bättre förstå vad som händer vid 
en cancersjukdom. det går att ta reda på 
vilka proteiner som finns i en viss cell, och 
hur de påverkar varandra.

den informationen utnyttjar forskare 

vid CreATe Health i lund. Ambitionen är 
att redan inom några få år utveckla bättre 
diagnostik och behandling.

Programdirektör för centret är Carl  
borrebaeck, professor i immunteknologi 
vid lunds universitet. Han berättar om 
storsatsningen, som innebär att svensk 
cancerforskning har fått en helt ny tekno
logisk plattform i ett tätt samarbete mel
lan universitetet, lunds tekniska högskola 
och universitetssjukhuset.

– Hela tanken är att vi ska bedriva 
translationell forskning, det vill 
säga här överför vi resultat från 
grundforskning direkt till patientnära 
forskning under och ett samma 
tak. Det är en unik satsning i Sverige. 

Carl borrebaeck visar runt i det nybyggda 
huset på biomedicinskt centrum i lund. 
lokalerna invigdes 2006, och är inbjudan
de med stora fönster och ljusa träslag. i 
det öppna köket står en brunchbuffé upp

dukad den här morgonen. Forskare och 
doktorander hugger in på grovt bröd, os
tar, salami och pastejer och det pågår livli
ga diskussioner.

– det unika är att vi har flyttat hit fors
karna till en verklig centrumbildning – de 
svävar inte ute i den virtuella världen. det 
är en stor fördel att kunna arbeta så nära 
varandra och använda samma infrastruk
tur.

Totalt finns ett 70tal forskare på cen
tret verksamma inom sju olika forsknings
fält: bioinformatik, nanoteknologi, proteo
mik, genomik, klinisk onkologi, cancerge
netik och tumörbiologi. 

de letar bland annat efter biomarkörer. 
det är ämnen i kroppen, oftast ett protein, 
som visar på en förändring av olika slag. 
det kan bland annat visa om personen är i 
färd med att bli sjuk eller få ett återfall.

men det nya är att forskarna inte bara 
tittar på enstaka proteiner  det har gjorts 
länge  utan också studerar signaturer. 
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det är hela det mönster som skiljer can
cersjukdom från frisk vävnad.

gensignaturer är mönster av anlag som 
exempelvis innebär ökad risk för en viss 
sjukdom, medan proteinsignaturer är ett 
tillfälligt mönster av förändringar i cellens 
proteininnehåll. 

– Vi har ambitiösa mål, säger Carl borre
baeck. Till att börja med vill vi ta fram  
metoder för att tidigt upptäcka patienter 
som blir resistenta mot sin behandling eller 
som löper en större risk att få ett återfall. 
men det är också centralt att kunna ut
veckla tidig diagnostik för cancerpatienter. 

ett viktigt framsteg har redan gjorts. 
mantelcellslymfom är en aggressiv blod
cancer som oftast drabbar äldre män. 
Sara ek och hennes medarbetare på cen
tret lyckades finna de gener som är speci
fika för sjukdomen, och kunde i nästa fas 
också identifiera de proteiner som tillver
kas av sjukdomsgenerna. ett av proteiner
na fungerar som en biomarkör, och kan 
därför användas för att ställa en säkrare 

diagnos. Patologen vid universitetssjuk
huset i lund testar nu metoden parallellt 
med rutindiagnostik.

På sikt kan de nya rönen om sjukdoms
proteinerna också leda fram till nya skräd
darsydda behandlingar med färre biverk
ningar. 

Forskningen kräver avancerade och dyr
bara maskiner. genom anslaget från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse har det bli
vit möjligt att bland annat köpa in de allra 
senaste analysinstrumenten.

– Vi är enormt tacksamma för 
medlen från KAW-Stiftelsen. Det 
finns ingen annan i Sverige som 
kan bidra med pengar till tung  
utrustning på samma sätt. Nu vill 
vi gärna ge någonting tillbaka, och 
vi är helt inställda på att vår forsk-
ning ska göra skillnad i framtidens 
sjukvård, säger Carl Borrebaeck.

FAKTA
institutionen för immunteknologi vid 
lunds universitet, har erhållit ett 
anslag för inköp av utrustning för  
genomik och proteo
mik inom cancerforsk
ning om 25 mkr.

Carl borrebaeck
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