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F

örst vill jag förmedla den sorg- striparken i Kalmar. Stiftelsen är idag direktägare
av fastigheter i Stockholm och i Kalmar till ett
liga nyheten att Monica Lundsammanlagt värde om drygt 225 miljoner.
berg den 1 mars 2016 avled i
Stiftelsens satsning på ett forsknings- och
cancer, ett forskningsområde
utvecklings
laboratorium vid Sahlgrenska akadesom hon genom sina föräldrars
min vid Göteborgs universitet med arbetsnamnet
stiftelse särskilt bidragit till att
”Lundbergsstiftelsens centrum för njurforskning”
stödja. Alltsedan stiftelsens bilfortsätter enligt plan som en del av Föreningen
dande har Monica suttit i stiftelsens styrelse
Kunskap Göteborgs satsning inför Göteborgs
och på ett engagerat och förtjänstfullt sätt
400-års jubileum år 2021. Stiftelsens planer är, att
deltagit i styrelsearbetet med ett stort engagemang för stiftelsens ändamål. Vi som haft utanför de sedvanliga årliga anslagen för inköp av
förmånen att arbeta med Monica kommer att apparatur till forskning inom stiftelsens ändamål,
under kommande år fram till 2021 förse Sahlsakna henne.
grenska akademin med apparater och utrustning
Under 2015 inkom 50 ansökningar med
för ”Lundbergsstiftelsens centrum för njur
önskemål om anslag med 119 miljoner. Till
forskning”.
främjande av stiftelsens ändamål beslutade styI denna årsskrift redovisar vi vissa nyckeltal
relsen att lämna anslag till 15 s ökande med ett
kring stiftelsens ekonomi. Fullständig årsredosammanlagt belopp om 27 miljoner.
visning finns tillgängligt för den som så önskar.
Genom åren har stiftelsen i 460 anslag
Här vill vi mer utförligt berätta om den
lämnat bidrag till forskning inom stiftelsens
forskning som stiftelsen valt att stötta med anändamål med 716 miljoner. Tillsammans med
slag under 2015. Vi hoppas och tror att läsaren
med
finansiering har dessa anslag medverkat
ska förundras över det kreativa arbete som våra
till inköp av medicinsk apparatur, företrädesvis
forskare lägger ner för att finna bot på många
i Västsverige, för drygt 1 miljard. Att hävda att
av våra folksjukdomar.
stiftelsen spelar en stor roll för svensk medicinsk
Trevlig läsning önskar vi i styrelsen.
forskning är ingen överdrift.
Under året har stiftelsen ökat sina direkta
fastig
hetsinvesteringar genon förvärvet av InduGöteborg 11 april 2016
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 anslag ut till forskare i framför allt
Västsverige. Anslag ges huvudsakligen till inköp av apparatur, utrustning och hjälpmedel.

föddes den 23 december 1910 i Göteborg. Han anställdes 1929 i firma Malmsten & Bergvall där han
blev delägare. År 1965 utsågs han till verkställande
direktör i AB Fortia, moderbolag till Pharmacia
AB i vars styrelse han var ledamot. Han var även
verksam i ett antal andra styrelser bland annat
som styrelseordförande i Adaco AB, och ledamot
av styrelserna i Säfveåns AB, Återförsäkrings AB
Skandia och Göteborgs Handelskammare.

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

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse förvaltas av en styrelse bestående av fem
ledamöter. Styrelsens arbete innebär granskning
av forskningsansökningar och förvaltning av stiftelsens kapital.

Styrelsen har under året bestått av ordförande
advokat Björn Aschan, VD John Vivstam, professor emeritus Olle Isaksson, professor Håkan
Olsson samt M
 onica Lundberg, dotter till
Som tack för forskningsdonationen fick Inga- IngaBritt och Arne Lundberg. Som tidigare
Britt Lundberg Göteborgs universitets heders- nämts avled Monica Lundberg den 1 mars
betygelse Socia et Amica 1987. Samma år mot- 2016.
tog hon även Göteborgs Stads förtjänsttecken.
År 1995 blev IngaBritt Lundberg hedersdoktor Ursprungsdonationen på 98 miljoner kronor
vid Sahlgrenska akademin. Hon avled den 6 juni har nu vuxit till ett kapital runt 1,2 miljarder
1999 och stiftelsen fick då ytterligare kapital kronor.
genom hennes testamente.
Grunden för Arne Lundbergs förmögenhet var
kemikalieimport och läkemedel. Arne Lundberg
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året i siffror

Stiftelsen mottog under året 50
ansökningar om sammanlagt drygt
119 miljoner kronor. En tredjedel
av ansökningarna beviljades.

15

Antalet forskningsansökningar som beviljades bland
årets anslagsansökningar

27

De ansökningar som 2015 beviljades medel fick
dela på 27 miljoner kronor. Anslagen varierade
i storlek från 400 000 till tre miljoner kronor.
Det totala beviljade beloppet motsvarar en dryg
femtedel av det sammanlagda sökta beloppet på
119 miljoner kronor i samtliga ansökningar.

anslag i miljoner kronor som stiftelsen har beviljat under året
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fördelning i procent
av beviljade anslag

23%

njursjukdomar

44%
cancer

33%

ortopedi

93,9%

Andel utdelade medel i procent,
av stiftelsens avkastning de senaste fem åren
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ÅRET I SIFFROR

1 197 198

STIFTELSENS NETTOFÖRMÖGENHET MED AVDRAG FÖR
BEVILJADE, EJ UTBETALADE, ANSLAG I TUSEN KRONOR

5,2%
3,3‰
10

Ökningen av stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsens kostnader i promille i förhållande till kapitalet.

STIFTELSENS PLACERINGSREGLEMENTE
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 investeringar
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 beslutade stiftelsen att sälja alla ränterelaterade tillgångar och antog 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.

Fördelning av stiftelsens tillgångar
i procent av den totala förmögenheten

14%
Kontanter

4%

svenska räntebärande
tillgångar

30%

hedgefonder

24%

fastighets
relaterade
tillgångar

28%

svenska aktie
relaterade tillgångar
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njursjukdomar

12

N j u r s j u k dom a r

Samarbete och respekt för olikheter
ger synergier i njurforskningen
Beslutet att bygga nya lokaler för forskning mellan Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget är fattat. Detta innebär att Lundbergstiftelsens Centrum för Njurforskning kommer
att bli verklighet. När laboratoriet öppnar, förhoppningsvis till Göteborgs 400-årsjubileum
år 2021, kommer det att vara fullt utrustat med avancerad apparatur och utgöra en plattform för fortsatt västsvensk transplantations- och njurforskning i världsklass. I dagarna har
de ansvariga professorerna Michael Olausson, Avdelningen för kirurgi, Börje Haraldsson,
Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, och Jenny Nyström, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, skrivit en formell begäran om hur stor yta de önskar i den planerade
byggnaden.
Michael Olausson ser satsningen på centret som ett sätt att säkerställa att en stark forskningsinfrastruktur lämnas över till nya generationer forskare. Njurforskningen i Göteborg har
hög spetskompetens och en av styrkorna är närheten till kliniken. Medan Jenny Nyströms
forskning har fokus på grundforskningsaspekterna där frågeställningar om mekanismer
kommer först och sedan de kliniska tillämpningarna, tar Michael Olaussons forskning
utgångspunkt i de, enligt honom själv, tokiga idéerna. Han vet hur de ska omsättas i kliniken
och mekanismerna blir då andra steget. Börje Haraldssons forskning ligger däremellan. För
att komma snabbt framåt och bli framgångsrika i forskningen krävs samarbete och förståelse
för varandras angreppssätt. Som kirurg är det annars lätt att bli betraktad som rörmokare
medan grundforskaren ses som labtekniker, menar Michael Olausson.
Som enda sjukhus i landet bedrivs vid Sahlgrenska universitetssjukhuset rikssjukvård inom
alla tre områdena lever, hjärta och lunga. Det är ett sätt att samla resurserna för dyr och avancerad vård till ett fåtal platser. När nu njursjukvården ska koncentreras på samma sätt har
Michael Olausson stora förhoppningar om att den också ska hamna i Göteborg, och detta
inte minst tack vare etableringen av Lundbergstiftelsens Centrum för Njurforskning.
Skrivet efter samtal med Michael Olausson,
professor vid Avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska akademin.
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Många liv att rädda
med nya biomarkörer
för diagnos och
behandling vid sepsis

14

N j u r s j u k dom a r

Vid infektion slår kroppens immunförsvar till för att bekämpa inkräktarna. Oftast
går det bra och vi tillfrisknar. Ibland tar sig dock patogenerna ut i blodbanan och
läget blir då genast mer kritiskt. Då har infektionen övergått i sepsis, tidigare
kallat blodförgiftning. Ett både dramatiskt och allvarligt tillstånd, där varje minut är
avgörande för hur det ska gå för patienten. Idag finns inget sätt att ställa diagnos
annat än med hjälp av symtom. Professor Heiko Herwald och hans kollegor vid
Avdelningen för infektionsmedicin, Lunds universitet, letar därför biomarkörer för
tidigare diagnos, innan symtomen är fullt utvecklade.

Heiko Herwald (till höger)
i samspråk med Arne Ege
sten, professor vid samma
avdelning och en av flera
medsökande. Hans område
är inflammationsrespons
i samband med lungsjuk
domen KOL.

Sjukdomsförloppet vid sepsis är oerhört snabbt
och involverar hela kroppen, inte minst det
kardiovaskulära systemet och blodkoagulationen.
En tredjedel av de som drabbas dör, och många
som överlever får leva med sviter av sjukdomen.
Deras livslängd är i genomsnitt sju år kortare är
för övriga befolkningen. Att bland annat effektiv
intravenös antibiotika sätts in omedelbart kan vara
skillnaden mellan liv och död. Varje extra timme
som dröjer innan behandling kan sättas in ökar
dödligheten med åtta procent.
– Det stora problemet vid sepsis är egentligen inte
bakterierna i sig. Det är inte de eller deras toxiner
som skadar, det är kroppens eget överdrivna inflammatoriska svar, säger Heiko Herwald.

Tillslut börjar kroppens förråd av koagulationsfaktorer tryta och blödningsrisken ökar istället.
Dessutom producerar immunförsvaret antimikrobiella substanser som i hög dos skadar mer än de
gör nytta. I inflammationsprocessens senare skede
ökar därför kärlväggarnas genomsläpplighet vilket
leder till att stora mängder vätska omfördelas från
blodbanan till vävnaderna och blodtrycket sjunker.
– Allt i kroppen är fel helt enkelt. Patienten kan
se ut som en michelingubbe av all vätska som har
läckt ut och man måste kompensera med att ge
stora mängder vätska intravenöst, säger Heiko
Herwald.

Vid sepsis aktiveras koagulationssystemet och det
bildas mikrokoagel som sätter igen de allra minsta
kärlen vilket riskerar skada olika organ. Njurarna
som har hög genomblödning är särskilt känsliga
och personer med sepsis måste ofta ha dialys.
Njurskadorna kan antingen gå tillbaka eller bli
bestående.

Man kan undra över varför kroppen svarar på
detta sätt. För vad det än gör, så inte hjälper det
patienten att överleva i alla fall. Heiko Herwald
har en egen fundering om hur denna reaktion
utvecklats, som har med artens fortlevnad att
göra snarare än individens. Han tror att kroppen
kommer till en ”point-of-no-return” där det ur

Point-of-no-return
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Arne Egesten och Heiko
Herwald diskuterar labb
resultat med Pia Andersson,
biomedicinsk analytiker.

evolutionärt perspektiv är bättre att göra pro
cessen kort och låta individen gå under, än att
riskera att sprida infektionen vidare.
Så resonerar man ju dock inte i modern sjukvård
och därför finns behov att hitta effektiv behandling. Trots att fler människor i världen drabbas av
sepsis än vardera stroke, cancer och hjärtinfarkt,
satsas bara en bråkdel av den totala forskningsbudgeten på forskning kring sepsis. Intresset från
läkemedelsindustrin är också svalt. Resistensutveckling mot antibiotika gör sådana projekt
riskabla och dessutom finns mer pengar att tjäna
på läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller
diabetes, som människor måste ta resten av livet.
Fungerar jättebra på unga friska möss
Vid Biomedicinskt center i Lund leder Heiko
Herwald en av tio nära samverkande forskargrupper med infektioner som gemensam nämnare. De
ägnar sig åt grundforskning med implikationer för
klinisk verksamhet och kartlägger mekanismerna
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kring det inflammatoriska svaret vid infektion.
I dessa mekanismer finns potential för både ny
diagnostik och förbättrad terapi. Att veta var i den
inflammatoriska processen en patient befinner sig
och hur processen ser ut för just den personen har
också visat sig avgörande. Hos en frisk person är
det inledande proinflammatoriska svaret kraftigt
men dämpas sedan i en antiinflammatorisk övergående fas så att patienten återhämtar sig. Hos
äldre personer och hos dem med underliggande
sjukdom och dåligt immunförsvar, kan det inledande proinflammatoriska svaret vara mycket
svagt. Dämpningen av det stängs inte heller av på
ett adekvat sätt och patienten dör.
– För ett antal år sedan gjordes läkemedelsstudier
för att dämpa den proinflammatoriska responsen.
På unga friska möss fungerade det jättebra, men
på patienter med till exempel diabetes och utan
infektionsförsvar blev det katastrof. Man fick en
tvärtomeffekt när man tryckte ner immunsvaret
ännu mer. Detta betyder att man måste monitorera varje patient och mäta det inflammatoriska
svaret för att veta vilken behandling som behövs.

N j u r s j u k dom a r

Vi måste ha nya biomarkörer med bättre precision
för att uppnå detta. Vi måste också kunna ta reda
på om patienten är i början eller slutet av den
inflammatoriska fasen.
Heiko Herwald och hans kollegor studerar både
möss och människor för att kartlägga proteiner
som cirkulerar i friska respektive sjuka individer.
Genom att jämföra sjuka och friska möss kan de
också identifiera markörer som kan visa om något
organ redan skadats och i så fall vilket. En av deras
upptäckter har lett till att en biomarkör, HeparinBinding Protein, nu är under utveckling hos ett
diagnostikföretag.
– Det är en markör som visar vaskulärt läckage.
Den kan detekteras i blodet sex timmar innan
blodtrycket faller och det är den snabbaste och
känsligaste biomarkören vi hittills känner till vid
sepsis. Markören gör det lättare att ge adekvat behandling snabbt och därmed undvika att patienten
hamnar i chock och får njurskador.

påverkar varandra. Det öppnar större möjligheter
för läkemedelsutveckling. Vi har många proteiner
som är lovande kandidater. Mellan 20 och 30
stycken reglerar på olika sätt immunsvaret och
skulle möjligen kunna användas för att hindra
uppkomsten av den svåra sjukdomsbilden vid
sepsis, som i sin tur riskerar att skada njurar och
andra organ.

Öppnar fler möjligheter för nya läkemedel
På frågan vilken som är nästa biomarkör att
komma ut av gruppens forskning, svarar Heiko
Herwald att de egentligen inte är intresserade av
att titta på enstaka biomarkörer, utan på hur flera
biomarkörer tillsammans bildar mönster. Här är
anslaget från Lundbergstiftelsen till stor hjälp.
Med den nyinköpta utrustningen kan 50 proteiner
detekteras i ett och samma prov, i stället för att
som tidigare mätas i varsin assay, och infärgning
av biopsier kan ske automatiskt, ökar både hastighet och komplexitet i forskningen samtidigt som
kostnaden faktiskt blir lägre.
– Vi vill förstå hur mönstret ser ut vid inflammation. Människan har 20 000 till 30 000 gener
som ger upphov till nästan lika många proteiner.
Vi vill titta på grupper av proteiner och se hur de
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Skydd av cellskelett – ny behandlingsmöjlighet för njursjuka
Kronisk njursjukdom är ett samlingsbegrepp,
men inbegriper oftast skador i njurarnas förmåga till filtration. Med en skadad filtrationsbarriär läcker viktiga proteiner ut i urinen,
något som i sig också är förknippat med en
ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Trots att
kronisk njursjukdom är en av våra folksjuk
domar finns inte mycket annat att erbjuda
dessa patienter än dialys och så småningom
kanske transplantation.

lisa buvall
forskare vid Sektionen för fysiologi,
Sahlgrenska akademin

Filtrationen av primärurinen sker i njurarnas
kapillärnätverk, de så kallade glomeruli. På
kapillärernas utsida sitter podocyterna, en av
de celltyper som står för filtrationen. Med
sina utskott bildar de ett intrikat nätverk
– ett nätverk som är avgörande för normal
filtration. För att det inte ska läcka mellan

podocyterna krävs att kontakten mellan
utskotten är intakt och för detta krävs i sin
tur att podocyternas form upprätthålls av
cellens aktinskelett. Vid njursjukdom har man
sett att detta kollapsar. Att skydda aktin
skelettet kanske därför kan vara en möjlig väg
till helt ny terapi. Det är i alla fall vad Lisa
Buvall, forskare vid Sektionen för fysiologi,
Sahlgrenska akademin, forskar kring. Hon
fokuserar på två proteingrupper, GEFs och
GAPs, som är kända för att påverka nedbrytning och uppbyggnad av aktinskelett.
– Nu har vi precis identifierat en GEF som i
patientmaterial verkar högintressant. I podocyter som saknar det aktuella GEF proteinet
skyddas aktinskelettet mot nedbrytning, så
kanske skulle GEF-hämmare kunna vara en
ny princip för behandling av njursjukdom.

Fem miljarder år av evolution låter sig inte
kopieras i en handvändning

Michael Olausson
professor vid Avdelningen för kirurgi,
Sahlgrenska akademin
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Redan nu finns två barn som lever med en
nytillverkad portalven istället för sin egen,
icke-fungerande. Barn som föds med en
missbildning eller som tidigt får en skada i
kärlet mellan tarm och lever, riskerar allvarliga komplikationer där levertransplantation
kan bli enda utvägen. Genom att få en ven
tillverkad med hjälp av sina egna stamceller
slipper patienten immunförsvarshämmande
mediciner resten av livet, vilket är en enorm
fördel. Stamcellerna får forskarna fram
genom att låta celler från blod gå tillbaka till
stamcellsstadiet. Cellerna får sedan växa in i
det som är kvar av en ven från en donator, där
cellerna tagits bort, det vill säga i matrixen.

vilket kan vara en hake. Att tillverka artärer
på samma sätt har visat sig vara knepigare,
och forskargruppen har inte kommit lika
långt där. De är mer komplexa i sina olika
lager och det blir inte riktigt som det ska.
Michael Olausson tror problemet kan vara
att något viktigt går förlorat i den tuffa
decellulariseringsprocessen.
– Naturen har haft fem miljarder år på sig att
få till en perfekt matrix och det ligger sannolikt viktiga funktioner kvar även i decellulariserad vävnad. Nu behöver vi ett genombrott.
Det räcker inte med små justeringar utan det
krävs nytänk. Det är något i receptet som
saknas.

Michael Olausson, professor vid Avdelningen
för kirurgi, Sahlgrenska akademin, arbetar nu
på att få fram vener också för dialysändamål.
Dessa vener måste dock klara ett högt tryck

När ett sådant genombrott kommer, öppnas
vägen inte bara för att tillverka artärer utan
också andra organ, hjärta till exempel.

N j u r s j u k dom a r

19

CANCER

20

cancer

Många projekt med stor relevans
för klinisk verksamhet
De forskare som beviljats anslag inom cancerområdet 2015 kan sägas vara en heterogen
skara. De är alltifrån seniora, tungt meriterade forskare som leder stora grupper till enskilda
relativt unga forskare som gjort någon viktig upptäckt. I det förra fallet kan anslaget mer ses
som en infrastruktursatsning till universiteten, där många forskare och grupper kan dra nytta
av apparaturen som ansökningarna avser. I fallet med de mindre grupperna ser stiftelsen
möjligheten att hjälpa yngre, framstående forskare med en mindre grupp att komma vidare
i sin forskning.
Ett hett område inom cancerforskningen som nu också har blivit en het trend inom kliniken,
är den kring biomarkörer. Flera av projekten som beviljades anslag 2015 handlar om just
detta. Eftersom dagens cancerläkemedel ofta är väldigt dyra och kanske har effekt bara
hos fem till tio procent av patienterna med en viss sorts cancer, är möjligheten att närmare
karaktärisera cancern en stor fördel. Om man bara gör tillräckligt stora läkemedelsstudier
kan resultaten visa att ett preparat har effekt trots att det kanske bara är en liten andel som
svarar positivt på behandlingen. Den enda effekt majoriteten då upplever är biverkningarna,
och dessutom helt i onödan. När man nu kan studera allt fler cancertyper på molekylär nivå
och med hög sannolikhet förutsäga om ett läkemedel kommer att vara effektivt eller ej,
slipper man utsätta patienterna för besvärliga behandlingar utan verkan och kan dessutom
använda den begränsade läkemedelsbudgeten på ett klokare sätt. Detta har nu fått ett
starkt uppsving på den kliniska sidan.
Skrivet efter samtal med Olle Isaksson,
styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstifltelse,
och professor emeritus vid Sahlgrenska akademin.
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Från gelé
utan funktion,
till viktig aktör vid
inflammatoriska
processer
och cancer
22
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Förr trodde man att tarmens slemlager var en gelmassa som råkade befinna sig
i tarmen utan egentlig funktion. Numera vet man däremot att tarmslemmet,
eller mukuslagret, är mycket komplicerat uppbyggt, har flera viktiga funktioner
och produceras av olika celler. Om det inte fungerar som det ska kan det leda
till både inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Ännu är fältet relativt outforskat vilket bidrar till
att göra det spännande, tycker Malin Johansson,
forskare vid Avdelningen för medicinsk kemi och
cellbiologi, Sahlgrenska akademin. Dessutom är det
metodmässigt komplicerat, vilket hon med bakgrund som biomedicinsk analytiker gillar. Att mukus
är svårstuderat har bland annat med molekylernas
storlek att göra.
– De är extremt stora och innehåller mycket kolhydrater som binder stora mängder vatten vilket gör
det till en gel. Dessutom bildar de multimerer, vilket
resulterar i extremt stora komplex.
Det verkar inte vara så som man tidigare trott, att
tarmcellerna själva kan se skillnad på och skydda sig
från bakterier. Malin Johanssons forskargrupp har
upptäckt att det istället verkar vara så att tarmmukus
bildar en barriär mot både godartade och patogena
bakterier så att de inte når tarmcellerna utan hålls
kvar i lumen.

Malin Johansson odlar
celler från tarmepitel och
kan i mikroskop studera
sekretionen av tarmmukus
i levande vävnad.

Mukus i tunn- respektive tjocktarm skiljer sig åt. I
tunntarmen fungerar det som en diffusionsbarriär
med en gradient av antibakteriella ämnen i högst
koncentration närmast tarmcellerna. Det är där,
det vill säga längst ner mellan tarmluddets utskott,
cellerna som producerar dessa ämnen sitter som
tätast. Det är också där mukusproducerande celler,
gobletceller, är som tätast. Förutom att producera
mukus tar de också upp bakterier eller delar av bakterier från tarminnehållet och presenterar för celler i
immunförsvaret.

I tjocktarmen däremot, ska cellerna vara helt skyddade från bakterier. När tarmen kontraherar för
att tömma sig är den mekaniska stressen avsevärd
och utan ett effektivt barriärskydd skulle sannolikt
bakterier pressas in i vävnaden och orsaka skada på
olika sätt, tror Malin Johansson.
– Patogener har mekanismer för att vara invasiva,
det vill säga ta sig in i celler och göra skada. Vanliga
bakterier, mjölksyrabakterier till exempel, har inte
den förmågan men jag tror att vi skulle reagera på
dem också om de tog sig in till tarmcellerna. Det
är i tarmlumen de gör nytta. I djurmodeller ser
man till exempel effekter av skadat mukus på olika
system vilket skulle kunna vara kopplat till övervikt
och diabetes. Med en låggradig inflammation sätts
antagligen processer igång som ändrar trösklarna
för fettinlagring och insulinresistens.
Har sekretionen påslagen hela tiden
En sjukdom som är intressant att titta närmare på
när man vill förstå funktionen hos mukus är den inflammatoriska tarmsjukdomen unclerös kolit. Normalt sett har man en liten basalsekretion av mukus.
Denna kan i akuta lägen ökas på för att skölja bort
inkräktande bakterier till exempel, men sedan måste
systemet återhämta sig. Patienter med aktiv ulcerös
kolit däremot, har sekretionen påslagen hela tiden.
– Hos dessa patienter tröttas systemet ut och bakterier kan då ta sig fram till, och in i vävnaden.
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Orsaken till sjukdomen känner man inte till, men
intressant är att den alltid börjar i distala kolon, det
vill säga längst ner i tjocktarmen, och det är där
barriärskyddet mot bakterier sannolikt är som allra
viktigast.
Viktigt förstå bakomliggande orsak
Malin Johansson studerar hur tarmmukus ser ut i
sjukdomens olika faser. När hon jämför patienter
som för tillfället mår bra med patienter som är inne i
en aktiv sjukdomsfas ser hon att de som är sjuka har
defekt mukus medan de som är för tillfället friska
har normal. Inte så förvånande kanske, men vad
hon också har upptäckt är att det även bland de för
tillfället friska finns en grupp som har defekt mukus.
– Man undrar ju då om de skulle bli sjuka om något
triggade processen, och om det är så att det finns en
grupp som alltid har defekt mukus oavsett om de är
sjuka eller friska. För patienterna är det viktigt att
vi börjar fundera över de bakomliggande orsakerna
så att vi kan gruppera dem rätt och på det sättet
skapa specifik behandling. En grupp kanske blir
hjälpt av behandling som stärker mukusskyddet,
medan en annan av en behandling som stärker immunförsvaret. Många sjukdomar definieras av sina
symtom, men orsaken till sjukdomen behöver ju inte
vara samma för det. Det är sannolikt mycket mer
heterogent.
Även tumörutveckling i tarmen kan ha med
mukusdefekter att göra. Förr trodde man att det
måste finnas en inflammation för att cancer skulle
utvecklas men Malin Johansson tror inte att det är
så, utan snarare att det ibland blir inflammation och
ibland cancer.
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”Många sjukdomar
definieras av sina symtom,
men orsaken till sjukdomen
behöver ju inte vara
samma för det.”
– Man kan spekulera i om det kan vara olika bakterier som orsakar det ena eller det andra eller att
olika celler reagerar olika på en och samma bakterie.
I möss som saknar mukus har man sett att det sker
ökad celldelning vilket innebär en cancerrisk men
det ger också inflammation. Man ser också att tarmluddet blir högre hos patienter med mukusdefekter
vilket är resultatet av ökad celldelning.
Anslaget från Lundbergsstiftlesen ska omsättas i
en cellsorterare, en FACS. Med den ska gruppen
undersöka funktionen hos olika sorters mukusproducerande celler. Här kommer en musmodell med
rött tarmslem in i bilden. Eftersom det är rött är
det lätt att se vart det tar vägen och med hjälp av
mössen kan de studera både celler som producerar
slemmet och celler som tar upp det i samband med
att material från tarmlumen presenteras för celler i
immunförsvaret.
Malin Johansson har
en stor metodportfölj i
bagaget. Hon studerar
tarmmukus på alltifrån
biokemisk nivå till hur
samspelet fungerar i hela
biologiska system.
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Söker samband mellan riskmarkörer
och sjukdom
Multipelt myelom är den näst vanligaste
typen av blodcancer. Benmärgens normala
blodbildning störs genom den onormalt stora
produktionen av plasmaceller. Diagnosen
ställs genom att man i blodet hittar onormalt höga nivåer av en typ av antikropp som
plasmacellerna tillverkar.

Björn Nilsson
universitetslektor vid Avdelningen för
hematologi och transfusionsmedicin,
Lunds universitet

Orsaken till sjukdomen är oftast okänd, men
på senare tid har man förstått att multipelt
myelom kan vara ärftligt. Nära släktingar,
det vill säga föräldrar, barn eller syskon till
någon med sjukdomen löper två till fyra
gånger ökad risk att själva bli sjuka. Hittills
har forskare hittat ett femtontal riskmarkörer
för multipelt myelom i arvsmassan. Björn
Nilsson, universitetslektor vid Avdelningen
för hematologi och transfusionsmedicin,
Lunds universitet, och hans kollegor har
upptäckt ungefär hälften och vill nu förstå
mer om dessa markörer. Varför är till ex-

empel risken större att bli sjuk om man bär
dem? Björn Nilsson har sett att människor
med riskanlag i en av generna inte bara har
ökad risk för myelom utan också en något
sämre antikroppsproduktion. Det tyder på
att den celltyp där myelom uppstår inte fungerar normalt hos dessa individer redan från
början.
Gruppen använder material från Flergenerationsregistret, Cancerregistret och Nationella myelombiobanken i sin forskning, samt
från friska blodgivare i Lund.
– Att hitta en statistisk koppling mellan genmarkörer och sjukdom är en sak. Att begripa
vad som faktiskt händer är en helt annan.
Björn Nilsson önskar att hans forskning så
småningom ska leda till att man kan förutspå
sjukdom och då kunna hålla extra uppsikt
över dem som har störst risk att bli sjuka.

Pre-B-cellsreceptorn
– nyckel vid utveckling av leukemi
Akut lymfatisk leukemi (ALL) då vita blodkroppar, B-cellerna, förökar sig okontrollerat
är en av de vanligaste cancerformerna hos
barn. Trots allt finns få svenska patienter
och därför är tillgången till patientdata från
hela världen en ovärderlig tillgång för Lill
Mårtensson-Bopp, professor vid Avdelningen
för reumatologi och inflammationsforskning,
Sahlgrenska akademin.

Lill Mårtensson-Bopp
professor vid Avdelningen för
reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska akademin
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Vid den typ av sjukdom hon forskar kring
stannar B-cellerna i sin utveckling. Normalt
ska förstadiet till B-cellen sätta en så kallad
pre-B-cellsreceptor på sin yta, som sedan kan
signalera in i cellen. Fungerar receptorn som
den ska verkar den förhindra att vi utvecklar
autoimmunitet. Är det däremot fel på receptorn verkar den kunna bidra till att leukemi

utvecklas. Med hjälp av databaserna matchar
nu forskargruppen förändringar i genuttryck
för receptorn med till exempel överlevnad
hos patienterna. De skulle gärna vilja hitta
mutationer som förändrar receptorn på ett
sådant sätt att den kan användas som ytmarkör
för diagnos. Och ännu hellre en markör att
använda för behandling. Här kommer den
nyinköpta flödescytometern, som kan sortera
celler bland annat efter vilka markörer de har
på sin yta, till stor användning.
– Om man hittar rätt B-cellspopulation, det
vill säga den som är defekt, skulle man kunna
slå ut just den, säger Lill Mårtensson-Bopp,
men lägger till att en hel del arbete återstår
innan man kommit så långt.
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Selektiva PARP-hämmare – ett steg mot
individualiserad cancerterapi
Cancerceller har hög mutationsfrekvens
vilket gör dem väldigt anpassningsbara.
Detta är deras styrka men också akilleshäl.
De flesta mutationer är av ondo och cancer
cellen är därför helt beroende av ett fungerande DNA-reparationssystem. En grupp
proteiner med denna funktion är PARP. Vill
man försvåra tillvaron för cancerceller är därför PARP-hämning en väg att gå, och detta
används vid behandling av bröstcancer.
I PARP-gruppen finns över 20 olika proteiner. Deras funktion är förutom DNAreparation, kontroll av proteinomsättning
och transkription, det vill säga duplikation av
DNA. Det handlar alltså om basala, livsviktiga funktioner för alla celler. När man ska
utveckla en hämmare är det därför viktigt att
veta vilken PARP man slår ut, och det är inte
helt lätt för de är så lika.

 arolinska institutet, forskar på att hitta
K
selektiva PARP-hämmare genom att studera
storlek och form hos PARP med hjälp av
bland annat laserljusspridning. Formen
är viktig eftersom proteinet är olika aktivt
beroende på hur det vecklas ihop och hur de
olika domänerna då samverkar med varandra
och det aktiva sätet. Att använda kunskap om
detta, och inte bara fokusera på det enzymatiskt aktiva sätet, öppnar helt nya möjligheter
för läkemedelsutveckling, menar han.
– Styrkan i selektiv PARP-hämning är att
man kan ha en arsenal av molekyler att bolla
med. Eftersom cancerceller är så genetiskt
variabla verkar en enskild substans kanske
bara några veckor. Om man kunde använda
tre, fyra stycken under en period och sedan
en annan blandning, kanske man kunde få ett
effektivt medel som fungerar under en längre
tid utan att cellerna utvecklar resistens.

herwig schüler
forskare vid Institutionen för
medicinsk biokemi och biofysik,
Karolinska institutet

Herwig Schüler, forskare vid Institutionen
för medicinsk biokemi och biofysik,
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Bananflugan guidar till rätt
behandling vid barncancer

Ruth Palmer

forskare vid Avdelningen för
medicinsk kemi och cellbiologi,
Sahlgrenska akademin

För barn med den allvarliga cancerformen
neuroblastom fanns tills nyligen bara cytostatika, strålning och kirurgi att ta till. Besvärliga behandlingar med allvarliga biverkningar
för ett växande barn. Nu finns ett annat
alternativ som är förvånansvärt effektivt och
ger lindriga bifeffekter. Det är de så kallade
ALK-hämmarna mot lungcancer. Problemet
är att de inte är utprovade på barn och bara
får ges undantagsvis. Dessutom måste neuroblastomet vara ALK-positivt.
– Jag skulle önska att man fick ge dessa till
barn direkt så att de slapp cytostatika med
alla negativa effekter, säger Ruth Palmer,
forskare vid Avdelningen för medicinsk kemi
och cellbiologi, Sahlgrenska akademin.
ALK-genen kodar för tyrosinkinasreceptorn
som har med signalering in i cellen att göra.
Det finns ett starkt samband mellan mutationer i ALK-genen och både neuroblastom och

lungcancer. Att tysta den felaktiga receptorn
med hämmare har visat sig fungera bra, men
man måste veta vilken av 30 kända mutationer det handlar om. Det är här bananflugan
kommer in.
Ruth Palmers forskargrupp har en bananflugemodell som kan visa hur aktiv en mutation
är och vilken hämmare som har effekt. När
ALK-genen från en patient sätts in i flugans
öga utvecklas det inte som det ska. Graden av
missbildning kan bedömas bara genom att se
på ögat. När flugorna matas med olika hämmare kan man hitta just den som får ögat att
utvecklas normalt.
– I Sverige upptäcks cirka 20 nya fall om året.
Det är inte fler än att vi kan hjälpa till att
diagnosticera dem ordentligt. Vi prioriterar
detta även om vi har våra vanliga forskningsprojekt också.

Mer specifik behandling med noggrannare gruppering av bröstcancer

åke borg

professor vid Onkologi och patologi,
Lunds universitet
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Idag indelas bröstcancer i fem olika typer.
Typer som bestämmer vilken sorts behandling
som är lämplig, och som säger något om sjukdomens prognos. Enligt Åke Borg, professor
vid Onkologi och patologi, Lunds universitet,
räcker inte denna indelning. Bröstcancer
skulle säkert kunna delas in i minst dubbelt
så många grupper, och att förfina denna
indelning är en av målsättningarna med hans
forskning.
– Bröstcancer överbehandlas i dag. Med bättre
karaktärisering av tumörerna skulle vi kunna
ge mer specifik behandling och ge tilläggsbehandling bara till dem som verkligen behöver
det för att undvika återfall. Det skulle minska

onödiga biverkningar och korta sjukskrivningstiderna.
Åke Borg och hans forskargrupp får tumörprover– cirka 30 i veckan – från flera av
landets cancerkliniker. Genom att sekvensera
RNA respektive DNA tar de dels reda på vilka
gener som är aktiva i tumörerna, dels vilka
eventuella mutationer som finns. Förhoppningen är att de genom den systematiska
genomgången av så stora patientmaterial ska
hitta specifika förändringar som kan kopplas
till undergrupper av bröstcancer. En sådan
förändring har de redan hittat.
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 Sedan tidigare vet man att det i 15
procent av all bröstcancer finns en förändring
som leder till överuttryck av HER2. Det är
en receptor som kontrollerar celltillväxt. Nu
har Åke Borg och hans grupp upptäckt att det
i två till fyra procent av cancerfallen finns en
annan förändring i samma gen. Mutationen
ändrar inte mängden HER2 men gör att
tillväxtsignalen är ständigt påslagen.

– Vid cancer där HER2 överuttrycks finns
ett effektivt läkemedel, men det är ännu inte
kliniskt accepterat att använda liknande medel
vid cancer med denna nyupptäckta mutation.
Kanske skulle man kunna använda det vid
återfall, och förhoppningsvis, om några år,
även i tidigare skede.

Studerar metastasbildningens
motorvägar
De som dör av cancer, dör numera sällan av
modertumören. Det är istället metastaserna
som gör att kampen mot cancern förloras.
Annika Enejder, biträdande professor vid
Biologi och bioteknik, Chalmers, undersöker
hur cancerceller bär sig åt för att vandra bort
från modertumören och etablera sig på nya
ställen.
– I vår vävnadsmodell kan vi visualisera hur
cancerceller sprider sig. Just att verkligen
kunna se hur cellerna propagerar och rör sig
tycker jag är helt fantastiskt!
Cancerceller som vandrar ut ur moder
tumören tar hjälp av kollagen- och elastin
fibrer i den omgivande bindväven. I vävnadsmodellen som Annika Enejders grupp har
utvecklat kan de förändra egenskaperna hos
dessa fibrer och se hur det påverkar cellens
förmåga att ta sig fram. Modellen består av
en matrix av elastinliknande proteiner, lik
den i tumörens omgivning. I den får cancer

celler växa och metastaseringen kan, utan att
behöva avbrytas, följas i mikroskop.
Annika Enejder tror att både fibrernas sammansättning och topografi har betydelse. Tre
aminosyror har visat sig vara fästpunkter för
cellerna när de vandrar, och vad koncentrationen av dessa spelar för roll är en sak att ta
reda på. En annan faktor hon tror mycket på,
särskilt sedan hon sett alldeles nya resultat, är
hur fibrerna är organiserade. Hon visar bilder
på datorn där det tydligt går att se att cancerceller odlade i en matrix av linjära fibrer, ligger utsträckta längs dessa i en framåtgående
rörelse. I bilden bredvid, där strukturerna
ligger huller om buller, är cancercellerna
alldeles runda och ligger uppenbarligen still.
– En ny terapimetod kanske vore att rikta in
sig på de cancerassocierade fibroblasterna
som triggas igång av miljön runt tumören
och är de som tillverkar kollagenet.

annika enejder
biträdande professor vid Biologi
och bioteknik, Chalmers

29

Ortopedi
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o r t op e d i

Litet område
under stark utveckling
Ortopedi är ett relativt litet forskningsområde och det avspeglas i antalet ansökningar till
IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse. Ett typiskt år brukar cirka 70 procent av
ansökningarna utgöras av ansökningar inom cancerområdet, medan den resterande andelen
delas av njurforskning och ortopedi. Eftersom det inte heller finns så många fonder som
stöder forskning inom dessa områden kan stiftelsen därför antas göra speciell nytta just där.
Ortopedi är dessutom ett område under stark utveckling. Det är också ett väldigt intressant
område där det gjorts stora framsteg, inte minst inom till exempel proteskirurgin.
När man ser traditionellt på ortopedi tänker man kanske framför allt på höftledsoperationer
och idrottsskador. Stiftelsen har ett något vidare perspektiv på ämnet och räknar därför också in forskning kring osteoporos som idag är en av våra stora folksjukdomar. Detta till trots
är den både underdiagnostiserad och underbehandlad – även om det finns läkemedel som
är både effektiva och inte heller så dyra. Bland årets beviljade ansökningar finns två som rör
denna sjukdom. Ett av de andra projekten som beviljats anslag följer upp det pionjärarbete
som inleddes på 1990-talet kring broskcellstransplantationer. Nu förfinas metoderna med
fokus på stamceller i brosk. Dessutom beviljades en ansökan inom praktisk vårdforskning,
om hur man bäst tar hand om ortopediska patienter.
Skrivet efter samtal med Olle Isaksson,
styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstifltelse,
och professor emeritus vid Sahlgrenska akademin.
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Snabb viktförändring
kan ge värdefull
information om
osteoporos
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Om man är intresserad av hur fettväv och ben samverkar, vad kan då vara bättre att
studera än människor som antingen går upp i vikt kraftigt eller som går ner snabbt. Det
är i alla fall två av de patientgrupper Mattias Lorentzon, professor vid Avdelningen för
invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, ägnar sig åt. Fetma är ett
allt mer växande problem, liksom osteoporos. Finns det möjligen ett samband?

Mattias Lorentzon vill ta reda på vad som händer
när fettmängden ökar eller minskar i kroppen.
Därför studerar han just nu människor som
genomgår fettmanoperation mot sin övervikt, så
kallad gastric by-pass. Dessa patienter rasar i vikt.
De förlorar stora mängder fett, men också muskler och skelettmassa. En annan grupp han planerar
att studera är de som i stället ökar kraftigt i vikt
på kort tid, och det är anorektiker under intensiv
behandling. På sex månader kan de öka 20 procent
i fettmasssa.
Osteoporos ökar i hela världen, och det har med
den allt ökande medellivslängden att göra.
– Evolutionärt sett är vi konstruerade att bli
bara så gamla att vi kan ta hand om våra barn
till dess att de kan ta vara på sig själva, inte att
behålla vår funktioner långt senare än så, säger
Mattias Lorentzon, professor vid Avdelningen för
invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska
akademin.

Mattias Lorentzon studerar
benets mikrostruktur hos
olika grupper. Genom att
undersöka överviktiga och
normalviktiga, samt personer
som gått upp eller ner kraftigt
i vikt får han värdefull infor
mation om vilken inverkan
fettväv kan ha på utveckling
av osteoporos.

Trots att det blir allt vanligare och redan är ett
stort kliniskt problem – det är bara stroke som
orsakar fler sjukhusdygn – är osteoporos en eftersatt diagnos, enligt Mattias Lorentzon.
– Ofta börjar det med en handledsfraktur efter
60 års ålder. Efter 70 en kot- eller överarmsfraktur, och efter 80 en höftledsfraktur. Både kotoch höftledsfrakturer kan få fatala följder, med
markant ökad dödlighet och nedsatt funktions
förmåga.

Mattias Lorentzon och hans forskargrupp är
nu precis i slutfasen med att samla in data från
78-80-åringar i Göteborg. Av de 3000 som ska
ingå i studien innan den avbryts är nu data från
2916 personer insamlade.
– Vi har frågat alla i den åldern i Storgöteborg.
Vi träffar personerna en eller flera gånger och vi
samlar in allt vi kan. Vi mäter dem från topp till
tå, de får fylla i enkäter, vi tar en massa blodprover och sedan följer vi vad som händer med deras
hälsa i olika register, och kan se om de till exempel
råkar ut för frakturer.
Samverkan mellan fettväv och ben
Studien påbörjades för tre år sedan och M
 attias
Lorentzon har successivt tittat på resultaten.
Spännande data från analyser av de 1000 första
personerna stärker hans hypotes om samverkan
mellan fettväv och ben. Han har sett att medan
bukfetma är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom,
verkar inte den sortens fetma vara relaterat till
effekter på skelettet. Däremot tycks det finnas
en lokal påverkan från fett i armar och ben. I en
grupp äldre kvinnor med mycket underhudsfett
i extremiteterna, upptäckte han att det kortikala
benet, vilket är det som dominerar i långa rörben
och höft, var mjukare än hos överviktiga personer.
Detta gjordes med en metod som kallas indentering, där man med en nål som sticks in i benet
avgör hur hårt det är. Tomografidata från studien
bekräftar och utökar resultaten – även strukturen
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hos kortikalt ben är annorlunda hos dem med
mycket underhudsfett.
– Ju mer fett, och framförallt lokalt, subkutant
fett, desto mer porer fanns i det kortikala benet
och desto mjukare var det. Vår hypotes är att
fettet utsöndrar cytokiner, så som adiponektin och
leptin, som verkar hänga ihop med benskörhet,
som ger en lokal påverkan på benet.
Framför allt äldre kvinnor har hög risk för benskörhet. I samband med menopaus, när östrogennivåerna sjunker drastiskt, bryts ben ner dubbelt
så fort som innan, för att några år senare gå över i
en lugnare nedbrytningstakt.
– Äldre kvinnor ska enligt rekommendationerna
erbjudas riskutvärdering och prevention för
osteoporos, men det sker inte. Dessutom får inte
mer än 14 procent av de kvinnor som redan fått en
fraktur någon sekundärprevention. På Sahlgrenska
däremot utreder vi alla över 50 år med fraktur
rutinmässigt.
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”Äldre kvinnor ska enligt
rekommendationerna
erbjudas riskutvärdering
och prevention för osteo
poros, men det sker inte.”
lad Xtrem-CT, byggs 110 CT-snitt ihop till en
tredimensionell bild och från det får man ut
nästan lika mycket information som från en biopsi.
Jag hoppas att dessa ska bli en del av den kliniska
vardagen så småningom. Med en traditionell
DEXA, alltså den apparat som i 20 år använts för
diagnos av osteoporos, får man en tvådimensionell bild av benet och en grov uppskattning av
mineralinnehållet. Den funkar rätt bra men ger
inte all information. Ett problem är att stora ben
ser tätare ut än de nödvändigtvis är.

Trots att diagnosen behandlas lite styvmoderligt
just nu, finns hopp för framtiden. Inom forskningen har utvecklingen varit fantastisk de senaste
åren, enligt Mattias Lorentzon.
– WHO beslutade 1994 hur diagnosen skulle se
ut, och sedan dess har vi lärt oss massor om biologin; om hur ben bryts ner och byggs upp, vi har
identifierat nya gener som styr skelettomsättning,
hittat markörer för osteoporos, utvecklat antikroppar mot nedbrytande proteiner som nu testas
i kliniska prövningar, och inom några år har vi
antagligen ett läkemedel som bygger helt nytt ben.

Negativa följder av fetmaoperation

Med hjälp av sitt beviljade anslag använder
Mattias Lorentzon nu nya och bättre metoder i sin
forskning för att undersöka ben.
– Vi kan se benets mikrostruktur med fantastiskt
upplösning och få ut betydligt mer information. Med högupplöst datortomografi, så kal�-

Genom sin forskning hoppas Mattias Lorentzon få
bättre grepp om benets mikrostruktur vid osteoporos. På det sättet blir det lättare att förutsäga
frakturrisk och detta kan läggas till den kliniska
diagnostiken. Att använda Xtrem-CT med 110

Den stora grupp som nu genomgår fetmaoperation är en grupp att hålla extra uppsikt över enligt
Mattias Lorentzon. Gastric by-pass skyddar
visserligen mot hjärt-kärlsjukdom men det har
också visats ha negativa följder som bland annat
frakturer.
– Nu massopererar vi men vad händer när dessa
personer är 80? En del får svår skelettpåverkan.
De kan till exempel inte ta upp D-vitamin och
kalcium i tillräcklig mängd vilket får negativa
effekter på skelettet.

o r t op e d i

snitt kommer inte att vara aktuellt i kliniken men
bara man vet vad man ska titta efter kanske en
förenklad metod med ett fåtal snitt kan räcka, tror
Mattias Lorentzon. Att bli bättre på att förutsäga

frakturrisk kommer att vara mycket värdefullt
både för dem som fetmaopererats men också för
alla andra, från början normalviktiga, med osteoporos. Då kan preventiva åtgärder vidtas i tid.

Nu finns nya metoder att mäta kroppsammansättning och g enom
dessa hitta patienter med hög risk att utveckla osteoporos.
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Stamceller i ledbrosk högintressanta
för behandling av osteoartrit
Anders Lindahl, professor vid Avdelningen
för klinisk kemi och transfusionsmedicin,
Sahlgrenska akademin, har forskat kring
regeneration av broskskador och osteoartrit
(OA) i över trettio år. Under denna tid har
synen på sjukdomen förändrats radikalt.
– När vi började med broskcellstransplantationer såg man på brosk ungefär som man ser
på bildäck – var det utslitet var det bara att
byta. Man trodde att broskceller inte delade
sig, saknade förmåga till reparation och inte
gick att odla. Nu vet vi att allt det är fel.

Anders Lindahl
professor vid Avdelningen
för klinisk kemi och
transfusionsmedicin,
Sahlgrenska akademin

För att förklara varför vissa drabbas av OA
och andra inte, har man letat efter genetiska
skillnader kopplade till olika komponenter i
brosk. Några tydliga skillnader har man dock
inte hittat, däremot skillnader i gener kopplade till nybildning av brosk. OA verkar alltså
handla om störd reglering av broskreparation, snarare än om kvaliteten på brosket.

För att förstå mer, är den lilla grupp broskstamceller i ledbrosk kring knäleden, som
Anders Lindahls forskargrupp har upptäckt,
högintressant. Stamcellerna verkar förse
broskvävnaden med nya celler och de är
spännande av två skäl. Dels kommer man en
bra bit på vägen till att förstå varför OA uppkommer om man förstår hur de fungerar och
regleras. Dels kan broskceller för transplantation designas för att efterlikna dessa.
En annan del av forskningen handlar om att
hitta tidiga markörer för OA. Sjukdomen
utvecklas under många år innan den blir
riktigt besvärlig och då kanske en höft- eller
knäprotes är enda lösningen.
– En markör som kan användas för tidig
diagnos öppnar möjligheter för andra
behandlingsmetoder och för utveckling av
läkemedel.

Fördelar med tidig fetmaoperation.
Men vad händer med bentätheten?

jovanna dahlgren
professor vid Avdelningen
för pediatrik,
Sahlgrenska akademin
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Åtta av tio feta vuxna var feta redan som
barn. Med tanke på följdproblem som
ledproblem, diabetes och hjärtkärlsjukdom,
finns all anledning att åtgärda fetma tidigt.
Allt fler tonåringar genomgår nu fetmaoperationer där magsäcken snörs av så att det
inte går att äta som tidigare. Jovanna Dahlgren, professor vid Avdelningen för pediatrik, Sahlgrenska akademin, har under flera år
följt 81 barn som opererats, och undersökt
vad som händer med bland annat blodfetter,
insulinkänslighet och bentäthet. Även om
i princip alla parametrar har normaliserats
efter fem år, finns flera varningsklockor. En
är vad som händer med bentätheten.
– Om vi kan göra tidiga fetmaoperationer
och på det sättet förebygga komplikationer är
det en enorm fördel, men inte om det samtidigt leder till osteoporos i 20-årsåldern.

Det kan vara så att nedgången i bentäthet bara
är en återgång till det normala från att ha varit
onormalt hög innan operationen. Det har nu
snart gått tio år sedan barnen opererades och
de ska nu undersökas igen för att bland annat
se om bentätheten stabiliserats.
Jovanna Dahlgren ser fram emot avsevärt
ökad analyshastighet tack vare den pipetteringsrobot anslaget ska gå till. Då kan
hon snabbt få svar på en rad högaktuella
frågor kring hur bland annat könshormoner,
tillväxthormoner och nutrition samspelar
med bentäthet, liksom vad fysisk aktivitet kan
göra för bentätheten hos dem som fetmaopererats i unga år.

o r t op e d i

Tilltron till egen förmåga viktigt
för läkning av korsbandsskada
För vissa som råkar ut för främre korsbandsskada går det bättre än för andra. Varför, vet
man inte. Ett av syftena med ”Projekt Korsband” är att identifiera prognostiska faktorer
för att förutsäga vad som avgör resultatet av
behandlingen.
I en webbaserad databas får patienten från vecka
fyra till 24 månader efter skada e ller operation,
rapportera hur det går med symtom, funktion,
hälsa och rehabilitering. Resultatrapporten
är tillgänglig on-line för den behandlande
sjukgymnasten som utifrån den kan planera
fortsatt behandling. Några gånger kallas patienten också för muskelfunktionstester. Även
dessa värden matas in i verktyget. Databasen
innehåller nu 10 000 besvarade frågeformulär
och resultat från 3500 tester. Möjlighet finns att
jämföra sina egna resultat med medelvärdet för
andra i till exempel samma åldersgrupp.

Roland Thomeé, professor vid Institutionen
för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska
akademin, har hittills tydligt sett en faktor
som verkar spela stor roll för hur det ska gå
för patienten – och det är tilltron till den egna
förmågan att blir bra.
– Det är viktigt att man verkligen tränar upp
styrkan i knät. Många har orealistisk syn på hur
lång tid det tar, ger upp för snabbt och lever
sedan vidare med ett krånglande knä. Risken för
knäartros är större för dem som haft korsbandsskada och vi tror det kan vara en effekt av
otillräcklig rehabilitering.
Projektet har sedan hösten 2014 inkluderat
cirka 800 patienter, 100 sjukgymnaster och ett
tiotal läkare i Storgöteborg.

roland Thomée
professor vid Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska akademin

Effekter av låga könshormonnivåer
kan studeras tack vare ny metod
Kvinnor som får äggstockarna bortopererade
förlorar förmågan att producera östrogen. De
får därför ta östrogen som ersättning. Hittills
har man inte brytt sig om att dessa kvinnor
nästan inte kan producera något testosteron
heller. Vad det får för resultat vet man lite om,
dessutom är de traditionella antikroppsbaserade metoderna för att mäta testosteron ändå
inte tillräckligt känsliga eller tillförlitliga för
att mäta så låga nivåer som hos kvinnor.
Åsa Tivesten, professor vid Avdelningen
för invärtesmedicin och klinisk nutrition,
Sahlgrenska akademin, tror att testosteron
visst är viktigt för kvinnor.
– Vi har sett att honmöss som saknar testosteronreceptor får höga blodfetter och blir mer
åderförkalkade. Jag tror att testosteron har viktiga metabola effekter hos kvinnor precis som
hos män. Jag tror också att östrogen är viktigt
för män, för bentätheten till exempel.

Åsa Tivesten och hennes kollegor ligger i
framkant vad gäller utveckling av masspektrometriska metoder för mätning av riktigt låga
könshormonnivåer. De använder dessa för att
ta reda på mer om sambandet mellan könshormoner och folksjukdomar som åderförkalkning och benskörhet. Testosteron verkar ha en
skyddande effekt mot metabolt syndrom med
diabetes, hjärt-kärlsjukdom och njurproblem
hos män, men riktigt hur allt hänger ihop vet
man inte. Tillskott av testosteron till äldre
män verkar i vissa lägen istället öka risken för
hjärt-kärlkomplikationer.
– Jag tror inte vi kommer att ta hormoner i
framtiden för att slippa hjärt-kärlsjukdom,
men vi kan bli bättre på att upptäcka brister
som behöver ersättas. Jag tror också att vi kan
göra säkrare hormonpreparat som inte har
oönskade effekter på hjärta-kärl.

åsa tivesten
professor vid Avdelningen
för invärtesmedicin och
klinisk nutrition,
Sahlgrenska akademin
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Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet
och bland annat varit prefekt vid Institutionen för
medicin åren 1998 – 2008.

John Vivstam VD Postens Pensionsstiftelse och
tidigare verksam som finanschef vid Nobelstiftelsen
och ansvarat för förvaltningen av Nobelstiftelsens
kapital.

Björn Aschan har som delägare vid en större svensk
advokatbyrå 40 års erfarenhet som affärsjurist.

Monika Lundberg dotter till IngaBritt och Arne

Olle Isaksson är professor emeritus i endokrinologi
(läran om hormoner) vid Sahlgrenska akademin.
Olle Isaksson har haft olika ledningsuppdrag vid
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Håkan Olsson är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid Lunds universitet. Håkan Olsson är
medlem i ett stort antal svenska och internationella
organisationer, med inriktning på cancersjukdomar.
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