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“Från teknik till klinik”. Så kan 
man sammanfatta tanken bak-
om Create health i Lund, ett nytt 
stort forskarsamarbete på cancer-
forskningens område. Målet för de 
sju deltagande forskargrupperna 
är att utveckla nya verktyg för att 
 diagnostisera, prognostisera och 
behandla cancer.

– Tre av forskargrupperna kommer från 
Medicinska fakulteten och tre från LTH. 
Detta är nog den enda satsning i Sveri-
ge där teknisk och medicinsk forskning 
integrerats på allvar, menar Carl Borre-
baeck, programdirektör och ledare för en 
av de sju grupperna.

Den sjunde forskargruppen repre-
senterar klinikerna, cancerläkarna. Carl 
Borrebaeck understryker att den klinis-
ka forskningen inte är med för att detta 
är politiskt korrekt, utan för att den är en 
viktig del av samarbetet:

– Det talas mycket om att kombine-
ra klinik och laboratorieforskning, men 
alltför ofta stannar det vid vackra ord. 
Här är samarbetet med sjukvården verk-
ligen genomfört. Alla laboratorieforska-
re arbetar med blod- och vävnadsprov 
från patienter, och inte med försöksdjur 
eller förenklade cellsystem. Vi använder 

s.k. fluorescensteknik. Åke Borg, en an-
nan forskargruppsledare, är inriktad på 
genforskning. Peter James –”en gudabe-
nådad masspektrometrist” enligt LTH-
kollegan Thomas Laurell – arbetar med 
proteinstudier via metoden masspektro-
metri. 

Thomas Laurell själv befinner sig i den 
tekniska ändan av samarbetet. Hans mål 
är att utveckla den nano-bioteknik med 
vars hjälp nya metoder för cancerdiag-
nostik och uppföljning kan göras billiga 
och lätthanterliga nog för att komma till 
bruk inom sjukvården.

hAN Beskriver den nya generation av 
biochips han hoppas på som en rad små 
trattformade ”brunnar” i en kiselskiva, 
fyllda med mikrokulor som täckts av 
antikroppar.

– Poängen med detta är att kulorna 
ger en större yta. De rymmer mer anti-
kroppar, och man kan på så sätt fånga 
upp även proteiner som finns i mycket 
små mängder i ett prov. 

– Brunnarna mynnar ut i små hål på 
chipets undersida, där man i en serie steg 
kan samla in de proteiner som antikrop-
parna i de olika brunnarna reagerat på, 
förklarar han.

Tekniken är tänkt att bli nästa gene-
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den riktiga komplexa varan, säger han.
Bröstcancer och lymfom är de can-

cersjukdomar man inriktar sig på, efter-
som där redan finns mycket specialkun-
skap i Lund. Det första målet är att tidigt 
kunna hitta de patienter som löper störst 
risk att få återfall eller som börjat bli re-
sistenta mot sin behandling. Desssa pa-
tienter behöver den tuffaste behandling-
en, medan man kan gå mer varligt fram 
med övriga patienter.

Medlen för att nå målet heter proteo-
mik och genomik – analys av proteiner 
och gener. Ett syfte är att sålla fram pro-
teiner och gener som kan fungera som 
biomarkörer, dvs. ge upplysningar om en 
patients tillstånd.

i ProteiNstudierNA använder man 
bland annat ”mikromatriser”, biologiska 
datachips försedda med hundratals små 
prickar. Prickarna utgörs av antikroppar, 
ämnen som vart och ett reagerar på ett 
visst protein, och resultatet blir lysande 
mönster som skiljer sig åt mellan patien-
ter och friska försökspersoner. Mikroma-
triser används också för genstudier, där 
man kan få plats med hela den mänskliga 
arvsmassan på ett enda biochip. 

Carl Borrebaeck själv är inriktad på 
proteinstudier med mikromatriser och 
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ration biochips för proteinanalyser. Pre-
cis som dagens chips ska de nya chip-
sen rymma många analyser på en gång 
och kunna hanteras med automatiska, 
datorstyrda apparater. Men medan da-
gens proteinchips analyseras med hjälp 
av fluorescens, så ska de nya laurellska 
chipsen analyseras med masspektrome-
tri som ger mer detaljerad information 
om proteinerna i provet.

BLANd de återståeNde forskargrupper-
na arbetar Sven Påhlmans grupp med tu-
mörbiologi, speciellt med de proteiner 
som bildas i tumörer vid syrebrist. Car-
sten Peterson och hans bioinformatiker 
utvecklar sätt att hantera de mängder 
med data som kollegornas experiment 
ger upphov till. Carsten Rose, slutli-
gen, befinner sig i den kliniska ändan 
av CREATE Health-samarbetet: han är 

rebaeck och Peter James, har flyttat dit 
hela sina forskargrupper. Andra har valt 
att bara placera några av sina doktoran-
der där, bl.a. av ekonomiska skäl  – hyran 
i D-huset är 4500 kr/kvm, mycket hö-
gre än i äldre universitetsbyggnader (även 
om det ingår viss extraservice). Men även 
de forskare som inte har egna tjänsterum 
hos CREATE Health besöker ofta BMC 
och tar del i diskussionerna.

– Den fysiska närheten spelar större 
roll än till och med jag trodde, och då 
var ändå jag en av de pådrivande bakom 
sammanflyttningen! Det gäller inte de 
stora strategiska och ekonomiska beslu-
ten, för de måste i vilket fall som helst tas 
vid personliga möten, men för den dag-
liga problemlösningen och bollandet av 
idéer, menar Carl Borrebaeck. 

cANcersjukdoMArNA ökAr i samhäl-
let: man räknar idag med att var tredje 
svensk kommer att få cancer någon gång 
i sitt liv. Men variationen, även inom en 
sjukdomsgrupp, är stor. Två patienter 
med bröstcancer kan ha helt olika for-
mer av sjukdomen, som ger olika prognos 
och bör behandlas på olika sätt. CREA-
TE Health-forskarnas vision är att deras 
verktyg snabbt och enkelt ska kunna visa 
vilken typ av sjukdom en viss patient har, 
och – för dem som redan börjat behand-
las – hur väl behandlingen lyckas.

CREATE Health startades med 45 
miljoner kronor från Stiftelsen för stra-
tegisk forskning, och har också nyligen 
fått 25 miljoner av Wallenbergstiftelsen 
för ny utrustning till ett cancerprojekt 
i centrets regi. Men även om Strategis-
ka stiftelsens satsning är en av de dyras-
te i sitt slag i Sverige, så är pengarna bara 
avsedda att räcka i fem år. Vad händer 
sedan? 

För första gången tvekar Carl Borre-
baeck en smula:

– Det får vi se då... men jag utgår från 
att fakulteterna och universitetsledning-
en, som talat mycket väl om vårt arbete, 
kan se till att det fortsatta samarbetet får 
det stöd som behövs!

text & FOtO: iNgeLa BJörCK

CREATE Health står för Clinical Cancer Re-
search using emerging advanced technologies 
for Health. Se också www.createhealth.lth.se

den som förser de experimentella forskar-
na med patientprover, och som testar de-
ras resultat i den praktiska vården. 

– De flesta motsvarande samarbets-
projekt måste först bygga upp den kli-
niska forskningsdelen. Här är den delen 
klar från början, eftersom vi på onkolo-
giska kliniken redan har mycket forsk-
ning igång, säger han.

Cancerkliniken vid Universitetssjuk-
huset i Lund har mer än 40 disputerade 
läkare som delvis sysslar med forskning. 
Man har dessutom en särskild enhet för 
klinisk prövning, där man testar nya läke-
medel och behandlingsmetoder anting-
en på uppdrag av läkemedelsindustrin el-
ler som akademiska forskningsprojekt.

creAte heALth är inrymt i ett och ett 
halvt våningsplan i BMCs nyaste hus, 
D-huset. Vissa forskare, som Carl Bor-
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