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2016

har sannerligen varit ett överraskningarnas år med
”Brexit” och resultatet i det amerikanska president
valet. Vad som händer i vår omvärld ställer stora krav
på styrelsens förvaltning av stiftelsens kapital.
Under året har stiftelsen ökat sina direkta fastig

hetsinvesteringar genom att tillsammans med Postens Pensionsstiftelse, Länsförsäkringar Kalmar och P&E
Persson AB förvärva den fastighet i Kalmar som byggs för Linnéuniversitetet. Det rör sig om en pågående en
treprenad med ny-, om- och tillbyggnad i Kalmar hamn. Hela projektet är klart för en första inflyttning hösten
2018 då ett 20-årigt hyresavtal med Linnéuniversitetet börjar löpa. Med förvärvet av Linnéuniversitetet i Kalmar
uppgår stiftelsens investeringar i fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 450 miljoner. Under året har
stiftelsen ökat sina investeringar i den svenska aktiemarknaden till drygt 500 miljoner.
	Stiftelsens satsning på ett forsknings- och utvecklingslaboratorium vid Sahlgrenska akademin vid Göte
borgs universitet med arbetsnamnet ”Lundbergsstiftelsens centrum för njurforskning” fortsätter enligt plan
som en del av Föreningen Kunskap Göteborgs satsning inför Göteborgs 400-års jubileum år 2021. Under året
har Chalmers Tekniska Högskola anslutit sig till projektet. Stiftelsen planerar, utöver sedvanliga årliga anslag för
inköp av apparatur till forskning inom stiftelsens ändamål, att under kommande år fram till 2021 förse Sahlgren
ska akademin med apparatur och utrustning för ”Lundbergsstiftelsens centrum för njurforskning”.
Under 2016 fick styrelsen in 59 ansökningar med önskemål om anslag med 139 miljoner. Till främjande av
stiftelsens ändamål har styrelsen beslutat att lämna anslag till 16 sökande med ett sammanlagt belopp om 28,9
miljoner.
Genom åren har stiftelsen i 477 anslag lämnat bidrag till forskning inom stiftelsens ändamål med
745 miljoner. Tillsammans med medfinansiering har dessa anslag medverkat till inköp av medicinsk apparatur,
företrädesvis i Västsverige, för drygt 1 miljard. Att hävda att stiftelsen spelar en stor roll för svensk medicinsk
forskning är ingen överdrift.
Efter Monica Lundbergs bortgång 1 mars 2016 valdes Anders Klein den 11 maj 2016 till ny styrelseledamot
i stiftelsen. Anders Klein är född 1964 och har lång och gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning.
I denna årsskrift redovisar vi vissa nyckeltal kring stiftelsens ekonomi. Fullständig årsredovisning finns till
gänglig för den som så önskar. Här vill vi mer utförligt berätta om den forskning som stiftelsen valt att stötta
med anslag under 2016. Vi hoppas och tror att läsaren ska förundras över det kreativa arbete som våra forskare
lägger ner för att finna bot på många av våra folksjukdomar.
Trevlig läsning önskar vi i styrelsen.
Göteborg 10 maj 2017
Björn Aschan, ordförande
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IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

främjar medicinsk
forskning

I

ngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har som ändamål att främja medicinsk vetenskaplig
forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. Varje år delas anslag ut företrädesvis till fors
kare i Västsverige. Anslag ges huvudsakligen till inköp av apparatur, utrustning och hjälpmedel.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 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.
	Som tack för forskningsdonationen fick IngaBritt Lundberg Göteborgs universitets hedersbetygelse Socia
et Amica 1987. Samma år mottog 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 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 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 emeri
tus Olle Isaksson, professor Håkan Olsson samt konsult Anders Klein.
Ursprungsdonationen på 98 miljoner kronor har nu vuxit till ett kapital med ett marknadsvärde om cirka
1,3 miljarder kronor.
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året i siffror

Stiftelsen mottog under året 59 ansökningar
om sammanlagt drygt 139 miljoner kronor.

16

Antalet forskningsansökningar som beviljades bland
årets anslagsansökningar

29

De ansökningar som 2016 beviljades medel fick
dela på 29 miljoner kronor. Anslagen varierade
i storlek från 600 000 till tre miljoner kronor.

anslag i miljoner kronor som stiftelsen har beviljat under året
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å r et i s iff r o r

fördelning i procent av beviljade anslag

17%

njursjukdomar

61%
cancer

22%
ortopedi

90,6%

Andel utdelade medel i procent,
av stiftelsens avkastning de senaste fem åren
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året i siffror

1 286 404 000
MARKNADSVÄRDET PÅ stiftelsens tillgångar med avdrag för
beviljade, ej utbetalade ANSLAG OM 48 251 000 sek

7,5%
2,7‰
10

Ökningen under året av stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsens kostnader under året av stiftelsens förmögenhet.

å r et i s iff r o r

STIFTELSENS PLACERINGSREGLEMENTE
Från den 18 februari 2015 har Sverige en ”negativ ränta” vilket medför att det är svårt att i ”tradi
tionell ränteförvaltning” skapa avkastning. Stiftelsens styrelse konstaterar vidare att det över tid är
sannolikt att en aktieförvaltning kommer att skapa bättre avkastning än ränteförvaltning eller inves
teringar i hedgefonder. Mot denna bakgrund har Stiftelsens styrelse vid styrelsemöte den 8 december
2016 beslutat anta ett nytt placeringsreglemente för Stiftelsens tillgångar.
Målet med förvaltningen av Stiftelsens kapital är att realsäkra Stiftelsens kapital för att årligen till
främjande av Stiftelsens ändamål kunna dela ut anslag om mellan 25 till 30 miljoner kronor.
Placeringsreglementet ska, för den händelse inget oförutsett inträffar, gälla för en kommande tre
årsperiod och ska således omprövas år 2019.
Stiftelsens avkastningsmål för förvaltningen är att söka uppnå minst 3% real genomsnittlig årlig
avkastning under en treårsperiod.
Stiftelsens kapital ska, med beaktande av Stiftelsens behov av likviditet för utbetalning av beviljade
anslag samt för finansiella och administrativa kostnader, förvaltas och investeras i:
• 50% (± 15%) aktierelaterade tillgångar
• 0 till 15% svenska ränterelaterade tillgångar
• 30% (± 15%) fastighetsrelaterade tillgångar
• 20% (± 15%) övriga tillgångar som hedgefonder
I förvaltningen av stiftelsens kapital ska hänsyn tas till etiska aspekter.

Fördelning av stiftelsens tillgångar

2%

Kontanter

35%

40%

fastighetsrelaterade
tillgångar

14%

hedgefonder

aktierelaterade
tillgångar

8%

svenska räntebärande
tillgångar
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vi har tillräckligt
med data. det är Dags
att försöka förstå!
Möt Felix Mitelman, professor emeritus, med ena foten
i cancergenetikens linda och andra i dagens högeffektiva
forskningsmaskineri.
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I nte r v j u feli x mitelman

Han skulle egentligen blivit ortoped men av en slump blev det cancerforskning
i stället för Felix Mitelman, professor emeritus, Avdelningen för klinisk genetik vid
Lunds universitet. Efter ett halvt sekel som aktiv forskare har han nu ett imponerande
perspektiv på cancerforskningens utveckling. I kraft av sin ålder skulle han kunna luta
sig tillbaka och vila på lagrarna, men det är inte något som ligger för Felix Mitelman.
Han arbetar på som vanligt, dels med sin webbaserade databas Mitelman Database
of Chromosome Abberations and Gene Fusions in Cancer som innehåller informa
tion om över 60 000 cancerpatienter och deras kromosomavvikelser samt mer än
10 000 genförändringar vid cancer, dels med att förstå samvariationen mellan gen
förändringar och olika cancerformer.

N
Felix Mitelman,
professor emeritus, har ett
imponerande perspektiv på
cancerforskningen.

är han under sina medicin
studier, skrev sin första
vetenskapliga artikel 1965,
hade det inte ens gått tio
år sedan Albert Levan vid
Lunds universitet upptäckt
att människans kromoso
mer var 46, inte 48 som
man trott sedan seklets början. Eftersom det först
är när man känner till hur det ser ut i normalfallet
som man kan studera förändringar, var det en vik
tig upptäckt för cancerforskningen. En banbry
tande upptäckt gjordes 1960 av Peter Nowell och
David Hungerford i Philadelphia. De såg att ben
märgsceller från patienter med kronisk myeloisk
leukemi hade tappat en bit av den långa armen
på en kromosom. Detta var den första specifika
kromosomförändringen i en speciell cancerform
och avvikelsen benämndes senare ”Philadephia
kromosomen”.
– Detta ledde till ett enormt intresse för kromo
somforskningen som expanderade starkt. Man
trodde att alla cancerformer snart skulle kunna
karaktäriseras utifrån sin kromosomuppsättning.
Kromosomforskare fanns det dock inte så många
av, och bara på en handfull ställen varav Lund var
ett. Så såg det ut när jag kom in i forskningen,
säger Felix Mitelman.

Albert Levan som egentligen var botaniker blev
cancerforskare och Felix Mitelman blev hans
doktorand. Mot slutet av 1960-talet förbyttes in
tresset för kromosomforskning dock i besvikelse.
Forskarna hittade inget system i avvikelserna och
man började tro att kromosomförändringar var
en konsekvens av cancer snarare än orsaken. Lä
get blev ett helt annat 1970. Då upptäcktes band
färgningstekniken och plötsligt blev det möjligt
att identifiera varje enskild kromosom, liksom
dess delar. Tre år senare kom nästa genombrott
i forskningen när Janet Rowley i Chicago med
hjälp av den nya tekniken upptäckte att Phila
delphiakromosomen inte alls bara hade tappat en
bit, utan att det var två bitar på kromosom 9 och
22 som hade bytt plats, och att denna förändring
alltså var än mer specifik än man tidigare trott.
Detta väckte liv i entusiasmen igen och fler och
fler specifika förändringar vid olika typer av can
cer hittades. I dag känner man till flera hundra
kromosomförändringar som är karakteristiska för
olika cancerformer.
– Det var inte många lab där man behärskade tek
nikerna för denna forskning, men i Lund gjorde vi
det och därför fick vi ett försprång i forskningen.
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”Visst genererar det ännu mer data,
men några Nobelpris blir det inte
och inga begåvade unga forskare
heller.”

I början av 1980-talet kom
så molekylärgenetiken som
gjorde det möjligt att stude
ra avvikelserna på gennivå.
DNA-sekvenseringen som
kom igång på allvar mot
slutet av 1990-talet ökade
upplösningen ytterligare.
Något som tyvärr inte ökat enligt Felix Mitelman
är forskarnas förståelse.
– För tio år sedan kände vi till 500 genförändring
ar kopplade till cancer. Tack vare teknikutveck
lingen känner vi nu till över 10 000, men varför
de uppstår eller vad de gör vet vi inte. Och är alla
10 000 verkligen viktiga?

Ett dilemma i dag är mängden data, tycker
Felix Mitelman. Han säger att en av drivkrafterna
i dagens cancerforskning är önskan om att hitta
nya skräddarsydda behandlingar liknande den
mot till exempel kronisk myeloisk leukemi som
kom i början av 2000-talet. Den slår mot den spe
cifika genförändringen, har väldigt få biverkning
ar och har ökat överlevnaden dramatiskt.
– Men det är som att försöka hitta en nål i en hö
stack. Det är inte rimligt att tro att alla de upp
täckta förändringarna i 10 000 av våra totalt 20
000 gener skulle vara viktiga för cancerutveckling,
så hur ska man veta vilka man ska ägna sig åt? Mer
än 95 procent av dessa genförändringar är dess
utom oerhört sällsynta; de flesta har bara hittats
i ett enda fall.
Felix Mitelmans uppmaning till forskarv
ärlden är att sluta samla in nya data och istället
ägna sig åt dem som redan finns. När vi förstår
varför genförändringar uppstår, det är då vi öpp
nar för nästa paradigmskifte. Ett problem enligt
honom är att människor som skulle kunna bli bra
forskare idag söker sig till andra branscher där
utrymmet för egen kreativitet är större, som IT,
musik eller spelutveckling. Själv hade han nog
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inte valt att bli doktorand idag, han hade valt nå
got annat.
– Vi borde satsa på unga, begåvade forskare, men
det gör vi inte. Forskningen styrs idag inte av vad
dessa personer vill utan istället går de externa
forskningsmedlen till storskaliga forskningssats
ningar. Forskningsråd och andra som bestämmer
tror att storskalighet är bra och visst genererar det
ännu mer data, men några Nobelpris blir det inte
och inga begåvade unga forskare heller.
Mängden data gör också att det skrivs allde
les för många artiklar, tycker Felix Mitelman, och
han vet vad han talar om. Med ansvar för att lägga
in ny information i sin databas har han full koll
på mängden publikationer åtminstone i sitt eget
ämne.
– Förr publicerades kanske 50 artiklar i veckan.
Nu är det över 500. Av dessa är det cirka tio som
är viktiga. Detta är inte rimligt. Det hade väl varit
en sak om de bara försvunnit ut i rymden men
tänk vilken tid det tar att sålla i all denna informa
tion! Problemet är att förlagen tjänar pengar på
publikationerna och sänker kraven, då försvinner
överblicken.
En åtgärd som skulle vara välgörande för krea
tiviteten inom den medicinska forskningen enligt
Felix Mitelman, är att förstatliga universitetssjuk
husen igen, med avsikt att satsa på forskning. Vid
Institutionen för klinisk genetik där forskning och
sjukvård var helt integrerade bedrev han all sin
forskning fram till mitten av 2000-talet då forsk
ning och sjukvård delades mellan Biomedicinskt
centrum respektive sjukhuset.

I nte r v j u feli x mitelman

– Problemet är att sjukvården nu är helt inriktad
på att producera vård och det finns inget utrym
me för forskning. Grundforskning inom vården
behöver inte vara storskalig och högteknologisk,
men den blir mer patientnära.
Att grundforskning som har med sjuk
domar att göra numera sköts av andra än läkare,
tycker Felix Mitelman är ett stort problem.
– För det första leder det till att läkare i framtiden
inte kommer att ha erfarenhet av grundforskning,
för det andra, och kanske viktigare, bör frågeställ
ningar i medicinsk forskning komma från patien
terna och sådan kunskap har naturligtvis inte bio
loger, hur duktiga de än är.
Mellan grundforskning och klinik är det nu vat
tentäta skott och det borde ändras, tycker Felix
Mitelman.
– Det var bättre förr, säger han, men lägger med
glimten i ögat till, nej, det var det inte. Det var
inte bättre förr, men det är sämre nu.

• Klinikchef vid Genetiska kliniken, 1975 till 2007
• Professor i klinisk genetik, 1980
• Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin
och American Academy of Arts and Sciences.
• Grundare och chefredaktör för tidskriften
Genes, Chromosomes & Cancer
• Priser: Svenska Läkaresällskapets jubileumspris
1989, Fernströms nordiska pris 2007, Söder
bergs pris i medicin 2008, The European
Society of Human Genetics Award 2013.
• Författare till cirka 700 refereegranskade
publikationer.
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njursjukdomar
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Med Graham Bell
mot nya höjder
inom njurcancerforskning
Med nya tekniker öppnar sig ofta möjligheten att besvara frågor på helt nya sätt –
och att ställa helt nya frågor. En sådan metod, som cancerforskare i Lund hoppas
ska få deras forskning att lyfta ytterligare ett steg, är optoakustisk bildanalys. Det
vill säga att detektera ljud från en vävnad och omvandla till bild.
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N j u r s j u k d o ma r

I en av de allra första
bilderna producerad
med den nya tekniken
efter det att appara
turen tagits in från
lastbryggan och
packats upp, ses i ett
tvärsnitt från levande
mus, en väl syresatt
tumör i bukspott
körteln. Tumören är
röd i bilden.

Nya metoder för att studera tumörutveckling
har de senaste tio åren drivit mycket av cancer
forskningen. Med optoakustisk bildanalys är
förhoppningen att man ska kunna följa tumö
rers ämnesomsättning och utveckling i realtid,
upptäcka riktigt små tumörer och se skillnad på
levande och döda celler in vivo, det vill säga i
patienter eller levande djur.

där han själv har sin arbetsplats finns 200 cancer
forskare. Han ser också en stor fördel i att ha att
Lunds tekniska högskola bara 300 meter bort.
– Denna teknik ligger i frontlinjen. Eftersom den
fortfarande är så ny är den inte helt färdigutveck
lad och det finns stora möjligheter till samarbete
med fysiker och matematiker för utveckling av
nya algoritmer till exempel.

Håkan Axelson, professor vid Avdelningen för
translationell cancerforskning, Lunds univer
sitet, är huvudansvarig för ansökan om medel
för utrustningen som just nu står på lastbryggan
utanför i väntan på uppackning. Lund blir först
i Europa med denna avancerade teknik. Några
enklare apparater finns, men de har främst
använts för teknikutveckling. Nu tycker Håkan
Axelson det är dags att föra in tekniken i biologin
och han ser gärna att så många som möjligt får
tillgång till den. Bara i Medicon Village i Lund

Fast egentligen är tekniken inte ny,
i alla fall inte principen. Den upptäcktes av Alex
ander Graham Bell, han med telefonen alltså, i
slutet av 1800-talet. Tekniken går till så att till
exempel en försöksmus belyses med laserljus av
en viss våglängd. Vissa kroppsegna substanser tar
då upp energin i ljuset och omvandlar till värme,
och i samband md detta skapas ljudvågor. Det
är så klart inte fråga om något öronbedövande
väsen, utan ljud som kräver extremt känsliga
ljudsensorer för att detekteras. Genom kom

Håkan Axelsson och Kristian Pietras i mikroskoprummet.

xcv
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Christina Möller, biomedicinsk analytiker, sköter om tumörceller i odling. Cellerna odlas i en hypoxikammare med mycket mindre syre än luftens normala 21%.
I kroppens vävnader finns cirka 5% syre och i en tumör ännu mindre. Därför blir miljön mer lik tumörcellernas verkliga i hypoxikammaren.

plicerade matematiska beräkningar omvandlas
ljudet till bild.
– Blodets syretransportör hemoglobin fångar
upp laserljus. Vi kan alltså se hur väl syresatt en
tumör är genom att få en bild av hur mycket
hemoglobin den innehåller. Det är bara några få
kroppsegna substanser som har denna förmåga
vilket begränsar tekniken något. I möss däre
mot, kan vi på genteknisk väg få tumörceller att
producera proteiner som fungerar i systemet,
och då kan vi följa givna celltyper som innehål
ler proteinet i fråga. Hos människa kan man
ju förstås inte göra på det sättet. Där får man
istället använda kontrastmedel med förmåga att
absorbera laserljus, säger Håkan Axelson.
Ämnen för att detektera celldöd
finns redan nu säger Kristian Pietras, professor
vid samma avdelning och en av de medsökande.
– Det skulle kunna användas för att se svar tidigt
under behandlingscykeln. Idag avbildar man
tumören med till exempel magnetkamera med
jämna mellanrum för att se om cancerbehand
lingen fått den att krympa. Det är dock inte alla
läkemedel som i första hand påverkar tumörens
volym utan snarare dess aktivitet. Om tumören
inte har krympt riskerar man tro att läkemed
let inte haft effekt. Med den nya tekniken kan
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man se om det finns celldöd i tumören även om
storleken är densamma, och på det sättet se att
behandlingen faktiskt är effektiv, säger han.
Håkan Axelson lägger till att det ändå är en bit
kvar innan detta är verklighet, men att i princip
allt som inte innebär genetisk modifiering skulle
kunna appliceras i kliniken, så länge det inte
handlar om toxiska substanser.
Både Håkan Axelsons och Kristian Pietras forsk
ning är dock av den pre-kliniska sorten. Gemen
samt för deras forskning är intresset för samspe
let mellan tumörceller och deras omgivning.
– Man har alltmer förstått att tumörceller har
en förmåga att styra celler i sin omgivning. Ska
man studera detta på ett bra sätt är djurmodel
ler viktiga. Det går inte med celler i en plastskål,
säger Håkan Axelson.
Ett av projekten handlar om att utveckla
en musmodell för klarcellig njurcancer. Den står
för 80 procent av all njurcancer och är dessvärre
ofta väldigt svårbehandlad. Om den upptäcks i
tid, innan den spridit sig, är dock prognosen god
eftersom man kan ta bort den drabbade njuren;
man klarar sig bra med den man har kvar.
Klarcellig njurcancer börjar med att funktionen

N j u r s j u k d o ma r

i VHL-genen går förlorad i en viss typ av celler i
nefronet, det vill säga njurens filtrerande enhet.
– Om andra celler tappar den här genen blir det
inte någon tumörutveckling. Varför just cellerna i
nefronet är så känsliga för bortfallet av VHL-ge
nen är en stor gåta inom cancerforskningen, säger
Håkan Axelson som gärna skulle vilja förstå precis
vad som händer i samspelet mellan de celler där
tumören uppstår och de genetiska förändringar
man hittar i tumörcellerna.
Det VHL-genen gör är att hämma kärlnybild
ning. För tumören är det viktigt med nya kärl
så att den har tillräcklig syreförsörjning när den
växer. Då är det naturligtvis utmärkt att VHL är
satt ur spel, det vill säga bromsen på kärlnybild
ning. I musmodellen härmar forskarna det som
händer i människa genom att på genteknisk väg
förstöra VHL-genen. Problemet med mössen är
att de trots avsaknad av VHL-gen ändå inte får
njurcancer. Forskarna har gått vidare och aktiverat
även Notch-signalleringen i mössen eftersom de
har visat att det är vad som händer vid utveckling
av klarcellig njurcancer i människa.
– Notch är en receptor som sitter i cellmembranet
och har med celltillväxt att göra och när vi har ak
tiverat den i mössen har vi härmat i alla fall två av
kanske tio steg som sker vid tumörutveckling hos

människa. Tyvärr räcker inte ens detta, utan något
mer måste till. Vi hoppas till slut kunna utveckla
detta till en bra modell för klarcellig njurcancer.
Att så mycket energi läggs på att få fram
den optimala musmodellen har att göra med att
det skulle bli så mycket lättare att testa nya läke
medelskandidater med en sådan.
– Det finns idag hundratals nya ämnen mot cancer
och man måste ha bra modeller så att dessa kan
testas, och inte minst kombinationer av ämnen.
För cancerformer där man har bra modeller har
man haft mycket större möjligheter att hitta bra
terapier och framförallt effektiva terapikombina
tioner vilket är extremt viktigt idag.
Försöken som forskargruppen arbetar
med är både arbetskrävande och långa. Hittills
har de fått uppskatta när det är dags att avbryta
ett försök, det vill säga när de räknar med att
tillräcklig effekt har uppnåtts. Håkan Axelson och
Kristian Pietras ser därför mycket fram emot att
få börja använda optoakustisk bildanalys. Då kan
de följa sina försök kontinuerligt och inte riskera
att avbryta för tidigt, bara för att kanske upptäcka
att de borde väntat en månad till, och därför bli
tvungna att börja om.
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Kommunikationen mellan celler
trolig nyckel till njursjukdom

Jenny Nyström
professor, Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska akademin.

IgA-nefrit är den vanligaste inflammatoriska
njursjukdomen. Ändå är den ovanlig jämfört med
njursjukdom som komplikation av diabetes. Samspelet mellan cellerna i glomeruli, det vill säga
njurens kärlnystan där blodet filtreras, spelar
sannolikt roll för sjukdomsutvecklingen vid båda
tillstånden. Det är i alla fall den hypotes Jenny
Nyström, professor, institutionen för neuro
vetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin,
arbetar efter. De tre celltyper hon intresserar sig
för är endotelceller i kärlväggen, podocyter som
omger kärlen och mesangiala celler som sitter
mellan kärlen i kärlnystanen.

IgA-antikroppar ska normalt hålla sig i blodbanan
men hos patienter med IgA-nefrit hamnar de av
okänd anledning inne i de mesangiala cellerna och
bildar komplex. Dessutom är sockermolekylerna
på deras yta förändrade. Som följd börjar de me
sangiala cellerna växa vilket på sikt förstör njuren.
Vad som utlöser sjukdomen är okänt. Möjligen kan
en vanlig infektion bidra men eftersom förloppet ofta
är långsamt och ger få symtom är det svårt att peka
på någon särskild orsak.
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Jenny Nyströms forskargrupp har nära samarbete
med sjukvården.
– Vi har under många år fått vävnadsprover både
från patienter och friska. Det har resulterat i mycket
spännande data och är viktigt eftersom det för in
patientmaterial i den prekliniska forskningen.
Det är känt att vissa personer faktiskt har IgAkomplex i sina mesangiala celler utan att vara sjuka.
Det kan tyda på att någon ytterligare faktor måste
till för att man ska bli sjuk. En möjlig sådan kan vara
en receptor som forskarna nyligen hittat genom att
studera patientmaterialet. Den tycks samspela med
de ytförändrade IgA-molekylerna och även påverka
cellernas svar på tillväxtfaktorer. Jenny Nyström
säger att de redan har kommit en bra bit på väg för
att förstå hur de mesangiala cellerna regleras och hon
tror därför inte det vore omöjligt att hitta sätt att
hindra tillväxten och dämpa sjukdomsförloppet redan
inom ett par, tre år.
Anslaget från Lundbergstiftelsen ska bland annat
användas till avancerad utrustning för att studera
cellsignaleringen i detalj.

N j u r s j u k d o ma r

Efterlängtad biomarkör för njurcancer
snart klinisk verklighet

Jens Nielsen
professor vid Avdelningen
för systembiologi, Chalmers

Den vanligaste typen av njurcancer är klarcellig
njurcancer. Ett problem med den är den inte gör
så mycket väsen av sig. Den upptäcks därför ofta
för sent för att man ska få bukt med den. Nu är
dock en lösning i sikte.

Jens Nielsen, professor vid Avdelningen för system
biologi, Chalmers, och hans forskargrupp har upp
täckt att klarcellig njurcancer på ett tidigt stadium
lämnar ordentliga fotspår efter sig både i blod och
urin. Det var när de med hjälp av en amerikansk
databas jämförde ämnesomsättningen i tio cancer
typer med den i frisk vävnad, som de upptäckte att
just denna cancertyp skiljde ut sig ordentligt. När de
grävde vidare i vad skillnaderna bestod i, såg de att
en grupp molekyler, så kallade gukosaminoglukaner,
eller GAG, som bygger upp stödstrukturen i celler
nas omgivning hade en helt annan sammansättning i
tumörerna än i frisk vävnad. Nästa steg var att se om
skillnaderna som de sett på RNA-nivå i databasen av
speglades också i nedbrytningsprodukter från GAG i
blod och urin.

– Vi fann stor variation mellan cancerpatienter och
friska. Vi mätte 20 nedbrytningsprodukter, och fem
av dem var annorlunda hos cancerpatienter. Det
inbördes mängdförhållandet mellan dessa fem var ett
helt annat än för friska personer.
Nu är två studier gjorda, en på patienter med fasta
tumörer i njuren och en på patienter med metastaser,
och metoden visar sig fungera utmärkt på båda. Det
går alltså att påvisa cancer med ett enkelt blod- eller
urinprov. Analysen av proverna går däremot inte att
göra i Sverige än, utan i Italien. Anslaget från Lund
bergsstiftelsen ska gå till inköp av en masspektrome
ter för att sätta upp metoden på Chalmers.
Just nu pågår en prospektiv studie på Sahlgrenska
universitetssjukhuset där personer som ska opere
ras för njurcancer testas. En femtedel av dem som
opereras visar sig ha en godartad tumör, de opereras
alltså i onödan. Syftet med studien är att se om man
kan förutsäga vilka som kan slippa operation.
– Metoden måste så klart godkännas men jag skulle
inte bli förvånad om den finns i kliniken om ett till
två år, säger Jens Nielsen.
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Cancercellers dialog
med fettceller kan
öppna nya vägar
till behandling
Från början var det egentligen metabola sjukdomar som var fokus för Ingrid Wernstedt
Asterholm, docent vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska
akademin. Att fettväven fungerar, det vill säga att den effektivt lagrar fett så att det inte
hamnar i andra organ, är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Annars ökar risken att drab
bas av dessa sjukdomstillstånd, till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Att en dys
funktionell fettväv också har visat sig stimulera tumörtillväxt har nu fått Ingrid Wernstedt
Asterholm att fundera över samspelet mellan tumör- och fettceller. Därför studerar hon
nu bröstcancer – en cancerform där tumören växer praktiskt taget mitt i en fettdepå.

Det verkar som om tumörceller har förmåga att
dirigera fettväv till att uppföra sig precis så som
tumören vill. Genom att få tillgång till energi i
form av fria fettsyror och ämnen som stimulerar
till exempel blodkärlstillväxt blir det lättare för
tumören att både växa och metastasera. Förutom
att vara depå för fett, som antingen lagrar fett
i fettcellerna eller frisätter fettsyror i blodet
beroende på vad kroppen har behov av, fungerar
fettväven som endokrint organ, det vill säga
hormonproducerande organ. Ett av hormonerna
som fettväven frisätter är adiponektin som ökar
kroppens insulinkänslighet, ett annat är leptin
som reglerar mättnadskänsla. Även cytokiner,
det vill säga inflammationsstimulerande ämnen
kan frisättas av fettväven. Man har sett att flera
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tumörformer, dock inte alla, stimuleras av dessa
ämnen.
Ett annat samband mellan fettväv och
tumörceller är att det finns tumörer med för
måga att öka proportionen brunt fett i fettväven.
Brunt fett innehåller fler mitokondrier än vitt
och de är cellens energifabriker som omvandlar
det lagrade fettet till energi som kroppen kan
använda. De gör också fettväven mer effektiv
på att suga åt sig fett från blodbanan. Eftersom
mitokondrierna är bruna ser fettet mer eller
mindre brunt ut beroende på hur många sådana
det innehåller. Läkemedelsindustrin har länge
varit intresserade av att hitta någon substans som
kan omvandla vitt fett till brunt för att öka krop

c an c e r

pens fettförbränning och på så sätt fungera som
bantningspiller. Det har dock inte riktigt lyckats.
Man blir sannolikt friskare genom att fettvävens
funktion förbättras och insulinkänsligheten ökar,
men inte nödvändigtvis smalare, annat än möjli
gen marginellt. Man har också laborerat med att
låta personer vistas i kyla vilket också ökar mäng
den brunt fett eftersom det hjälper kroppen att
hålla värmen. Ingrid Wernstedt Asterholm har
sett samma sak när hon håller möss i klimatkam
mare med lägre temperatur.

– Tjocka möss i kyla blir inte smalare men fris
kare. När det vita fettet omvandlas till brunt blir
fettväven bättre på att skydda kroppens andra
organ genom att mer effektivt suga upp fett från
blodbanan. Energibalansen regleras däremot av
hjärnan och ställer man sig i ett kylskåp blir man
säkert också hungrigare och äter mer.
Det är framför allt vid väldigt aggressiv cancer
sjukdom där stor viktnedgång hos patienten är
ett av problemen, man sett att fettväven i stor

Ingrid Wernstedt Asterholm pratar med post doc Elin Banke Nordbeck, som laddar en gel med DNA-prover för att ta reda på vilka
möss som har önskad genuppsättning.
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utsträckning omvandlas från vit till brun. Det har
man tolkat som en effekt av tumören. Vad en can
cercell har att vinna på denna omvandling, är dock
lite svårt att förstå sig på, menar Ingrid Wernstedt
Asterholm.
– Cancern borde egentligen inte gilla att fettväven
blir mer brun eftersom den då suger åt sig mer
energi som cancern borde vilja ha själv. Därför
skulle det istället kunna handla om kroppens sätt att
skydda sig mot den ökade frisättningen av fettsyror
som många tumörer ger upphov till, och som är
toxiskt för cellmembranen. Det skulle i så fall alltså
vara en sekundäreffekt av cancern. För att se om
detta stämmer är ett försök vi planerar, att se om tu
mörtillväxten hos möss som vistas i kyla och därför
får mer brunt fett, hämmas.
Ingrid Wernstedt Asterholm har redan testat sin
hypotes på ett annat sätt, det vill säga att tumör
tillväxten borde minska när mängden fria fettsyror
minskar. Hon har på farmakologisk väg minskat
mängden fria fettsyror. I vissa försök minskade
tillväxten medan det i andra snarare såg ut att blir
tvärtom. Hon tror möjligen att detta kan bero på att
substansen de använde för att hämma frisättningen
av fettsyror kan ha andra mer ospecifika effekter,
och ska därför testa en annan substans för att få ett
säkrare resultat.
– Jag skulle ändå inte bli förvånad om det blir tvärt
om mot hypotesen. Kroppen är mer komplicerad
än man tror. Det kan hända saker vi inte vet något
om. Kanske kan tumören gå över till att använda
mer glukos till exempel, när mängden fria fettsyror
minskar. Visst är det kul när ens hypotes stämmer
men det är nästan ännu roligare när det inte blir
som man har tänkt sig. Det sätter igång en kreativ
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”Även om vi inte hittar en bot mot cancer, ökar vi vår
förståelse för hur fettväv regleras, och den kunskapen
kan användas i andra sammanhang för att förstå andra
sjukdomar där fettväv spelar en viktig roll.”
process. Fast problemet är ju när vartannat för
sök visar åt ena hållet och vartannat åt andra.
Ett mål med forskningen är att hitta
mekanismer i samspelet mellan tumör och fett
väv som skulle kunna utnyttjas för att utveckla
läkemedel mot cancer. För att hitta sådana
mekanismer har forskarna transplanterat in
tumörceller i bröstvävnaden hos smala respektive
feta möss. Efter två veckor tog de sedan ut fett
väv dels nära tumören, dels på andra sidan, utan
tumörceller, som kontroll.
– Vi har sett att tumörerna växer snabbare i feta
möss än i smala, och vi har sekvenserat RNA för
att se hur tumören förändrar genuttrycket i den
närliggande fettväven.
De har kommit så långt att de har börjat
sortera i listan av lämpliga kandidater att forska
vidare på. Många av generna de hittat är kända
och Ingrid Wernstedt Asterholm tycker att det
är bra eftersom det är ett tecken på att försöken
fungerar. De koncentrerar sig dock på de mer
outforskade proteinerna för att förhoppningsvis
hitta något nytt och spännande. Det av de mer
okända ämnena som uppreglerades mest av
tumörerna i de feta mössen är ett ämne som är
likt adiponektin men där det inte råder någon
konsensus om vad det gör. Just nu är antikroppar
beställda som ska användas för att blockera några

av kandidatproteinerna för att se om tumörtill
växten då kan hämmas.
– Även om vi inte hittar en bot mot cancer, ökar
vi vår förståelse för hur fettväv regleras, och den
kunskapen kan användas i andra sammanhang för
att förstå andra sjukdomar där fettväv spelar en
viktig roll, säger Ingrid Wernstedt Asterholm.
Att forska om cancer när man egent
ligen inte är cancerforskare är en utmaning,
menar hon. Cancerceller uppför sig inte riktigt
som andra celler och är väldigt anpassningsbara.
Det gör att försöken måste kontrolleras otroligt
noggrant för att vara säker på vad det är man
egentligen studerar. Hon berättar att tumörceller
i odling helt plötsligt kan lära sig att tycka bättre
om att växa på plast, och när man sedan trans
planterar in dem i en mus uppför de sig inte alls
som de gjorde i försöket innan, när de fortfaran
de tyckte det var bättre att växa i kroppen.
– Vi lär oss mycket hela tiden, men jag tror fak
tiskt att det kan vara bra att vara lite naiv ibland.
Om man vet väldigt mycket kan det hämma en.
Då kommer man alltid på en anledning till att
inte göra ett försök.

Översta bilden: Frisk fettväv från mus.
Mellersta bilden: Fettväv intill en tumör innehåller troligen mer fibrös vävnad än normalt, tror Ingrid Wernstedt Asterholm. Det är det
som syns som trådar runt fettcellerna. Bilderna är tagna i samarbete med Alexandra Paul och Annika Enejder på Chalmers.
Undre bilden: Doktoranden Eduard Peris läser av ett försök och använder sig av den för anslaget inköpta tillsatsen till mikroskopet som
gör att 96 brunnar med odlade celler kan analyseras mer effektivt istället än att läsas av manuellt en och en.
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Ny enklare diagnosmetod
för transplantat-mot-värd-sjukdom i sikte

christine wennerås
professor vid Avdelningen
för infektionssjukdomar,
Sahlgrenska akademin.
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Vid leukemibehandling vill man slå ut så många
elakartade celler som möjligt, helst alla. Problemet är att inte bara cancerceller stryker
med, utan även friska benmärgsceller. Efter en
ordentlig cytostatikabehandling kan det därför
vara nödvändigt att transplantera blodstamceller
från en frisk givare. Då får patienten påfyllning
av nödvändig benmärg och kan dessutom dra
nytta av den så kallade transplantat-mot-leukemi-effekten.

För att ställa diagnos måste man analysera ett
vävnadsprov från patienten som antagligen redan är
rätt medtagen av alla tidigare behandlingar. Att ha
en enklare diagnosmetod skulle därför inte skada.
Eosinofilerna, en typ av vita blodkroppar, kan vara
lösningen. Även om man vet rätt lite om deras funk
tion, verkar det som om de kan styra andra celler i
immunförsvaret. Christine Wennerås forskargrupp
har visat att en viss typ eosinofiler kan trycka ner
särskilt aggressiva T-celler, och detta kan spela roll
för utveckling av transplantat-mot-värdsjukdom.

Den innebär att T-celler i transplantatet hittar
eventuella kvarvarande leukemiceller och oskadliggör
dem. I varannan till var tredje patient är tyvärr dessa
T-celler lite väl nitiska och går till attack även mot
normala celler i till exempel huden eller tarmslem
hinnan. Detta kallas transplantat-mot-värd-sjukdom
och kan vara riktigt besvärligt. Behandlingen är höga
doser kortison. Men det är svårt att ställa diagnos.
– Utslag kan man få av en massa orsaker, ont i magen
också, inte minst av infektioner. Då kan det vara
farligt att ge kortison eftersom man dämpar krop
pens försvar, säger Christine Wennerås, professor,
avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska
akademin.

För att effektivt studera och gruppera eosinofiler
efter vilka molekyler de har på sin yta behövs en
cellmasspektrometer. Till en sådan ska anslaget från
Lundbergstiftelsen gå. Christine Wennerås hoppas
utveckla en ny diagnosmetod där man kan hitta pa
tienter med högre risk att utveckla transplantat-motvärd-sjukdom genom att i ett blodprov se vilka typer
av eosinofiler patienten har. Om hon får spekulera
kan hon också tänka sig en behandling där eosinofiler
ges för att trycka ner de T-celler som annars ger sig
på patientens friska vävnad.
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Letar specifika förändringar vid cancer
för förbättrad diagnostik och behandling

Thoas fioretos
professor vid Avdelningen
för klinisk genetik,
Lunds universitet och
föreståndare för Centrum
för Translationell Genomik

– Vår ansökan var kanske lite ovanlig eftersom
vi inte sökte medel till ett eget projekt, utan till
att få bygga upp en forskningsinfrastruktur så att
många forskare kan få tillgång till tekniken, säger
Thoas Fioretos, professor vid Avdelningen för
klinisk genetik, Lunds universitet och föreståndare för Centrum för Translationell Genomik
som är under uppbyggnad.

Tekniken han talar om är Next Generation Sequen
cing, NGS, och har i olika former använts av hans
forskargrupp under de senaste åren. Det fina med
den är att man på ett kraftfullt sätt kan sekvensera
ett helt genom och få en bild av alla mutationer på
en gång. Tekniken kallas också parallellsekvensering,
vilket säger något om hur den går till. Först delas
genomet upp i mycket små fragment som fästs på
glasytor.
– Hela skogen av DNA-fragment sekvenseras sedan
samtidigt och den kompletta sekvensen får man se
dan fram med hjälp av avancerade datorberäkningar
som sammanfogar de små bitarna till ett helt genom,
säger Thoas Fioretos.

När en cancerpatient undersöks på det här sättet,
hittar man hundratals förändringar i DNA. De är
av två olika typer: dels ”driver”-mutationer, dels
”passengenger”-mutationer.
– De senare är slumpmässiga förändringar utan bety
delse för uppkomst av cancer så vitt vi vet idag. Den
andra typen däremot, drivermutationerna, är kanske
bara fem till tio stycken, men de återkommer hos
patienter med samma cancersjukdom och har direkt
betydelse för cancerutveckling. Redan idag finns flera
läkemedel som riktar sig specifikt mot ”driver-muta
tioner” och om man hittar nya sådana förändringar
öppnas möjligheter att utveckla nya läkemedel.
Thoas Fioretos, som själv är kliniker, tycker det
är tillfredställande att hans forskning ligger nära
patienterna och sjukdomarna och att arbetet kommer
till direkt nytta i kliniken. Som exempel nämner han
en studie där de jämförde RNA-uttryck hos 200 barn
med leukemi. Då hittade de en helt ny typ av barn
leukemi där två ursprungliga gener slagits ihop till en
så kallad fusionsgen.
– När man vet vilken typ av mutation en patient har
förbättrar det inte bara diagnostiken, utan också möj
ligheten att välja effektiv behandling, säger han.

31

Ny bedömning av tumörer bäddar för
kartläggning av nya riskfaktorer

Ute krüger
överläkare vid Avdelningen
för onkologi och patologi,
Lunds universitet

Att det är farligt för hälsan att röka är det väl
knappast någon som har missat. Eller att vara
fysiskt inaktiv eller kraftigt överviktig. Detta är
riskfaktorer för flera sjukdomstillstånd, bland annat bröstcancer, och det finns säkert fler.

Att lägga grunden för nya studier för att till exempel
kartlägga riskfaktorer och deras samspel med gene
tiska faktorer vid bröstcancer är vad Ute Krügers
arbete handlar om. Hon är överläkare vid Avdelning
en för onkologi och patologi, Lunds universitet, och
har samlat in gamla vävnadsprover från 1500 kvinnor
i södra Sverige som diagnosticerats med bröstcancer
sedan 1992. Förutom tumörproverna finns genetisk
information och enkätsvar om kvinnornas livsstil.
– Idag klassificerar man tumörer på ett annat sätt.
Dessutom är bedömningarna så klart gjorda av olika
patologer. Därför är det väldigt svårt att jämföra pro
ver över tid, säger hon.
Det Ute Krüger nu gör, är att med hjälp av mikroskop
titta på alla vävnadssnitt och bedöma tumörerna på
nytt enligt dagens klassificeringssystem. Samtidigt
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digitaliserar hon snitten vilket gör det fortsatta arbetet
så mycket enklare. En sak som kommer att gå att
studera är vilken roll immuncellers inblandning i
tumörutvecklingen egentligen spelar. Vissa tumörer
har mängder av inflammatoriska celler runt sig, andra
nästan inga alls.
– Man har pratat om detta länge, och det kan visa sig
vara en ny möjlighet att bedöma patientens prognos
och att hitta nya sätt att behandla.
En riskfaktor för tumörutveckling som Ute Krüger
tror är viktig för oss idag är stress.
– Rökning kopplar vi ju direkt till cancerutveckling,
och även om vi vet att vi inte ska stressa så är det väl
ingen som kopplar det till elakartade tumörer precis.
Om vi stressar för mycket trycks immunförsvaret ner,
det märker man ju till exempel för att man lättare
blir förkyld. En liknande roll tror jag immunförsva
ret spelar för tumörutveckling.
Anslaget från Lundbergsstiftelsen har Ute Krüger
använt till ett fluorescensmikroskop med tillhörande
scanner och dator.
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Tittar på DNA-strängen och uppskattar
cytostatikas effekt

fredrik westerlund
docent vid Avdelningen för
kemisk biologi, Chalmers

Människor är olika känsliga för cytostatika och
drabbas därför olika hårt av biverkningar. Om
det fanns en metod som i förväg kunde mäta hur
känslig en person är, skulle dosen kunna individanpassas på ett helt annat sätt än idag. Nu väljs
dosen istället utifrån vad som brukar fungera.

– För känsliga personer blir dosen för hög och för
dem som inte alls är känsliga blir den för låg och inte
tillräckligt effektiv mot cancern, säger Fredrik Wes
terlund, docent vid Avdelningen för kemisk biologi
på Chalmers.
Målet med cytostatikabehandling är att skada DNA
och genom det, störa cellernas förmåga att dela sig.
Fredrik Westerlund och hans kollegor vidareutveck
lar en metod, ursprungligen utvecklad i Israel, för att
bokstavligt talat se på DNA-molekylen hur skadad
den har blivit.
Det finns också andra metoder för att ta reda på i
vilken grad behandlingen ställer till det för tumörcel
lerna. Ett sätt är att märka in DNA-skadorna med
antikroppar, och med hjälp av dem kvantifiera mäng

den skador. Ett annat är att använda flödescytometri
för att detektera celler med DNA-skador. Nackdelen
med båda dessa metoder är att man bara kan titta på
en typ av skada i taget. Med Fredrik Westerlunds
metod däremot, kan man se alla skador på en gång.
Metoden går ut på att med hjälp av en blandning
av enzymer som hittar skadorna först klippa ut alla
dessa ur DNA-strängen. Därefter får reparationsen
zymer fylla igen hålen med byggstenar märkta med
fluorescerande molekyler.
– DNA-strängen i vattenlösning sträcks sedan ut på
en glasbit. I mikroskop kan vi sedan räkna lysande
prickar och få ett mått på antal skador per 100 000
baspar.
Cellerna som testas är lymfocyter från ett helt vanligt
blodprov och det är alltså bara cellerna i provet som
utsätts för cytostatika, för att testa patientens känslig
het.
– Vi vill hitta patienter som är extra känsliga innan
behandling påbörjas. Det är särskilt viktigt för barn.
För pengarna från Lundbergsstiftelsen har en mycket
känslig kamera köpts in. En ljuskälla för att få de
fluorescerande molekylerna att lysa är på ingång.
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Viktigt känna till tumörens olika cell
populationer – alla är inte lika farliga

Göran Landberg
professor vid Avdelningen
för patologi, Sahlgrenska
akademin

Mycket av dagens cancerbehandling går ut på att
krympa tumörer så mycket som möjligt, helst så
de försvinner helt. Ofta går det bra, särskilt vid
hormonberoende bröstcancer där behandlingen
är väldigt effektiv och patienten blir botad.
Ibland finns dock ändå tumörceller kvar, vilande
någonstans i kroppen. Dessa kan långt senare
bli aktiva och då får patienten tillbaka cancern.
Göran Landberg, professor vid Avdelningen för
patologi, Sahlgrenska akademin, vill förstå mer
om olika celltyper i en tumör och deras elakartade egenskaper. Hans långsiktiga mål är nya
läkemedel som kommer åt även de celler som
dagens behandlingar inte rår på.

34

Resistensutveckling mot cancerläkemedel har
antagits bero på tumörcellers höga mutationsgrad.
På sistone har forskarna dock börjat undra över om
detta är hela sanningen. I tumörer finns så kallade
cancerstamceller som ger upphov till nya tumörcel
ler. Nu finns data som tyder på att dessa stamceller
också kan bidra till läkemedelsresistens.
– Alla celler i en tumör är inte lika farliga. En vanlig
tumörcell kan inte ge upphov till en dottertumör
men det kan en cancerstamcell, och kan alltså också

vara orsak till att en behandling inte fungerar, säger
Göran Landberg.
Tumörceller är i hög grad beroende av sin omgiv
ning. Forskarna är intresserade av att förstå mer
också om detta eftersom det kan öppna för nya be
handlingsvägar. I tumörvävnad från patient, där alla
celler är borttagna, studerar de hur celler som odlas i
den resterande stödjestrukturen beter sig.
– Det verkar finnas miljöer som kan vara ganska
ofarliga, och andra miljöer som är optimala för att
tumörcellerna ska trivas, och vi vill förstå vad som är
skillnaden.
Genom att plocka ner både tumör och dess omgiv
ning i beståndsdelar hoppas de förstå mer om hur
tumörer fungerar. Till sin hjälp har de snart ett mik
roskop med ett avancerat cellplockningssystem där
enskilda celler kan väljas ut från ett prov och flyttas
för att till exempel odlas vidare.
– Att effektivt kunna hantera och studera enskilda
celler är nödvändigt för att komma vidare i forsk
ningen. Att analysera allt i ett patientprov samtidigt
ger bara översiktlig information medan studier
av enskilda celler ger mer detaljerad och relevant
information.

c an c e r

Immunförsvaret spelar en viktig roll
för att bemästra cancer

fredrik bergh
thorén
forskare vid Avdelningen
för infektionssjukdomar,
Sahlgrenska akademin

För patienter med kronisk myeloisk leukemi
(KML) finns numera ett läkemedel som dramatiskt har ökat överlevnaden på fem års sikt – till
95 procent mot tidigare bara 30. Vissa verkar bli
helt botade. Dock inte alla. Kanske kan en liten
knuff på immunförsvaret hjälpa även dessa.

Immunförsvarets uppgift är bland annat att skydda
oss mot invaderande mikrober och de av våra egna
celler som bär sig konstigt åt så som virusinfekterade
celler och cancerceller. Systemet är också inställt på
att inte angripa normala celler. När det ändå händer
blir resultatet skadliga autoimmuna reaktioner. Im
munförsvarets NK-celler har bland annat till uppgift
att döda immunceller när de inte behövs längre så
att detta undviks. Leukemi innebär att en typ av
immunceller blivit maligna, och även dessa känner
NK-cellerna igen i ett tidigt skede. De med KML
som kan avsluta sin läkemedelsbehandling och förbli
friska har visats ha fler och mer effektiva NK-celler
än de som får återfall.
Fredrik Bergh Thorén, forskare vid Avdelningen
för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akademin, ska
snart inleda en klinisk studie där patienter med KML

ska få en behandling som stimulerar NK-cellerna
som tillägg till ordinarie medicinering för att se om
kombinationen av behandlingar är säker. Om studien
faller väl ut, är tanken att kunna ge patienter som
får återfall när de försöker avsluta sin medicinering,
också behandling som stimulerar NK-cellerna.
Förhoppningen är då att immunförsvaret ska kunna
ta kål på de sista cancercellerna. Behandlingen är
sedan tidigare godkänd för akut myeloisk leukemi så
förhoppningsvis fungerar det också för KML.
Pengarna från Lundbergsstiftelsen ska användas till
en flödescytometer där så många som upp till 20
olika markörer kan detekteras på en och samma cell.
Genom att studera celler i blodet går det att efter tre
veckor läsa av om behandlingen fungerar eller ej.
– Det går dock aldrig att bevisa att en patient är bo
tad från cancer. Efter en till synes lyckad behandling
vet man inte om patienten ändå har några enstaka
slumrande maligna celler kvar. Jag tror att många
cancersjukdomar kommer att bli något som man kan
leva med och hålla i schack med hjälp av läkemedel
och immunreglerande terapier, säger Fredrik Bergh
Thorén.
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Att äta fel sorts mat är viktigaste
riskfaktorn för sjuklighet

anna winkvist
professor vid Avdelningen
för invärtesmedicin och
klinisk nutrition,
Sahlgrenska akademin

Så mycket som 13 procent av all sjuklighet i
Sverige beror på att vi äter fel. En felaktig kost är
den av alla riskfaktorer för sjukdom som tar bort
flest år av friskt liv. Det är till och med värre än
att ha ett högt BMI. Att forska om näringsintag
är alltså angeläget.

Det är dock inte enkelt att ta reda på hur mycket
vi stoppar i oss. Man kan antingen be folk ange ett
dygn bakåt vad de har ätit. Då är det lätt att vissa
saker glöms, särskilt fikabullen. Eller så ber man folk
notera allt de äter ett dygn framåt. Då är det i och
för sig lättare att få med allt, däremot kanske man
just den dagen hoppar över fikabullen eftersom man
är med i en studie.
– Det finns några sätt att mäta näringsintaget också.
Biomarkörer för näringsämnen kan mätas i blod eller
urin men de är inte jättebra. Eller att mäta koldioxid
i utandningsluften för att uppskatta energiomsätt
ning och därigenom kaloriintag. Då måste försöks
personen ha andningsmask och det går inte någon
längre period, säger Anna Winkvist, professor, Av
delningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition,
Sahlgrenska akademin.
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Det finns dock en metod som mäter kaloriintag helt
exakt, och Göteborg är enda stället där den finns i
Sverige. Försökspersonen får dricka en klunk vatten
där både syre- och väteatomer är radioaktivt märkta.
Eftersom man vet precis var syre- respektive väte
atomerna tar vägen vid kroppens energiomvandling
kan energiintaget räknas ut genom att mäta hur
mycket av radioaktiviteten som återfinns i urinen.
Det som behövs är en isotope-ratio masspectrometer,
och det är till en sådan anslaget från Lundbergsstif
telsen ska gå. Nuvarande apparat köptes in 1998 och
bekostades också den av stiftelsen. Den har nu dock
blivit så gammal att den inte går att serva längre.
Studier som nu är på gång är att se på kostintaget
hos ungdomar som genomgått fetmakirurgi, hur
anorexipatienters ämnesomsättning förändras när de
börjar äta mer, hur kostintag och energiomsättning
ser ut hos reumatiker och hur energiomsättningen
ser ut hos 85-åringar.
Hur ska man då äta, om det nu till och med är vikti
gare än vilket BMI man har? Jo, mindre salt, socker
och mättat fett, och mer fisk, fibrer, frukt och grönt.

c an c e r

Att studera det som faktiskt händer i vävnaden
öppnar för nya behandlingsmöjligheter

jan borén
professor vid Avdelningen
för molekylär och klinisk
medicin, Sahlgrenska
akademin

När kroppens fettväv är så full med fett den
kan bli, lagrar kroppen istället överflödsfett på
andra ställen, i levern till exempel. Idag har en
fjärdedel av Sveriges befolkning fettlever vilket
ger direkt ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom på
grund av ökade blodfetter. Dessutom är risken
större att drabbas av levercirros, på svenska
skrumplever, och levercancer.

Hur hittar man då de individer som är i riskzonen?
Svaret är att det gör man inte. Inte enkelt i alla fall.
Idag krävs datortomografi som utsätter patienten
för strålning, eller avancerad och dyr magnetrönt
gen. Dessa metoder går därför inte att använda för
screening av stora patientgrupper. Det som skulle
behövas är en markör som kunde mätas i ett blod
prov för att enklare hitta patienter med fettlever och
de som riskerar att utveckla cirros och/eller cancer.
Innan detta blir verklighet behövs mer kunskap om
hur ämnesomsättningen i levern ändras vid de olika
sjukdomstillstånden. Förhoppningen är att hitta
metaboliter, det vill säga nedbrytningsprodukter,
karaktäristiska för de olika tillstånden. Dessa kunde

då användas som markörer. Det är bland annat detta
Jan Borén, professor vid Avdelningen för molekylär
och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin, och hans
forskargrupp arbetar med. Anslaget från Lundbergs
stiftelsen ska gå till en avancerad masspektometer
som kan detektera mycket små mängder av lipider
och andra metaboliter.
– När man studerar genomet, transkriptomet eller
proteomet, det vill säga de gener som finns, de gener
som är aktiva, respektive vilka proteiner generna ger
upphov till, studerar man egentligen vad som skulle
kunna hända. När man tittar på metaboliterna, det
vill säga studerar metabolomet, ser man vilka vägar
i ämnesomsättningen som är aktiva i vävnaderna.
Man studerar vad som faktiskt händer. Många av
metaboliterna finns i oerhört små mängder men den
snabba teknikutvecklingen har gjort att vi nu kan
få en enastående upplösning i det vi mäter. Med en
ökad förståelse för hur ämnesomsättningens vägar
är störda öppnas också möjligheten för utveckling av
nya läkemedel.
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Ortopedi
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En stor del av Helena Brisbys
forskning handlar om cell
odling och att undersöka hur
cellerna ser ut i mikroskop.
Här är det masterstudenten
Johathan Aldridge som
sköter mikroskopet.
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Ryggradens själv
läkande förmåga är
större än man trott.
Stamceller och
träning kan vara
nyckeln.
Ryggont är något som drabbar de flesta. Så många som åtta av tio upplever ordentlig
ryggsmärta någon gång i livet, och enligt WHO utgör ryggohälsa ett av de allvarligaste
smärtproblemen i världen. Steloperation är ibland enda lösningen, men nu visar forsk
ning att ryggraden tycks ha en större självläkande förmåga än man tidigare trott.
– Om man föreläser och frågar åhörarna hur
många som har ont i ryggen så brukar det vara
20 procent ungefär som har ont just då. Och då
kan det handla om allt ifrån lättare besvär som
gör att man undviker en viss rörelse till så stora
problem att man har svårt att jobba eller vara
fysiskt aktiv, säger Helena Brisby, professor vid
Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akade
min.
Den sorts ryggsmärta som orsakas av att
nerver kommer i kläm är läkarna bra på att di
agnosticera. Då handlar det oftast om diskbråck,
där innehållet i disken läcker ut och trycker på
nerverna, eller spinalstenos där disken sjunker
ihop och orsakar en förträngning i ryggradska
nalen.
– Ryggsmärta utan nervpåverkan däremot, är
svårare. Vi kan ibland se förändringar i diskarna,
men är det något som spelar roll? Och om flera

diskar är förändrade är det svårt att veta om det
är en eller flera som orsakar problemen, säger
Helena Brisby.
Diskarna mellan ryggkotorna består
av en särskild sorts brosk och fungerar bland
annat som stötdämpare i ryggraden. Även om
det är svårt att diagnosticera ryggsmärta vet man
att om man har diskar som är skadade har man
större risk att drabbas av ryggsmärta. I takt med
att man blir äldre försämras diskarnas stötdäm
pande förmåga vilket gör stabilitet och rörlighet
sämre.
– Det är lite som att köra på pyspunka. Man kan
ha ständig smärta som blir värre om man hoppar
eller springer. Efter ett tag verkar det dock ofta
stabilisera sig. Kanske är det när disken blivit
ordentligt tillplattad och ryggen blivit stelare i
det området.
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Man har tidigare ansett att denna försäm
ring är irreversibel, det vill säga att den
inte kan gå tillbaka. Nu däremot, finns
tecken som tyder på att det inte stäm
mer. Helena Brisby och hennes kollegor
har upptäckt att det finns stamceller i
diskarna som troligen ligger där i väntan
på att rycka ut och reparera eventuella
skador i disken. Frågor de gärna skulle
vilja ha svar på nu, är om dessa stamceller
faktiskt är sysselsatta med kontinuerlig
reparation av diskarna och om det i så
fall finns något sätt att påverka dem att
bli mer aktiva om det skulle behövas.
Eller skulle det kanske till och med vara
möjligt att laga skadade diskar genom att tillföra
fler stamceller från något annat ställe i krop
pen där sådana finns, benmärgen till exempel.
En annan intressant frågeställning är vad fysisk
aktivitet kan åstadkomma i sammanhanget. Kan
träning göra att diskarnas reparationsprocesser
skyndas på?
– Vi skickar idag i stort sett alla patienter på trä
ning för att stärka muskulaturen och stabilisera
ryggraden innan det är aktuellt med operation.
En del patienter säger att träningen gör dem
starkare och att de då lättare kan kontrollera
sin smärta. Andra säger att de har lika ont, men
att det ändå är bra med träning som gör dem
starkare, medan andra säger att de inte kan träna
för att det helt enkelt gör för ont. Att träna med
friska diskar vet vi är bra, men hur är det med
skadade diskar? Det vet vi faktiskt inte. Vilken
träning är egentligen bra och vilken är dålig?
En liten bit på väg mot att besvara frå
gorna har Helena Brisby och hennes kollegor
ändå kommit. Det är i olika djur de har hittat
diskstamceller i diskens ytterkant. I människa har
de sett indirekta tecken på att de finns, men helt
säkra är de inte. För att efterlikna diskdegenera
tion har de utvecklat en djurmodell där innehål
let i disken sugs ut. De använder också en metod
som innebär att djuren dricker vatten som inne
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”Vi skickar idag i stort sett
alla patienter på träning
för att stärka muskulaturen
och stabilisera ryggraden
innan det är aktuellt med
operation.”
håller en fluorescerande markör som byggs in i
DNA-strängen i alla celler som delar sig. Vissa
celler har hög delnings- och omsättningstakt,
celler i tarmslemhinnan till exempel. Stamceller
däremot delar sig väldigt långsamt. Därför kan
man se inmärkta celler som har sitt ursprung i
diskstamcellerna under mycket längre tid. Man
kan också se hur cellerna förflyttar sig.
– Vi ser att de rör sig in i disken och ser tecken
på att de utvecklas mot att bli diskliknande celler.
I en annan degenerationsmodell har
de sprutat in stamceller från människa i tillplat
tade diskar på gris. Med hjälp av DNA-analys är
det lätt att skilja de humana cellerna från grisens
och se vart de humana cellerna tar vägen. Stam
cellerna överlever och bildar broskceller, men
om det är rätt sorts brosk vet forskarna inte. Om
diskarna reparerades så mycket att de faktiskt
blev tjockare kunde de inte heller avgöra i det
här försöket, men de såg i alla fall att de injice
rade cellerna producerade proteoglykaner. Det
är en sorts sockermolekyler som är en viktig del
av stödjevävnaden runt diskcellerna. De binder
också vatten vilket bidrar till diskarnas elasticitet.
Försöket med grisarna är ett av alla förberedande
försök som Helena Brisby gjort under tio års tid
för att till slut kunna göra studier på människa.
Just nu ingår tio personer i en pilotstudie där
hon har sprutat in deras egna benmärgsstamcel
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ler i en skadad disk. Försökspersonerna står alla
på tur för operation och tillfrågades om att delta
i studien under tiden de väntar. Efter injektionen
måste de vänta minst sex månader, men efter
det får de välja om de vill opereras eller vänta
lite till och se om stamcellsbehandlingen har
någon effekt. Eftersom det är första gången detta
görs är i och för sig inte en eventuell effekt det
primära syftet med studien, utan istället att se
om behandlingen går att genomföra och är säker
för patienten.
När det gäller fysisk träning har
Helena Brisby och hennes kollegor spännande
resultat från försök på råtta. Hos friska råttor
som får träna på löpband ökar omsättningen av
brosket i diskarna. Det har de sett genom att
låta råttorna dricka vatten med DNA-markör på

samma sätt som i stamcellsförsöken. Dessutom
har de sett att det även vid träning bildas mer
proteoglykaner i diskarna. Hur det ligger till hos
råttor med skadade diskar vet de förhoppningsvis
snart. Försöken är gjorda, men resultaten inte
analyserade än.
Om bara ett par veckor flyttar den
del av Lundberglaboratoriet för ortopedisk
forskning som ligger på Sahlgrenskas område,
och där Helena Brisbys forskargrupp arbetar, till
nya lokaler i Mölndal. Lundbergsanslaget ska
bland annat användas för nödvändig utrustning
som inte kan flytta med, som till exempel steril
bänkar för cellodling, liksom för komplettering
av mikroskopiutrustning.

På bilden till vänster, tagen i elektronmikroskop, syns hur en stamcell genom att skicka ut små utskott växer och breder ut sig.
Bilden till höger visar stamceller från diskar i cellodling. Foto: Helena Baretto Henriksson.
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Studerar molekylära mekanismer bakom artros

stina simonsson
forskare vid Avdelningen
för klinisk kemi och
transfusionsmedicin,
Sahlgrenska akademin

Ledartros är en av våra stora folksjukdomar. Vid
sjukdomen bryts brosket ner vilket försämrar
ledens funktion och orsakar smärta. Någon riktig
bot finns inte förutom att byta till exempel knäeller höftled mot leder i titan.

Stina Simonsson, forskare vid Avdelningen för
klinisk kemi och transfusionsmedicin, Sahlgrenska
akademin, och hennes kollegor har upptäckt att det
finns en gen som verkar skyddande mot artros. Att
ta reda på vad den har för funktion är naturligtvis
intressant. De har hittat genen i broskceller från en
person som genomgått operation efter en idrotts
relaterad broskskada, alltså inte på grund av artros.
Cellerna har backats i utveckling till så kallade indu
cerade pluriotenta stamceller med förmåga att bilda
vilka celler som helst. När de odlas i en omgivning
som stimulerar broskbildning bildas små, fina, klart
avgränsade brosköar, till skillnad från celler utan den
skyddande genen, som växer på ett mer diffust och
oordnat sätt.
– Skillnaden som har betydelse ligger i ett enda bas
par uppströms den så kallade GDF5-genen. Den har
med inflammationsrespons och hur celler organiserar
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sig under embryonalutvecklingen att göra, säger
Stina Simonsson.
Det här enda basparet verkar styra hur aktiv GDF5genen är. Det forskarna vill göra nu är att ta reda på
vad genen gör. Därför har de använt ett bibliotek
med 50 000 proteiner som jämförelse, för att se vilka
proteiner genen ger upphov till. I odlingsförsök där
cellerna antingen har genen av vildtyp det vill säga
en normal gen i dubbel upplaga, en på varje DNAsträng, eller där genen på ena DNA-strängen är
förstörd, kan de se vilka proteiner som det bildas mer
eller mindre av beroende på om genen är intakt eller
inte. Av de 50 000 proteinerna är det ett 20-tal som
visat sig påverkas. Stina Simonsson arbetar nu med
att ta reda på vilken betydelse dessa proteiner har.
Att kartlägga de molekylära mekanismerna bakom
sjukdomen hoppas hon ska öka möjligheterna att
utveckla nya läkemedel mot artros.
Medlen från Lundbergstiftelsen ska gå till ett
mikroskop där cellerna kan studeras medan de är i
odling, alltså utan att behöva avbryta försöken, och
till utrustning för bildanalys.
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siktar på implantat som överlever patienten,
inte tvärt om

Anders Palmquist
docent vid Avdelningen
för biomaterialvetenskap,
Sahlgrenska akademin

Kroppen är den bästa bioreaktorn. Där finns
redan alla celler och andra faktorer som behövs.
Så hur ska vi med olika material hjälpa till att
återskapa eller förbättra det som är skadat?
Frågan är relevant till exempel i relation till
benproteser. En annan fråga är hur kroppen hanterar en sådan, det är ju faktiskt ett främmande
föremål. Vilka interaktioner försiggår mellan den
kroppsegna vävnaden och implantatet? Genom
att studera gränsytan mellan ben och implantat
närmar sig Anders Palmquist, docent vid Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska
akademin, svaren på dessa frågor.

Benförankrade proteser har använts sedan 1960-ta
let. Man har sett att de växer fast och kan belastas,
men man har inte vetat hur benvävnaden kring
implantatet är uppbyggd i detalj och vad som styr
dess struktur och sammansättning. Med de tekniker
man var hänvisad till tidigare, elektronmikroskopi till
exempel, kan man få väldigt detaljerade bilder av väv
naden man studerar. Med Ramanspektroskopi, som
anslaget från Lundbergstiftelsen ska gå till, kan man

studera benvävnadens molekylära sammansättning
och därmed få ett mått på benets kvalitet närmast
implantatet.
På senare tid har forskarna förstått att ben kring
implantat är högst föränderligt. Även efter många år
kan Anders Palmquist se att det kring ett implantat
sker en aktiv omorganisering av benets struktur och
sammansättning.
– Ben bildas där det behövs och återbildas där det
inte behövs. Det anpassar sig efter belastning.
Implantat som skruvas fast har visat sig fördela be
lastning bättre än ogängade implantat. Höftledsimp
lantat är till exempel inte gängade och måste bytas ut
efter tio till 20 år, även om det sannolikt beror också
på operationsteknik, rehabilitering och belastning.
Anders Palmquist hoppas att hans forskning så små
ningom ska öka implantatens livslängd.
– Vi vill ha kvantitativa mått på benets kvalitet för att
kunna optimera material och förbättra fördelningen
av belastningen på benet. Vi siktar på implantat som
överlever patienten, inte tvärtom.
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Ortopediska metoder utvärderas och
optimeras i nytt rörelselaboratorium

jón karlsson
professor vid Avdelningen
för ortopedi, Sahlgrenska
akademin

En man i 40-årsåldern, som vill hålla sig frisk,
inte gå upp i vikt och hålla blodtrycket nere är
den typiske riskpersonen för hälseneruptur,
alltså att hälsenan går av. Särskilt om han ger sig
på att spela tennis eller badminton.

Behandlingen är antingen operation där senan sys
ihop igen, eller att gå med gipsspetsfot, det vill säga
som högklackat fast i gips, i åtta veckor. Då hittar
delarna av hälsenan tillbaka till varandra igen och
läker ihop av sig själva. Även om det verkar finnas
en liten fördel för dem som opererats är inte någon
av metoderna tillräckligt bra. Så många som 30 till
40 procent kan trots behandling inte gå tillbaka till
den fysiska aktivitetsnivå de skulle önska. Detta är
en patientgrupp bland flera andra, Jón Karlsson,
professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska
akademin, hoppas kunna hjälpa i det nya topput
rustade rörelselaboratorium som just nu är under
uppbyggnad i Mölndal. Där ska den del av Lund
berglaboratoriet för ortopedisk forskning som ligger
på Sahlgrenskas sjukhusområde flytta in. Bland den
utrustning som Lundbergsstiftelsen nu gett anslag
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till finns en ultraljudsapparat som är specialiserad för
att mäta längd, funktion och morfologi, det vill säga
utseende och uppbyggnad hos senor.
– Med den nya apparaten kan vi mäta funktionen
hos patienter med skador på senor på ett helt an
nat sätt än tidigare, mer noggrant och funktionellt
användbart. Informationen kan vi använda till att
utvärdera operations- och behandlingsmetoder, och
för att skräddarsy rehabiliteringsprogram, säger Jón
Karlsson.
En annan patientgrupp med hälseneproblem är mo
tionärer som råkat ut för ärrbildning i hälsenan vilket
orsakar smärta. Tidigare opererades dessa patienter
men nu behandlas skadan nästan uteslutande med
träning.
– Ärrbildningen kan gå tillbaka med rätt sorts trä
ning, men eftersom orsaken till skadan troligen är
att senan belastats för hårt är en förutsättning att
belastningen vid rehabiliteringen är den rätta. Med
den nya ultraljudsapparaten kan vi utforma tränings
program med precis lagom belastning.

o rto p e d i
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Från vänster: Björn Aschan, John Vivstam, Olle Isaksson, Anders Klein, Håkan Olsson och Christina Backman. Foto: Elisabet Ehnemark, Ateljé Wallander, Kalmar.

styrelse
Björn Aschan har som delägare vid en större
svensk advokatbyrå 40 års erfarenhet som affärs
jurist.
John Vivstam VD Postens Pensionsstiftelse och
tidigare verksam som finanschef vid Nobelstiftel
sen och ansvarat för förvaltningen av Nobelstiftel
sens kapital.

Olle Isaksson är professor emeritus i endokrinolo
gi (läran om hormoner) vid Sahlgrenska akademin.
Olle Isaksson har haft olika ledningsuppdrag vid
Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet
och bland annat varit prefekt vid Institutionen för
medicin åren 1998 – 2008.
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Anders Klein, konsult, har mångårig erfarenhet av
kapitalförvaltning.

Håkan Olsson är professor i onkologi (tumörsjuk
domar) vid Lunds universitet. Håkan Olsson är
medlem i ett stort antal svenska och internationella
organisationer, med inriktning på cancersjukdomar.
Christina Backman, VD för Hasselbladsstiftelsen
och konsult, är Lundbergsstiftelsens sekreterare.
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