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et du nu håller i din hand 
är IngaBritt och Arne 
Lundbergs Forsknings-
stiftelses årsskrift för 2014. 
Vi har valt att här mer ut-

förligt berätta om den forskning stiftelsen 
stödjer och presentera de forskningsprojekt 
som tilldelats anslag under 2014, några med 
kortare texter och några med lite längre. 

Skriften är inte någon regelrätt årsredovis-
ning. Fullständig information om våra räken-
skaper finns naturligtvis tillgänglig för den 
som önskar. 

Stiftelsen beslutade under året att lämna anslag 
till 15 sökande med ett sammanlagt belopp på 
26,7 miljoner kronor.  

Under året har stiftelsen tagit initiativ till att 
bilda ett forsknings- och utvecklingslaborato-
rium för forskning kring njursjukdomar inom 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universi-
tet, med namnet ”Lundbergsstiftelsens centrum 
för njurforskning”. Tanken är att få en lokalge-
menskap för forskning inom njur- och transplan-
tationsforskning för att på så sätt skapa en samlad 
och kreativ miljö för grund- och tillämpad klinisk 
forskning inom dessa områden, och samtidigt un-
derlätta rekrytering av yngre och  internationellt 

meriterade forskare. Stiftelsens initiativ ska ses som 
en del inom Föreningen Kunskap Göteborgs sats-
ning inför Göteborgs 400-års jubileum år 2021.

Tidigare har stiftelsen medverkat i etableringar 
av bland annat Sahlgrenska Cancer Center och 
Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning. 

Att hävda att stiftelsen spelar stor roll för svensk 
medicinsk forskning är ingen överdrift. Sedan 
stiftelsen grundades har anslag på närmare 690 
miljoner kronor delats ut. Tillsammans med 
medfinansiering har dessa anslag bidragit till 
inköp,  företrädesvis i Västsverige, av medicinsk 
apparatur och forskningsutrustning inom stif-
telsens ändamål med uppskattningsvis en mil-
jard kronor. 

Som lekman är det spännande att få inblick i 
olika forskningsprojekt och låta tanken svindla 
kring vad som kan bli möjligt inom en snar 
framtid. Det är fantastiskt att se den kreativitet 
som spirar hos forskarna och de ansträngningar 
som läggs på att förstå och förhoppningsvis 
finna bot för några av våra stora folksjukdomar. 

Vi i styrelsen önskar dig mycket nöje med 
 läsningen av denna årsskrift!

Göteborg 11 maj 2015
Björn Aschan, ordförande
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IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 

FrämjAr medIcInsk 
ForsknIng

I ngaBritt och Arne Lundbergs 
Forskningsstiftelse har som 
ända mål att främja medicinsk 
vetenskaplig forskning rörande 
cancer, njursjukdomar och orto-
pedi. Varje år delas drygt tio an-

slag ut till forskare i framför allt Västsverige. 
Anslag ges huvudsakligen till inköp av appara-
tur, utrustning och hjälp medel. 

IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings-
stiftelse bildades den 28 september 1982 då 
IngaBritt Lundberg donerade stiftelsens kapital 
till minne av sin man Arne Lundberg. Stiftel-
sens tre prioriterade forskningsområden; cancer, 
njurmedicin och ortopedi, valdes enligt Inga-
Britt Lundbergs önskan; makarna hade goda er-
farenheter av vård inom just dessa områden. Arne 
Lundberg avled i cancer 1973.

Som tack för forskningsdonationen fick Inga-
Britt Lundberg Göteborgs universitets heders-
betygelse Socia et Amica 1987. Samma år mot-
tog hon även Göteborgs Stads förtjänsttecken. År 
1995 blev IngaBritt Lundberg hedersdoktor vid 
Sahlgrenska akademin. Hon avled den 6 juni 1999 
och stiftelsen fick då ytterligare kapital genom 
hennes testamente.

Grunden för Arne Lundbergs förmögenhet var 
kemikalieimport och läkemedel. Arne Lundberg 
föddes den 23 december 1910 i Göteborg. Han 
anställdes 1929 i firma Malmsten & Bergvall där 
han blev delägare. År 1965 utsågs han till verk-
ställande direktör i AB Fortia, moderbolag till 
Pharmacia AB i vars styrelse han var ledamot. 
Han var även verksam i ett antal andra styrel-
ser bland annat som styrelseordförande i Adaco 
AB, och ledamot av styrelserna i Säfveåns AB, 
Återförsäkrings AB Skandia och Göteborgs 
Handels kammare. 

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstif-
telse förvaltas av en styrelse bestående av fem 
ledamöter. Styrelsens arbete innebär gransk-
ning av forskningsansökningar och förvaltning 
av stiftelsens kapital.

Styrelsen består av ord förande advokat Björn 
Aschan, verkställande direktör John Vivstam, 
professor emeritus Olle Isaksson, professor 
Håkan Olsson samt  Monica Lundberg, dotter 
till IngaBritt och Arne Lundberg. 

Ursprungsdonationen på 98 miljoner kronor 
har nu vuxit till ett kapital på över 1,1 miljard 
kronor.



15Stiftelsen mottog under året 60 ansökningar 
om sammanlagt drygt 138 miljoner kronor. 
En fjärdedel av ansökningarna beviljades. 

ANTALET FOrSkNINGSANSökNINGAr  
SOM BEVILjADES BLAND ÅrETS ANSLAGSANSökNINGAr
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året I sIFFror

De ansökningar som 2014 beviljades medel 
fick dela på 26,7 miljoner kronor. Anslagen 
varierade i storlek från en halv miljon till tre 
miljoner kronor. Det totala beviljade  beloppet 
motsvarar strax under en femtedel av det 
sammanlagda sökta beloppet på 138 miljoner 
kronor i samtliga ansökningar.

ANSLAG I MILjONEr krONOr SOM STIFTELSEN HAr BEVILjAT uNDEr ÅrET

26,7
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ANDEL uTDELADE MEDEL I PrOCENT,  
AV STIFTELSENS AVkASTNING DE SENASTE FEM ÅrEN

84,8%

31,8%
NjurSjukDOMAr

30,7%
OrTOPEDI 37,5%

CANCEr

FörDELNING I PrOCENT 
 AV BEVILjADE ANSLAG



1 137 681
året I sIFFror
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STIFTELSENS NETTOFörMöGENHET MED AVDrAG För  
BEVILjADE, Ej uTBETALADE, ANSLAG I MILjONEr krONOr

Stiftelsens kostnader i promille i förhållande till kapitalet. 3,3‰

2,5% Andelen i procent av stiftelsens totala förmögenhet som 2014 
delades ut i forskningsanslag.

7,4% Ökning i procent av förmögenheten under 2014. Siffran avser  
förmögenhetsökningen rensad för beviljade anslag. 
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SVENSkA 
AkTIE  rELATErADE 

TILLGÅNGAr

HEDGEFONDEr

kONTANTEr OCH  
SVENSkA räNTEBärANDE 
TILLGÅNGAr

FörDELNING AV STIFTELSENS TILLGÅNGAr 
I PrOCENT AV DEN TOTALA FörMöGENHETEN

I sin förvaltning av stiftelsens tillgångar önskar styrelsen eftersträva en rimlig balans  
mellan värdetillväxt och avkastning. Målet, särskilt i turbulenta tider, är att realsäkra 
stiftelsens kapital för att årligen till främjande av stiftelsens ändamål kunna dela ut anslag 
om mellan 25 till 30 miljoner kronor.
 Stiftelsens avkastningsmål för förvaltningen skall vara att söka uppnå tre procent real 
genomsnittlig årlig avkastning under en treårsperiod. Vid beslut om enskilda investe-
ringar skall risk, säkerhet och avkastning bedömas från fall till fall.
 I februari 2015 beslutade Riksbanken att sänka reporäntan till under noll procent. Som 
en konsekvens antog stiftelsen ett nytt placeringsreglemente innebärande att stiftelsens 
kapital ska vara investerat enligt följande:
 25% (± 10%) i svenska aktierelaterade tillgångar, 0 till 25% (+ 10%) i svenska ränte-
relaterade tillgångar, 25% (± 10%) i svenska fastighetsrelaterade tillgångar samt 25%  
(± 10%) i övriga tillgångar som hedgefonder.

25%

29% FASTIGHETS-
rELATErADE  
TILLGÅNGAr

20%

26%

STIFTELSENS PLACErINGSrEGLEMENTE
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njursjukdOmar



Västsveriges njurforskning står inför en betydande förändring. Planerade Lundbergs-
stiftelsens Centrum för Njurforskning på initiativ av, och med finansiering från IngaBritt 
och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, kommer att utgöra en plattform för avancerad 
njurforskning och en central mötesplats för forskare från olika discipliner. 
 Genom att världens befolkning blir allt äldre, ökar inte minst de diabetesrelaterade 
njursjukdomarna. Behovet av botande terapier blir därför än större. Njursjukdomar är 
dock komplexa och den behandling som står till buds är i stort sett av generell typ med 
till exempel cortison och cellgift. De specifika, målinriktade terapierna är väldigt få.
 Något som förhoppningsvis kan ändra på detta är dagens avancerade njurforskning, 
som allt mer går mot att studera njursjukdomar i ett vidare perspektiv. Förändringar på 
gen- och molekylnivå börjar nu kunna kopplas till mekanismer, sjukdomar och möjliga 
sätt att behandla. Med allt ifrån molekylärbiologi och preklinisk forskning till klinisk 
forskning under ett och samma tak, blir det förstås enklare att bedriva denna typ av trans-
lationell forskning. 
 Även om målsättningen är att förebygga och bota njurskador på ett tidigt stadium, 
finns förstås de patienter som passerat stadiet där bot är möjlig. Därför är behovet stort 
av forskning även kring transplantation. En viktig fråga är till exempel hur man ökar 
livslängden hos njurar som är tillgängliga för transplantation, så att så många som möjligt 
kan tas till vara. 
 Den västsvenska njur- och transplantationsforskningen står sig redan idag väl i ett 
internationellt perspektiv med stark preklinisk forskning liksom lång tradition av klinisk 
forskning. Med det nya centret där allt samlas på ett ställe blir det lättare att locka till sig 
fler forskare vilket kommer att öka styrkan ytterligare. Det blir också lättare att få tillgång 
till avancerad och dyrbar utrustning när många forskargrupper samsas om den.
 IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelses initiativ ska ses som en del inom 
Föreningen Kunskap Göteborgs satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Par-
terna bakom det planerade centret, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och 
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, arbetar för att centret ska etableras så 
snart som möjligt, kanske redan 2015, även om de nya lokalerna kommer att invigas först 
i samband med jubileet.

Skrivet efter samtal med Jenny Nyström, professor vid institutionen  
för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
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kraftfull satsning på  
västsvensk njurforskning

njursjukdomAr



Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunför-
svaret av någon anledning börjar angripa kroppens 
egna celler. Vid systemisk vaskulit är det blodkär-
len som angrips vilket kan orsaka inflammation 
och vävnadsskada i en mängd organ. De första 
symtomen brukar komma från övre luftvägarna 
och likna en efterhängsen förkylning som inte 
ger med sig trots både en och två och tre anti-
biotikakurer. Senare i sjukdomsförloppet angrips 
njurarna. 

Det som går snett vid utveckling av systemisk 
vaskulit är att immunsystemet börjar tillverka 
 antikroppar mot framför allt två antigener,  
enzymerna proteinas-3 och myeloperoxidas.  
Normalt sett finns dessa inne i en typ av vita 
blod kroppar, i neutrofilerna. Där ingår de i den 
intracellulära bekämpningen av bakterier som 
fagocyterats av neutrofilen. När antikroppar mot 

dessa kroppsegna proteiner börjar tillverkas, så 
kallade autoantikroppar, uppstår inflammatio-
nen.  Thomas Hellmark, docent, Avdelningen för 
njurmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper 
vid Lunds universitet, arbetar med hypotesen att 
neutrofilerna av någon anledning är defekta hos 
personer som drabbas.

Frustrerade neutrofiler tar till Plan B

Neutrofiler bildas i stor mängd. Så många som 
100 miljarder om dagen, vilket betyder att lika 
många dör varje dag. Normalt sett har de en livs-
längd på sju till tio timmar. Därefter transporteras 
de ut ur cirkulationen och dör snyggt, snabbt och 
städat genom apoptos. Men de kan också dö i en 
mer utdragen process som skapar betydligt mer 
oreda i sin omgivning. Detta skulle kunna vara en 
mekanism bakom sjukdomen.

njursjukdOmar

Thomas Hellmark vid  
labbänken, med Lena 
Gunnarsson, biomedicinsk 
analytiker, på sin vänstra 
sida, och Lisa Holm som är 
läkare och doktorand på sin 
högra.
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expLoderAnde ceLLer  
möjLIg orsAk tILL  
AutoImmunItet

systemisk vaskulit är en ovanlig sjukdom. den är dock allvarlig, till och med dödlig 
utan behandling. sjukdomen är autoimmun men grundorsaken är inte känd. den 
behandling som står till buds idag, går ut på att trycka ner immunsystemet så 
mycket man vågar, utan att konsekvenserna blir alltför stora. För att utveckla mer 
specifik behandling behöver man veta vad som triggar igång den auto immuna 
 processen. det är det Thomas hellmarks forskargrupp arbetar med.
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– Neutrofiler som inte klarar att äta upp bakterier 
av någon anledning verkar bli frustrerade och dör 
genom att explodera. De slänger ut långa DNA-
trådar i ett nät kring sig som är fullt av bakterie-
dödande substanser. Denna process kallas NETos 
där NET står för neutrofil extracellular trap, och 
verkar vara en sista utväg för cellen att döda bakte-
rier som den inte lyckas oskadliggöra på vanligt 
sätt. I processen frisätts också antigener, däribland 
de två som är involverade i systemisk vaskulit, som 
alltså hamnar i en väldigt inflammatorisk miljö full 
av döende neutrofiler. Här kan mycket väl auto-
immuniteten uppstå, säger Thomas Hellmark. 

En annan fråga som forskargruppen ägnar sig åt 
är hur blodsammansättningen ser ut hos sjuka 
personer jämfört med hos friska. Frågan är om 
den förändring man kan se är en konsekvens av 
den patogena mekanismen eller av behandlingen. 
För att svara på den frågan behövs blod från helt 
obehandlade patienter, något som visat sig inte 
vara helt enkelt att få tag i eftersom sjukdomen är 
både ovanlig och allvarlig. De senaste två åren har 
Thomas Hellmark bara fått en handfull sådana 
prover.
– Teoretiskt sett borde vi kunna få ett tjugotal per 
år men patienterna kommer ofta till specialistvår-
den i Lund sent på fredagar eller på julafton. Och 
då har de antingen redan fått en första behandling 
vid sitt hemsjukhus, eller så kan behandlingen inte 
vänta.

Sorterar 30 000 celler i sekunden

De få gånger Thomas Hellmark faktiskt får prover 
från obehandlade patienter är det viktigt att han 

har tillgång till rätt utrustning för analys och inte 
är beroende av ledig tid på kort varsel vid något 
annat labb. Anslaget från IngaBritt och Arne 
Lundbergs Forskningsstiftelse ska användas för 
inköp av just en sådan utrustning; en flödescyto-
meter som med stor precision och hög kapacitet 
sorterar celler. 

Så mycket som 30 000 celler per sekund klarar 
den. Sorteringen sker genom att cellerna i provet 
märks med fluorescerande markörer som binder 
till olika proteiner på cellytan. När cellerna pas-
serar ett antal laserstrålar bestäms vilka markörer 
som sitter på vilken cell. Specifika, enskilda celler 
kan då väljas ut: celler med den och den markören, 
men inte med den. Genom att lägga på olika spän-
ning på plattor på sidorna styrs cellerna åt olika 
håll och hamnar i rör eller på objektsglas.
– Vi vill studera ett eventuellt förändrat genut-
tryck och effekter av olika behandlingar, och det 
är viktigt att vi kan skilja ut mycket små populatio-
ner av celler. Med den utrustning vi har på labbet 
idag får vi alltid ut en blandning av celler, säger 
Thomas Hellmark.

Bakom ansökan står också flera andra forskar-
grupper med andra frågeställningar, men med 
behov av samma utrustning. Dessa grupper stu-
derar bland annat leukemi och leukemistamceller, 
samt arbetar med virala vektorer för att tysta eller 
överuttrycka gener i experimentella modeller.
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Toppig giftspindling ska man inte äta. Inte om man är rädd om 
sina njurar i alla fall, eftersom dess toxin orsakar irreversibla ska-
dor. I jakten på motmedel upptäckte Börje Haraldsson, pro fessor, 
Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, vid Sahlgrenska 
akademin, att det inte bara är  cellerna i njurarna som förstörs, utan 
även metastaser vid avancerad njurcancer. Nu planeras en första 
klinisk studie på tre patienter.
– Min dröm är att vi faktiskt ska kunna bota avancerad njur cancer, 
och utveckla ett läkemedel för de 500 till 600 personer som 
 drabbas i Sverige per år. Har cancern metastaserat finns idag inget 
att göra och medianöverlevnad är bara knappt ett år.

Den masspektrometer som medlen från stiftelsen möjliggjort ska 
bland annat användas för att undersöka posttranslationell modifie-
ring, det vill säga om proteiner är till exempel fosforylerade eller 
ej, eller vilka sockermolekyler som sitter på dem. Tidigare metoder 
kan inte ge den upplösning som krävs för detta. Målet är att förstå 
svamptoxinets verkan på molekylär nivå. 

börje haraldssOn
professor, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, 
sahlgrenska akademin

svampgiFT ger hOpp vid meTasTaserande njurcancer

Ulf Smith, professor vid Avdelningen för molekylär och klinisk 
medicin, Sahlgrenska akademin, och hans kollegor, arbetar med 
att förstå orsakerna till typ 2 diabetes och dess komplikationer, 
varav njurskador än en. De har identifierat en ny molekyl som är 
kopplad till risken att utveckla diabetes, och också till känsligheten 
att utveckla njurkomplikationer. Genen, Gremlin-1, kodar för ett 
protein som leder till fibrosutveckling i njurarna genom att hämma 
ett annat protein som har skyddande effekt. Pågående utvecklings-
arbete är inriktat mot att kliniskt testa en hämmare till Gremlin-1.

Anslaget från Lundbergstiftelsen används för sekvensutrustning för 
fortsatta genetiska och epigenetiska studier. Detta i syfte att under-
söka hur miljöfaktorer kan påverka vår arvsmassa livet igenom, och 
på det sättet förstå mer om mekanismerna bakom sjukdomsutveck-
lingen. 
– Det är väldigt få sjukdomar som är monogenetiska. Våra folk-
sjukdomar är det till exempel inte. De utvecklas till följd av både 
arv och miljö. För att förstå dem behöver vi studera hur genut-
trycken modifieras, säger Ulf Smith. 

ulF smiTh
professor, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, 
sahlgrenska akademin

våra FOlksjukdOmar sTyrs av epigeneTik

njursjukdOmar
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Dan Holmberg, professor, Avdelningen för immunologi vid Lunds 
universitet, och hans forskargrupp transplanterar pancreasöar till 
ögats främre kammare på möss och råttor. Där växer de fast och 
beter sig som sina syster celler som är kvar i pancreas. Genom 
hornhinnan kan forskarna bokstavligt talat se vad som händer, hur 
cellerna rör sig och interagerar med varandra. 
– Jag vill kunna visualisera vad som händer i human pancreas vid 
utveckling av diabetes typ 1. Om vi förstår de cellulära och mole-
kylära mekanismerna som ligger bakom den auto immuna attacken 
vid diabetesutveckling får vi bättre möjligheter att diagnosticera 
och behandla. 

Anslaget som Dan Holmberg tilldelats ska användas till att bygga 
en ny typ av mikroskop där vävnad kan studeras utan inmärkning. 
Det gör det möjligt att in vivo studera human vävnad, som av 
förklarliga skäl inte kan göras transgen. dan hOlmberg

professor, avdelningen för immunologi, lunds universitet

sTuderar diabeTes genOm krOppens egeT FönsTer

AMY1 är en gen som kodar för amylas och har visat sig svara för 
20 procent av orsaken till fetma. Avgörande är hur många kopior 
av genen man har: färre än fyra och risken att bli fet är åtta gånger 
högre än om man har fler än nio. Genen verkar också styra vilken 
sorts mat man föredrar.
– Förr var det bra med gener som gjorde att man gick upp i vikt. 
När vårt samhälle nu ser ut som det gör, med mat i överflöd och 
där vi inte ens behöver gå i trappor, drabbas vissa. Hela 40 till 70 
procent av risken att bli fet kan härledas till genetik. Fetma är ett 
samhällsproblem med många följdsjukdomar, diabetes till exempel. 
Vi vill hitta orsaker och meka nismer så att vi kan hjälpa människor 
i riskzonen. Det är inte så enkelt att det bara är att äta lite mindre, 
säger Lena Carlsson Ekander, professor vid Avdelningen för mole-
kylär och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin.

Digital droplet PCR är en metod där det exakta antalet  kopior av  
en gen kan bestämmas. Den är dessutom mycket känslig. Det räcker 
med extremt lite material för analys,  enstaka celler till och med,  
och mycket låga genuttryck kan detekteras. En sådan apparat är 
inköpt för anslaget. 

lena carlssOn ekander
professor, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, 
sahlgrenska akademin

sTOr andel geneTiska Orsaker Till FeTmaepidemin
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cAncersjukdomAr
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cAncer
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Sverige står sig väl i dagens internationella cancerforskning. Att den syd- och västsvenska 
cancerforskningen håller mycket hög klass vittnar de många ansökningarna av hög kvali-
tet till IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse om. Mycket av framgångarna i 
den svenska cancerforskningen har skett tack vare våra unika folkbokförings- och bio-
banksregister. Genom personnumren kan patienter följas oavsett ålder, socioekonomisk 
grupptillhörighet och var i landet de bor, vilket ger en heltäckande bild över sjukdomsut-
veckling och behandlingsresultat. 
 Områden som just nu är heta inom cancerforskningen handlar om hur kommunikatio-
nen celler emellan sker, hur immunsystemet och tumörceller interagerar, om utveckling 
av målinriktade läkemedel som slår mot vissa signalkedjor, samt stamcellsforskning. Flera 
av dessa områden finns representerade bland de ansökningar som beviljades medel 2014.
 Forskningen kring immunsystemets betydelse för cancerutveckling och tumör-
bekämpning upplever nu en renässans. När man på 1960- och 70-talen hyste stora 
förhoppningar om att kunna bemästra tumörer genom att väcka kroppens eget immun-
system uteblev resultaten. Nu däremot, när man låter biotekniskt framställda antikroppar 
samarbeta med det egna immunsystemet kommer framgångarna. Särskilt behandlingen av 
malignt melanom har gått framåt tack vare detta.
 En av de beviljade ansökningarna inom cancerområdet representerar en relativt ny 
forskningslinje, och det är den om mitokondriens betydelse för cancercellens förmåga att 
dela sig och tumörens möjlighet att växa till. Att metabolismen är viktig för cancer celler 
är dock inget nytt och det är också ett område många forskar på. Att man skulle kunna 
använda mitokondrien, cellens eget kraftverk, som måltavla är dock nytt, och kanske kan 
det innebära att en helt ny behandlingsväg öppnas.

Skrivet efter samtal med Håkan Olsson, styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, 
och professor, överläkare Skånes onkologiska klinik/avdelningarna för cancerepidemiologi, 

onkologi och patologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. 

svenska register ger värdefull  
information för cancerforskningen 
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cAncerceLLens  
AkILLeshäL öppnAr För 
ny typ Av BehAndLIng
alla delande celler behöver energi och cancerceller är inget undantag. de delar sig 
dessutom extra mycket. det är mitokondrien, cellens eget kraftverk, som står för mer-
parten av energiförsörjningen. där omvandlas näring till energi i en form som är använd-
bar i cellen. att hämma denna process skulle göra tillvaron svårare för tumörceller. här 
är alltså en mekanism som kan vara måltavla för en ny typ av läkemedel mot cancer.

Mitokondrien är spännande på många sätt. Forskare 
har sedan 1960-talet försökt få grepp om dess funk-
tion. Fortfarande har de dock inte riktigt lyckats. 
Någon som trots allt vet en hel del om mitokondrier 
och mekanismerna för kopiering och reglering av 
deras DNA och RNA, är Maria Falkenberg, profes-
sor vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbio-
logi, Sahlgrenska akademin. Från början var hennes 
forskning ren grundforskning. Nu har den däremot 
växlat in också på ett mer tillämpat spår, ett som i 
bästa fall leder till ett nytt sätt att behandla cancer. 

Man trodde tidigare att cancerceller inte var särskilt 
beroende av mitokondrier, utan att de kunde klara 
sin energiförsörjning genom glykolysen istället. Det 
är visserligen ett mer ineffektivt sätt att producera 
energi, men det kräver inte syre, ofta en bristvara i 
en tumör. Nu vet man att detta inte alltid stämmer 
och att vissa tumörceller är helt beroende av mito-
kondrier. Detta har alltså öppnat nya möjligheter för 
behandling.

Mitokondrien gör på sitt eget sätt

Att fungerande mitokondrier är viktigt visar en 
rad ärftliga sjukdomar som beror på mutationer i 
mitokondriens DNA. Symtomen kan handla om allt 
ifrån hängande ögonlock och muskelsvaghet, till att 

inte överleva sin två-årsdag. Cirka en person på  
5 000 är drabbad. 

Speciellt med mitokondrierna är att de har eget 
DNA och ett annorlunda sätt att replikera DNA än 
i cellkärnan. De mekanismer för DNA-reparation 
som cellkärnan har, har den inte. Sker en mutation 
så blir den helt enkelt kvar, och mutationer sker väl-
digt lätt, lättare än i kärnan. Mutationerna ansamlas 
och gör att mitokondrien fungerar sämre och sämre.

Många av mitokondriesjukdomarna beror på att 
hela bitar av DNA fattas. När mitokondriens DNA 
ska replikeras, det vill säga kopieras, är en väldigt 
mycket längre bit av DNA enkelsträngat än när kär-
nans DNA replikeras. Risken är då stor att strängen 
trasslar ihop sig med sig själv och att komplemen-
tära bitar på olika ställen i strängen parar ihop sig 
till en dubbelsträngad bit. DNA-polymeraset, det 
enzym som sköter kopieringen, missar och hop-
par över den dubbelsträngade biten när det ska läsa 
av DNA-sekvensen, vilket gör att den nybildade 
strängen saknar en bit av sin förlaga. 

Maria Falkenbergs forskargrupp har precis visat i 
provrör hur detta fungerar. Som en av få grupper 
i världen kan de i provrör studera både replikation 
och transkription, det vill säga syntes av mRNA, hos 



mitokondrier. Att ha tillgång till dessa analyssystem 
i kombination med gruppens mycket stora kunskap, 
ger unika möjligheter att hitta nya läkemedelskandi-
dater för påverkan på mitokondriefunktion. 
– Det känns viktigt för oss att titta även på detta. 
Tidigare har det inte funnits något sätt att reglera 
mitokondriefunktionen utan att slå ut den för gott, 
så detta är lite nytt.

Evolutionen svår att överträffa

Tillsammans med kollegor i Tyskland har de 
screenat mer än 350 000 substanser för att hitta äm-
nen som påverkar enzymerna i det mitokondriella 
DNA-maskineriet. Av dessa visade sig 350 hämma 
RNA-polymeraset som sköter transkriptionen. Efter 
ytterligare experimenterande återstod tolv som dess-
utom har den löslighet som krävs, samt förmågan att 
ta sig in i cellen och vidare in i mitokondrien. Dessa 
har nu testats i odling på celler från vissa typer 
pancreascancer som är extra beroende av mitokon-
driefunktion. Av de tolv substanserna är en särskilt 
intressant eftersom den specifikt slog ut cancercellen 
utan att påverka andra, friska celler. Den minskade 
mitokondriens genaktivitet till tio procent vilket 
drastiskt sänkte cellens energitillgång.

Eftersom cancerceller delar sig aktivt sker en inten-
siv DNA-replikation i mitokondrierna, och eftersom 

mitokondrie-DNA inte repareras inne håller de 
oftast en stor mängd mutationer. 
– De flesta mutationer är negativa så troligen fung-
erar energimetabolismen i en cancercell sämre efter 
ett tag. Kanske kan ytterligare sänkning putta dem 
över kanten så att de dör. Hittills har försöken gjorts 
i cellodling. Nu ska vi testa även i möss och se om 
substansen når in i tumören och om det funkar där 
också, säger Maria Falkenberg. 

Hon hoppas och tror att den substans som nu ser 
så lovande ut, inom ett år ska vara testad också på 
andra cancertyper. Parallellt fortsätter arbetet med 
att förstå mer om mitokondriens funktion.
– Jag tror att vi inom några år kommer att ha 
besvarat många frågor kring mitokondriens basala 
mekanismer som ännu ingen riktigt förstår. Vi skulle 
också vilja hitta sätt att göra mitokondrierna mer 
aktiva. Om vi kunde stimulera mitokondriefunk-
tion skulle vi kunna hjälpa patienter med sjukdomar 
förknippade med låg mitokondrieaktivitet, men dit 
är det långt kvar. Problemet är att det är väldigt lätt 
att hitta något som förstör, men betydligt svårare att 
hitta något som förbättrar funktionerna i cellen. Det 
verkar som om den som kom på oss har gjort det på 
allra bästa sätt. Evolutionen har redan löst det mesta 
så den är svår att överträffa.

Maria Falkenberg älskar 
att jobba praktiskt på 
lab. Hon kan ligga vaken 
på nätterna och fundera 
på försök. Här samtalar 
hon med Viktor Posse, 
doktorand, och Yazh  
Muthukumar, post doc 
inom projektet.
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Numera är det klart att immunsystemet spelar stor roll både för 
uppkomst av tumörer och för att bekämpa dem. Dessutom finns 
celler i immunsystemet som ställer till det för kroppens egen 
tumörbekämpning. De hindrar celler som försöker slå ut en tumör 
eftersom de ser angreppet som en autoimmun reaktion.

Susanna Cardell, professor vid Avdelningen för mikrobiologi och 
immunologi, Sahlgrenska akademin, var på 1990-talet med och 
upptäckte en av dessa celltyper, så kallade naturliga mördar  
T-lymfocyter. Hon forskar nu för att förstå mer om hur de på-
verkar både inflammation, autoimmunitet och tumörutveckling, 
liksom hur de i sin tur styr immunförsvarets olika celler.
– Om man kunde bromsa de naturliga mördar T-lymfocyterna 
under en kortare tid är förhoppningen att övriga immunförsvaret 
utan att hindras, skulle få ökad chans att snabbt slå ut tumörceller. 

Anslaget ska användas för avancerad mikroskopiutrustning för att 
följa tumörutveckling i levande djur. Det ska även användas till 
 apparatur för att studera hur olika förhållanden påverkar immun-
celler, till exempel vilka cytokiner de producerar.

susanna cardell
professor vid avdelningen för mikrobiologi och immunologi, 
sahlgrenska akademin

sTäller Till deT För krOppens Tumörbekämpning

Cancerbehandling blir idag allt mer individualiserad. Därför be-
hövs bra biomarkörer som kan skilja en sorts tumör från en annan. 
Då finns förutsättning för effektiv behandling.

Karin Jirström, professor vid Patologi, Institutionen för  kliniska 
vetenskaper, Lunds universitet, är intresserad av en möjlig bio-
markör för tjocktarmscancer, vår tredje vanligaste cancerform. 
Proteinet, som finns i tumörer hos 10 till 15 procent av patien-
terna, heter podocalyxinlike protein, eller PODXL, och verkar ha 
med cellernas rörlighet att göra, det vill säga förmågan att metas-
tasera. Följaktligen har också dessa patienter sämre prognos. Karin 
Jirström hoppas att PODXL ska visa sig vara en bra biomarkör för 
att identifiera dessa patienter. Kanske kan det på sikt också vara en 
väg till specialiserad behandling.

Utrustningen som anslaget ska användas till är en så kallad 
 Imagestream. 
– Olika tumörsjukdomar har olika fingeravtryck, och det fina med 
tekniken är att vi kan sätta fingeravtrycket i en kontext. Samtidigt 
som vi kan se vilka proteiner som finns på eller i cellerna genom att 
märka in dem, kan vi studera morfologin och om, och i så fall hur, 
cellerna interagerar med varandra.

karin jirsTröm
professor vid patologi, institutionen för kliniska vetenskaper, 
lunds universitet

leTar biOmarkörer För uppTäckT Och behandling av Tumörer
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En exosom är en membranomsluten vesikel i nanostorlek som fri-
sätts från en cell och tas upp av en annan. Dess funktion har visat sig 
betydligt vidare än man först trodde. Under 1980-talet trodde man 
att det var cellens sätt att bli av med avfallsprodukter, under 1990- 
talet förstod man att de också var involverade i immun systemets 
antigenpresentation. Nu har forskarna insett att exosomerna är in-
begripna i mycket mer än så. Jan Lötvall, professor vid Avdelningen 
för invertesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, vill 
gärna förstå hur inflammation och cancer interagerar, särskilt efter 
att ha upptäckt att exosomer kan skicka genetiskt material mellan 
celler i form av RNA.
– Vi vill hitta nya mekanismer och svara på fundamentala frågor som 
hur exosomerna skiljer sig åt, vilka celler som tar upp dem och hur 
samtalet mellan de olika celltyperna i en tumör sker. Kanske kan de 
även användas för riktad cancerbehandling, där behandlingen ham-
nar på rätt plats och där biverkningarna därför blir lindrigare.

Anslaget ska användas dels för en flödescytometer för att bland annat 
se upptag av exosomer, dels ett instrument för så kallad nanotracking 
analysis, för kvantifiering av dem.

jan löTvall
professor vid avdelningen för invertesmedicin och kliniskt 
nutrition, sahlgrenska akademin

vill FörsTå cellers samTal i Tumörer

Dagens cancerbehandling är ofta mycket kostsam. Frågan om 
vem som ska få de riktigt dyra läkemedlen handlar om turordning 
och inte sällan om var i landet man bor. Detta är inget bra sätt att 
prioritera, tycker György Marko-Varga, professor vid Avdelningen 
för biomedicinsk teknik, Lunds universitet. Bättre vore att ta reda 
på vem som verkligen kommer att svara på en viss behandling, och 
när i sjukdomsförloppet – och vem den bara skulle ge biverkningar. 
Han bygger nu med hjälp av anslag från Lundbergstiftelsen en ny 
teknologisk plattform för medicinsk masspektrometri. Där ska just 
denna typ av frågor besvaras.  
– Vi kommer i detalj att kunna se var i proteinstrukturen ett läkeme-
del binder in, vilka aminosyror som är involverade och hur proteiner 
i omgivningen reagerar. Då kan vi också förklara verkningsmekanis-
men på molekylär nivå.

I ett patientprov kan man sedan kontrollera om de förväntade 
interaktionerna sker. Om inte, är det lika bra att avstå från just den 
behandlingen. 
– Detta är en effektivisering alla tjänar på. En kur på tio månader 
utan effekt är bortkastad tid för patienten och slöseri med pengar för 
sjukvårdssystemet. Läkemedelsindustrin kommer att bli glada när 
deras produkter är effektiva och vi forskare blir glada för att vi har 
kunnat hjälpa till!

györgy markO-varga
professor vid avdelningen för biomedicinsk teknik,  
lunds universitet

behandling skräddarsydd ner på mOlekylnivå
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Människor blir allt äldre. I takt med det ökar också problemen från olika delar av skelett 
och rörelseorgan. Alltifrån artros och ledvärk till smärta och stelhet i ryggen, blir mer 
 påtagligt. Svårigheter att gå och stå, samt värk, är sådant många äldre besväras av. Tack 
vare den ortopediska forskningen finns nu som tur är en hel del hjälpmedel. Inte minst 
ledkirurgins utveckling har inneburit en revolution inom området de senaste decennierna.
 I Göteborg har ortopedin alltid haft stark ställning. Två personer som har gjort tyd-
liga avtryck är Alf Nachemsson, professor i ortopedisk kirurgi med ryggar som specialitet, 
och Per-Ingvar Brånemark, professor i anatomi, med utvecklingen av titanimplantatet. 
Båda var som mest aktiva under 1970 till 90-talen. Att New York Times uppmärksam-
made Per-Ingvar Brånemarks insatser med en femspaltig artikel, vid hans bortgång i 
december 2014, visar hur känd och respekterad han var världen över. 
 Flera av forskningsansökningarna som 2014 beviljades anslag ur IngaBritt och Arne 
Lundbergs Forskningsstiftelse, för den göteborgska ortopeditraditionen vidare med bland 
annat studier av interaktionen mellan ben och implantat, effekter av olika implantat-
material samt forskning kring osteoporos.
 Två av anslagen gick däremot till ett helt nytt område i den absoluta forsknings-
fronten. Det är projekt som handlar om tredimensionella utskrifter för att ersätta 
 vävnader i kroppen, och till och med hela organ. Även om tekniken ännu är i sin linda, 
med mängder av utmaningar för forskarna att lösa, hissnar tanken på allt som i en framtid 
kan komma att bli verklighet i klinisk praxis.
 

Skrivet efter samtal med Olle Isaksson, 
styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, 

och professor emeritus vid Sahlgrenska akademin. 
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Förvaltar det ortopediska arvet 
och tar ett kliv i ny riktning 

ortopedI
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Suchitra Holgersson tar en 
titt på hur det går med den 
bukspottkörtel från gris som Erik 
Elbring, doktorand inom projek-
tet decellulariserar. Det som blir 
kvar ska han göra extracellulär 
matrix av, som förhoppningsvis 
ska få humana stamceller att 
utvecklas till insulinproduce-
rande celler.

ortopedI

3d-prIntnIng kAn  
revoLutIonerA trAns-
pLAntAtIonskIrurgIn 

antalet människor som står i kö för transplantation överstiger alltid antalet 
tillgängliga organ. suchitra holgersson har arbetat med organtransplantation  
i över 30 år. hon vittnar om den ständiga bristen på donatorer. nu kan dock 
problemet snart få en lösning. lösningen heter 3d-printning och odling av 
organ i bioreaktor.

Det kan låta som science fiction, men det är det 
faktiskt inte. Eller i alla fall bara lite. Suchitra 
Holgersson, professor vid Avdelningen för kirurgi, 
Sahlgrenska akademin, berättar om tre barn med 
portalvenstrombos, det vill säga propp i port-
ådern, som fått sina kärl utbytta mot nya, fram-
odlade i bioreaktor med hjälp av egna stamceller. 
– Dessa barn växte inte som de skulle, kunde inte 
gå i skolan och var ständigt trötta. Hade de inte 
fått nya kärl hade levertransplantation varit enda 
lösningen, men att hitta en lever till små barn är 
nästan omöjligt. Nu lever de helt normala liv  
utan problem med avstötning och behöver ingen 
immunsuppression. 

Kärlbytena, som gjordes för nu fyra år sedan, gjor-
des dock inte med hjälp av 3D-printning. Istället 
kom stommen till kärlen från avlidna donatorer. 
Då görs de donerade kärlen först fria från celler. 
Det som blir kvar är ett rör av den extracellulära 
matrixen som är en slags stödjevävnad, och det 
läggs i frysen i väntan på användning. 

– När kirurgen behöver ett kärl anger han vilken 
diameter och längd som behövs, och en passande 
stomme tinas upp. Sedan låter man patientens 
blod gå genom kärlet som då populeras av de egna 
cirkulerande stamcellerna. På en vecka bildas på 
det sättet ett kärl med celler som är helt patien-
tens egna. Nackdelen är att man är beroende av 
vad som finns i frysen. När vi kan göra tredimen-
sionella utskrifter kan vi skriva ut stommarna i 
exakt rätt mått.

Viktigt med rätt utseende på näsa och öra

När det gäller blodkärl är det kanske ändå relativt 
lätt att hitta ett som passar. Värre är det om det 
gäller ett öra eller en näsa. Då är det så klart vikti-
gare att stommen är helt anpassad till den som ska 
ha den. Suchitra Holgersson ser egentligen ingen 
begränsning i vilka organ som kommer att kunna 
tillverkas med hjälp av 3D-printning. Blodkärl 
är ett enkelt organ som hon tippar kommer att 
bli det första att nå kliniken. Ändå kan det ta 
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åtminstone fem år till dess, tror hon, eftersom allt 
måste testas noggrant i patient. Hon tror också att 
det kommer att ske en parallell utveckling av ben, 
brosk och hud.

Hennes dröm är att kunna tillverka helt individ-
anpassad lever. Tidigare har hon arbetat mycket 
med fetala leverstamceller och berättar att de har 
en fantastisk förmåga att bygga nytt. Däremot 
skulle stommen till en lever bli väldigt kompli-
cerad att skriva ut, med alla sina många, otroligt 
tunna, kärl. Av samma anledning skulle lunga vara 
en stor utmaning. 
– Det som vore kliniskt mest relevant vore ändå 
om man kunde tillverka hjärtan. Även om det är 
njurar som transplanteras mest har man i alla fall 
två stycken och man kan överleva med hjälp av 
dialys. När det gäller hjärta finns inget alternativ. 
Jag tror inte det är omöjligt, men det kommer att 
ta tid.

Tillverkar ink av moderkaka

I väntan på 3D-printern, arbetar Suchitra Hol-
gersson och hennes kollegor med den extracellulä-
ra matrixen som stommen till organen ska skrivas 
ut med. Det är viktigt att få till rätt sammansätt-
ning så att stamcellerna gillar miljön. Dessutom 
måste den ha rätt egenskaper för att fungera som 
så kallad ink i 3D-skrivaren, det vill säga mot-
svarigheten till toner i en vanlig skrivare. Som 
utgångsmaterial använder de moderkaka som de 
får från Östra sjukhusets förlossningsavdelning. 

– Moderkaka är otroligt rik på tillväxtfaktorer, 
hormoner och extracellulär matrix. Vi tyckte det 
var dumt att bara slänga bort den för den kan vi ha 
nytta av. Först tar vi bort alla celler och av det som 
är kvar gör vi en 3D-ink. 

3D-printern som snart står på labbet har tre kana-
ler för olika sorters ink: en för stamceller, en för 
extracellulär matrix och en för näringslösning med 
tillväxtfaktorer. För att printa stommen till ett 
organ använder printern en tredimensionell bild 
som förlaga, framtagen genom CT-scan av det 
aktuella organet hos patienten. I bioreaktorn får 
sedan patientens stamceller differentiera i stom-
men och tillslut bilda det färdiga organet.

Vilken sorts stamceller som kommer att fungera 
bäst, är en annan sak som behöver utredas. Suchi-
tra Holgersson gissar att stamceller från benmärg 
kommer att kunna användas till de flesta celltyper 
i kroppen, medan fettstamceller framförallt kan ge 
upphov till hud, brosk och ben. Blodstamceller ska 
också testas, även om de är ännu mer begränsade i 
vilka celler de kan ge upphov till. 
– Hos patienter är stamcellsnivåerna antagligen 
lägre än hos friska, men förhoppningsvis finns 
ändå tillräckligt för att göra helt individanpassade 
organ. Då slipper patienten livslång immunosup-
pression och det är det som är den stora vinsten 
med den här tekniken. 
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I petriskålen ligger bitar av ben där alla celler tagits bort. Av detta ska forskarna göra extra-
cellulär matrix som tillsammans med humana stamceller ska 3D-printas till nytt ben.

ortopedI
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Infektioner vid protesen efter en knä- eller höftledsoperation blir 
oftast allvarliga. Antibiotika räcker oftast inte utan protesen måste 
tas bort, vilket orsakar stort lidande. Dessutom är det dyrt. Peter 
Thomsen, professor vid Avdelningen för biomaterial vetenskap, 
Sahlgrenska akademin, och hans forskargrupp har upptäckt att 
bakterier, i alla fall de som orsakar 60 procent av protesinfektio-
nerna, inte gillar nanostrukturer.

De har också sett att inflammation, som tidigare ansetts negativt, 
kan ha positiva effekter. Det finns nämligen en koppling mellan 
inflammation och regeneration av vävnad. De har visat att inflam-
matoriska celler som stimuleras frisätter exosomer, en slags mem-
branomslutna partiklar, med förmåga att stimulera omvandlingen 
av mesenchymala stamceller till benceller. Vad exosomerna inne-
håller är en intressant fråga. Bland annat det, och hur nanostruk-
turer påverkar bakterier och immunsystemets celler ska forskarna, 
med sin snart införskaffade flödescytometer, ta reda på.
– Vi studerar möjliga mekanismer för hur exosomerna modullerar 
benregeneration, för att sedan utnyttja detta in vivo. På sikt  hoppas 
vi också tillsammans med våra kliniska partners och industrin 
utveckla antibakteriella protesytor, säger Peter Thomsen. 

peTer ThOmsen
professor vid avdelningen för biomaterialvetenskap, 
sahlgrenska akademin

FOrskar på FakTOrer sOm sTimulerar prOTesinTegraTiOn

Paul Gatenholm, professor vid Avdelningen för tillämpad kemi, 
Chalmers, visar stolt sin nya 3D-bioprinter. Det tar 18 minuter för 
den att skriva ut ett mänskligt öra, men just nu skriver den ut små 
nät av nanocellulosa. De ska användas för experiment på lab, men 
målet är att tillverka vävnader och organ för klinisk användning. 
Printern är egentligen en robot som med hög noggrannhet place-
rar biomaterial och celler precis där de ska vara. Den kan liknas vid 
en vanlig skrivare, men istället för cyan, magenta och gult, finns så 
kallad bio-ink i patronerna, det vill säga olika celltyper blandade 
med nanocellulosa eller andra biopolymerer för rätt konsistens.

Paul Gatenholm med kollegor är engagerade i flera kliniska pro-
jekt. I samarbete med kirurger på Sahlgrenska sjukhuset tillverkar 
de hjärtklaffar. Andra projekt handlar om hud och brosk. 
– Vi är ingenjörer och har lösningarna men inga problem att lösa. 
På Sahlgrenska finns problemen, vilket gör samarbetet väldigt 
spännande för oss. Projekten är komplexa och tvärvetenskapliga. 
Bland det som krävs är allt ifrån kirurgi och vävnadsodling till 
biomaterialtillverkning, bildanalys och programmering.

paul gaTenhOlm
professor vid avdelningen för tillämpad kemi, chalmers

skriver uT i 3d med celler i ”bläckeT”
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De mediciner som finns mot osteoporos påverkar framför allt trabe-
kulärt ben, trots att det kortikala benet dominerar i underarmar och 
lårben som ofta drabbas av frakturer. Ulf Lerner, seniorprofessor vid 
Avdelningen för invertesmedicin och klinisk nutrition,  Sahlgrenska 
akademin, har nu med kollegor identifierat ett protein som är 
 kliniskt intressant eftersom det i stället påverkar det kortikala benet.

Proteinet, WNT16, hittades med hjälp av ett enormt patientma-
terial. Ett samband mellan WNT16 och risk att bryta underarmen 
uppdagades. Ulf Lerner med kollegor har upptäckt att WNT16 ut-
trycks mest i kortikalt ben och bara i de benbildande osteoblasterna. 
Effekten av det är att hämma de bennedbrytande osteoklasterna. 
Transgena möss utan WNT16 drabbas av spontana frakturer när de 
blir över fem veckor gamla. 
– Vi ville undersöka om WNT16 verkligen kan minska bennedbryt-
ning in vivo. Eftersom WNT16 är svårt att tillföra systemiskt fram-
kallade vi lokal inflammation i skalltaket hos mus. Det resulterade 
efter fem dagar i mängder av osteoklaster. När vi sedan sprutade 
WNT16 mot skalltaket minskade nedbrytningen.

Anslaget ska användas till ett konfokalmikroskop. Ulf Lerner 
ska med det undersöka om det går att aktivera produktionen av 
WNT16 och vad det gör på osteoklastens yta. Förhoppningen är att 
forskningen ska leda fram till ett nytt läkemedel mot osteoporos. 

ulF lerner
seniorprofessor vid avdelningen för invertesmedicin och 
kliniskt nutrition, sahlgrenska akademin

hOppas på nyTT säTT aTT behandla OsTeOpOrOs

Handledsfraktur är en stark riskfaktor för att inom ett år bryta även 
höftleden. Frågan som Jón Karlsson, professor vid Avdelningen för 
ortopedi, Sahlgrenska akademin, ska undersöka, är vad som är det 
bästa rådet att ge den som kommer till akuten med bruten handled. 
Är det att träna mer? Eller mindre? Om fysisk aktivitet i sig kan 
motverka osteoporos vet man faktiskt inte.
– Att röra på sig mer kanske är ett bra råd till 40-åringar, men möjli-
gen inte till 80-åringar. 80-åringar som ökar sin fysiska aktivitet efter 
en handledsfraktur bryter i och för sig höftleden mindre ofta, men 
däremot drabbas de i större utsträckning av fler handledsfrakturer. 
De trillar helt enkelt mer och tar emot sig med händerna, när de rör 
sig mer. 

Jón Karlsson ska använda sitt anslag till en Dexa, en apparat som 
mäter kroppssammansättning och bentäthet. Den ska placeras 
på Idrottshögskolan eftersom han vill stimulera forskningen där. 
Projektet handlar om ifall det är möjligt att påverka urkalkningen av 
skelettet som sker naturligt med åldern genom fysisk aktivitet. Även 
om det inte skulle gå att öka bentätheten så vore mycket vunnet om 
man i alla fall kunde minska nedbrytningen, tycker han.

jón karlssOn
professor vid avdelningen för ortopedi,  
sahlgrenska akademin

Fysisk akTiviTeT mOT OsTeOpOrOs inTe självklarT

ortopedI
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