
  
 
 
 
Flyttar ihop och utvecklar tekniken för cancervård 
 
Tvärvetenskap på riktigt i eget hus i Lund 
 
Sju forskargrupper i Lund flyttar in under samma tak i maj. Forskare i bland annat 
nanoteknik, proteinanalys och bioinformatik ska jobba direkt ihop med specialister på 
cancervård. Målet är att snabbt få fram nya verktyg för att diagnostisera och behandla 
cancer.  
– Det finns ju hur många virtuella centrum som helst, och de fungerar, men oftast inte 
hälften så bra som om man faktiskt för ihop folk på ett ställe, säger Carl Borrebaeck som 
leder satsningen. 

 

Från vänster: Thomas Laurell, Carsten Rose, Peter James, 
Carsten Peterson, Carl Borrebaeck och Sven Påhlman.  
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Grundidén för det nya centrumet är att spåra karakteristiska mönster för proteininnehållet i olika 
cancerceller. Proteinmönstren blir ett slags signaturer för olika tumörer. Ett av de viktigaste 
verktygen är egenutvecklade chip som med hjälp av antikroppar binder till mängder med olika 
proteiner.  
 
Redan från start används proteinchipen för att följa patienter under behandling. På så sätt ska man 
identifiera proteinmönster som till exempel talar om vilken behandling en patient bör få.  
 
Ett exempel är lymfom och bröstcancer.  
 
- Idag får många patienter samma behandling från början, en rätt tuff cytostatikabehandling. Efter 



  
 
 
 
ett eller två år får man ofta en resistens mot behandlingen hos en del av patienterna, säger Carl 
Borrebaeck.  
 
- Kan vi identifiera de patienter som blir resistenta skulle det vara en otrolig möjlighet. Då kan vi 
ändra behandlingen efter första steget för att undvika resistens.  
 
Det nya centrumet får plats i 3500 kvadratmeter stora lokaler på trettonde våningen i en ny 
byggnad på universitetssjukhusets område. Satsningen finansieras med ett anslag på 45 miljoner 
kronor från Stiftelsen för strategisk forskning för teknikutveckling inom cancerdiagnostik och 
cancerterapi. Det officiella namnet är Centrum för Translationell Cancerforskning.  
 
De forskningsledare som flyttar är, utöver antikropps- och proteinchipspecialisten Borrebaeck 
själv, nanoforskaren Thomas Laurell, onkologen Carsten Rose, bioinformatikern Carsten 
Peterson, Åke Borg specialist på DNA-chip, tumörbiologen Sven Påhlman och proteinforskaren 
Peter James.  
 
- Vad vi vet är det första gången i Skandinavien och möjligen Europa som man fysiskt integrerar 
alla. Det är roligt att vi ligger spå långt framme i Sverige, säger Carl Borrebaeck.  
 
Genom att grundforskningen hela tiden sker ihop med den kliniska verksamheten hoppas 
forskarna att snabbt få fram verktyg som kan användas i vården:  
 
- Från början gör vi så stora analyser vi någonsin kan, då handlar det om hundratals och tusentals 
proteiner, säger Carl Borrebaeck.  
 
- Men vi ser redan idag, i de försök vi gjort på bröstcancer och cancer i bukspottkörteln, att man 
kan kondensera de här proteinmönstren. Målet är då att komma ner till 10 till 50 proteinmarkörer. 
Då är de så hanterbara att man kan sätta dem i en rutinanalys.  
 
I det sammanhanget ser han även stora möjligheter till samarbete med det stora proteinprojektet 
HPR, som leds av Mathias Uhlén vid KTH i Stockholm. Dess kartläggning av människans 
proteiner kan peka ut proteiner som troligen är intressanta att använda i samarbete med 
Lundcentrumets mikrochip. 
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