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Stiftelsens förre ordförande
Björn Aschan och Christina  
Backman, ny ordförande.
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har IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstif-

telse beviljat anslag till 17 forskare som fått dela på  

33,2 miljoner kronor. Av detta har nästan 22 miljoner 

kronor delats ut till forskare i Västsverige. Antalet 

ansökningar som stiftelsen mottog var 56 stycken. 

Exempel på vad 2017 års anslag gjort möjligt är inköpet av ett In Vivo Imaging System till Lunds universitet. 

Med hjälp av instrumentet kan Ramin Massoumi, professor på Institutionen för laboratoriemedicin, och hans 

kollegor följa enskilda cellers utveckling och beteende i realtid. Forskarna hoppas på detta sätt förstå mer 

om cancertumörers metastasering. Instrumentet kunde köpas in tack vare donationen från IngaBritt och Arne 

Lundbergs forskningsstiftelse i kombination med en donation från Mats Paulssons Stiftelse för forskning, inno-

vation och samhällsbyggande.

 En annan av stiftelsens satsningar är det forsknings- och utvecklingslaboratorium vid Sahlgrenska akade-

min vid Göteborgs universitet som har arbetsnamnet ”Lundbergsstiftelsens centrum för njurforskning”. Arbe-

tet med centret löper på enligt plan och en första invigning kommer att ske i augusti 2018.

 Lundbergsstiftelsens förmögenhet uppgick vid årets slut till närmare 1,5 miljarder. Av detta stod stiftelsens 

fastighetsinvesteringar för ungefär 500 miljoner. Bland dessa kan nämnas bygget av det nya Linnéuniversitetet 

i Kalmar hamn som fortgår enligt plan och kommer vara klart under hösten 2018. 

 I stiftelsens styrelse har vissa förändringar skett under året. Både ordförande Björn Aschan och ledamot 

Olle Isaksson avgick i enlighet med stadgarna i samband med sina respektive 75-årsdagar. Vi tackar dem båda 

för många års goda insatser i stiftelsens arbete. I denna årsskrift finns en intervju med Olle Isaksson där han 

bland annat berättar om sina erfarenheter från arbetet i stiftelsen. Olle Isaksson efterträddes av en annan Olle, 

nämligen Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi, vid Sahlgrenska akademin. 

 Ordförandeskapet innehas numera av mig och jag ska göra mitt yttersta för att axla Björn Aschans mantel. 

Sekreterarposten som jag i och med detta lämnade övertogs av Rose Mjörnstedt på Consensus Asset Mana-

gement AB.  

 I denna årsskrift redovisar vi endast vissa nyckeltal kring stiftelsens ekonomi. Fullständig årsredovisning 

finns tillgänglig hos stiftelsen, för den som så önskar. Här vill vi istället framför allt lyfta den fina forskning som 

stiftelsen stödjer genom sina anslag i de prioriterade områdena, det vill säga njurmedicin, cancer och ortopedi. 

Vi hoppas att du som läsare ska finna mycket nöje i att läsa om allt spännande som händer inom den allra bästa 

svenska forskningen just nu.

Trevlig läsning önskar vi i styrelsen.

Göteborg, maj 2018

Christina Backman

Ordförande

2017
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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 anslag ut företrädesvis till fors-

kare i Västsverige. Anslag ges huvudsakligen till inköp av apparatur, utrustning och hjälp medel. 

   IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings stiftelse bildades den 28 september 1982 då IngaBritt 

Lundberg donerade stiftelsens kapital till minne av sin man Arne Lundberg. 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 Handels kammare. 

 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 till den 28 augusti då han med an-

ledning av sin 75-årsdag efterträddes av VD Christina Backman, VD John Vivstam, professor emeritus Olle 

Isaksson till den 24 november då han med anledning av sin 75-årsdag efterträddes av professor Olle Larkö, 

professor Håkan Olsson samt konsult Anders Klein.

 Ursprungsdonationen på 98 miljoner kronor har nu vuxit till ett kapital med ett marknadsvärde om cirka  

1,5 miljarder kronor.



17Stiftelsen mottog under året 56 ansökningar 
om sammanlagt drygt 164 miljoner kronor.  

Antalet forskningsansökningar 
som beviljades bland årets 
ansökningar.

2017 I SIFFROR

Andel utdelade medel i  procent, 
av stiftelsens avkastning de 
 senaste fem åren. 92,6

De ansökningar som 2017 beviljades medel fick 
dela på 33 miljoner kronor. Anslagen varierade  
i storlek från 200 000 till tre miljoner kronor. 

Anslag i miljoner kronor som  
stiftelsen har beviljat under året.33

14,9 Ökningen under året av stiftelsens  
förmögenhet, i procent. 
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FÖRDELNING AV BEVILJADE ANSLAG PER OMRÅDE

2 0 1 7  I  S I F F R O R

1 478 189 000
MARKNADSVÄRDET PÅ STIFTELSENS TILLGÅNGAR, SEK

30%Ortopedi

30%Njursjukdomar

39%Cancer

1%Övrigt

ANDEL BEVILJADE ANSLAG
FÖRDELAT PÅ KVINNOR OCH MÄN

29% 71%
9



1 FEB

Ansöknings- 
tiden öppnade

MAJ

Stiftelsens 
årsmöte

15 JUN

Ansöknings- 
tiden stängde

JUL-AUG

Granskning av 
ansökningar

SEPT 
-OKT

Beviljade  
anslag meddelades

NOV

Olle Larkö ny 
styrelseledamot

AUG

Christina 
Backman 

ny ordförande

2017 I SIFFROR
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· Stiftelsens digitala ansökningssystem  
 öppnade den 1 februari.

· Styrelsemöte då årsredovisningen 
  undertecknades och beslut fattades om  
 årets utdelningsbelopp.

· 15 juni var sista ansökningsdag. Ansökningar 
 måste ha kommit stiftelsen tillhanda senast klockan 23:59. 

· Juli-augusti: Expertgruppen värderade och bedömde inkomna ansökningar.

· Augusti: Björn Aschan lämnade styrelsen och Christina Backman utsågs 
 till ny ordförande.

· Beslut om beviljade anslag meddelades under september-oktober månad. 
 Beviljat anslag skall rekvireras inom tre år från det att anslaget beviljats.  
 Anslag som inte rekvirerats inom utsatt tid återförs till stiftelsen. 

· November: Olle Isaksson lämnade styrelsen och ersattes av Olle Larkö.
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FÖRDELNING AV STIFTELSENS TILLGÅNGAR

I sin förvaltning av stiftelsens tillgångar har styrelsen eftersträvat en rimlig balans mellan värdetill-
växt och avkastning.

Stiftelsens avkastningsmål för förvaltningen skall vara att söka uppnå minst 3% real genomsnittlig 
årlig avkastning under en treårsperiod. Stiftelsens kapital skall, 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	(aktier	och	andra	värdepapper	kopplade	till	värdet	 
	 på	aktier)

•	 0	till	15%	svenska	ränte	relaterade	tillgångar	(lån,	lånefonder,	obligationer	och	andra	ränte- 
	 bärande	värdepapper)

•	 30%	(±	15%)	fastighetsrelaterade	tillgångar

•	 20%	(±	15%)	övriga	tillgångar	som	hedgefonder

I förvaltningen av stiftelsens kapital ska hänsyn tas till etiska aspekter. 

Vid val av förvaltare prioriterar stiftelsen förvaltare med vilken stiftelsen kan ha en person-
lig kontakt med den eller de personer hos förvaltaren som faktiskt fattar investeringsbeslut 
beträffande stiftelsens kapital. Kunskap, integritet, förtroende, personlig service och frekventa 
möten med förvaltarna är väsentliga kriterier vid stiftelsens val av förvaltare. Av stiftelsen valda 
förvaltare har att löpande hantera marknads-, ränte- och valutarisker.

STIFTELSENS PLACERINGSREGLEMENTE

2 0 1 7  I  S I F F R O R

FASTIGHETSRELATERADE  
TILLGÅNGAR

39%
AKTIERELATERADE  

TILLGÅNGAR

40%

LIKVIDA MEDEL

2%
HEDGEFONDER

14%
SVENSKA RÄNTEBÄRANDE 

TILLGÅNGAR

5%



AVSLUTAR ETT 
MÅNGFACETTERAT  
STYRELSEUPPDRAG:  
JULTOMTE, KAPITAL-
PLACERARE OCH  
MEDICINSK EXPERT 
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nsökningarna tycker han 
dock inte har ändrats så 
mycket över åren, annat än 
på en punkt.

– Vi i styrelsen brukar ofta 
skoja om att forskningen 
är densamma, det är bara 

 apparaterna som varierar. Just nu är det flödes-
cytometrar och konfokalmikroskop. För 20 år 
sedan handlade det om DNA-sekvensering, men 
nu har teknikutvecklingen gjort att dessa appa-
rater har blivit standardiserade och har sjunkit i 
pris. Ultracentrifugen var också en klassiker på 
1990-talet. Frågeställningarna däremot, är de 
gamla vanliga.

OLLE ISAKSSON har varit en av styrelsens två 
medicinskt sakkunniga. Hans egen forskning 
inom endokrinologi rörde hormoner och äm-
nesomsättning. Han och hans kollegor visade till 
exempel att tillväxthormon hade direkt effekt på 
stamceller i brosk och ben, och att effekten inte 
bara medierades via leverns produktion av soma-
tomedin och IGF-1, som man trodde tidigare. 
Innan han valdes in i styrelsen fick han själv an-
slag från stiftelsen inom ortopediområdet några 
gånger på 1980- och 90-talen.

Han ägnar ungefär två veckor åt att läsa ansök-
ningarna till stiftelsen varje år. En del kan sorte-
ras bort snabbt, till exempel för att de formella 
kraven inte uppfylls. När det är gjort brukar det 
vara 30 till 40 ansökningar kvar som ska ner till 
cirka 15. 

– Det är sällan jag och styrelsens andre medicinskt 
sakkunniga, Håkan Olsson, är oeniga. Vi lämnar 
vårt gemensamma förslag till styrelsen. Det har 
aldrig hänt att någon gått emot det även om det 
kan bli vissa justeringar av beloppen. 

KAPITALFÖRVALTNING, styrelsens andra upp-
gift, tycker Olle Isaksson också är intressant. 
Även om han inte är någon proffsförvaltare, är 
han hyggligt insatt ändå, menar han. Styrelsen 
är mycket aktiv vad gäller förvaltningsfrågor och 
det är den som beslutar hur kapitalet ska alloke-
ras. Förvaltningen av enskilda aktieplaceringar 
ansvarar däremot Consensus Asset Management 
för. Den största förändringen de senaste tio åren 
är det nu historiskt låga ränteläget, vilket gjort att 
stiftelsen varit tvungen att tänka om placerings-
mässigt. Ett klassiskt tillgångsslag i stiftelser är 
statsobligationer men på grund av ränteläget har 
stiftelsen för närvarande inga sådana placeringar.Olle Isaksson,  

professor emeritus

Med nästan två decennier i styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs forsknings-
stiftelse har Olle Isaksson, professor emeritus, ett imponerande perspektiv på utveck-
lingen inom stiftelsens prioriterade områden: cancer, njursjukdomar och ortopedi. När 
han nu fyllt 75 lämnar han styrelsen helt enligt stadgarna.

– Det har varit ett stimulerande uppdrag. Det har varit så intressant och lärorikt att få 
ta del av forskningen och man känner sig som jultomten när man får dela ut så stora 
anslag. Oftast handlar det dessutom om totalfinansiering av önskad apparatur vilket 
är ovanligt när det gäller forskningsfinansiering.

A
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– De senaste åren har vi istället investerat en allt 
större andel av kapitalet i fastigheter som generar 
både årliga utdelningar och – förhoppningsvis – 
värdetillväxt på sikt.

När Olle Isaksson nu avgår som styrelseledamot 
lär han få mer tid över till alla sina andra projekt. 
Ett av projekten är han väldigt stolt över och det 
är internetmedicin.se, där han är ordförande. 
Webbplatsen fungerar som beslutsstöd för läkare 
och annan kvalificerad vårdpersonal, har cirka 
300 000 besök i veckan och innehåller drygt 1000 
publicerade faktablad. Olle Isaksson arbetar till 
stor del operativt med innehållet och som ”språk-
polis”, menar han.

– Sjukvården blir allt mer standardiserad. Riktlin-
jerna för hur en behandling ska gå till kan vara 
30 till 40 sidor vilket tar för lång tid att läsa för 
att fungera i vardagssjukvården. Det som finns på 
internetmedicin.se ska vara nedbantat till tre, fyra 
sidor. Det viktiga är hur diagnosen ska ställas och 
hur tillståndet ska behandlas. Vad det beror på är 
ju mer en filosofisk fråga så den informationen 
har inte vi med.

DET HAN NU BRINNER MEST FÖR är den lik-
nande webbplatsen internetodontologi.se. Där 
finns ännu så länge 200 faktablad. Planen är att 
översätta innehållet till andra språk så att webb-
platsen får internationell spridning.

Vad gäller kommande trender inom medicinen 
tror Olle Isaksson mycket på digitalisering, arti-
ficiell intelligens och robotisering av enkla vård-
insatser. Detta kommer att bli viktigt inte minst 
inom diagnostiken.

– Alla stora medicin-tekniska företag arbetar med 
utveckling av digitaliserad bildavläsning och algo-
ritmer för diagnostik. Om tio år tror jag att 90 
procent av alla diagnoser först ställs automatiskt. 
Man skickar upp en bild till ”molnet” och tre sek-
under senare har man ett svar. Det kanske inte 
blir korrekt till hundra procent, men det blir det 
inte nu heller. Idag får man kanske inte precis lika 
många svar som antalet doktorer, men enhetligt 
är det i alla fall inte.

ANSÖKNINGAR som går i denna riktning är 
dock väldigt sällsynta hos Lundbergsstiftelsen. En 
av orsakerna, menar Olle Isaksson, är att sjukvår-
den är hopplöst efter och dålig på att ta till sig nya 
metoder. Annat som han tror hör framtiden till är 
de allt mer individualiserade cancerbehandlingar-
na. Han tror att vi i framtiden kommer att kunna 
bota många cancertyper eller i alla fall möjliggöra 
många år av gott leverne för de drabbade. 

Olle Isaksson efterträds i styrelsen för IngaBritt 
och Arne Lundbergs forskningsstiftelse av Olle 
Larkö, professor vid Institutionen för kliniska 
 vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

■

”Alla stora medicin-tekniska företag arbetar 
med utveckling av digitaliserad bildavläsning 
och algoritmer för diagnostik. Om tio år tror 
jag att 90 procent av alla diagnoser först 
ställs automatiskt.” 
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• Professor i endokrinologi 1989

• Svenska Läkaresällskapets jubileumspris 1997

• Prefekt, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet 1997-2008

• Ordförande i Internetmedicin i Göteborg AB 2007

• Författare till cirka 200 refereegranskade publikationer
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NJURSJUKDOMAR

17
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VILKA DIABETIKER FÅR 
NJURKOMPLIKATIONER? 
OCH VILKA FÅR DET INTE? 
MARKÖRER FÖRUTSÄGER 
SKADOR REDAN VID  
DIAGNOS  



ETT PROBLEM för att diabetesnefropati, det 
vill säga diabetesrelaterad njurskada, upptäcks 
först när skadan är skedd och dialys och eventuell 
njurtransplantation är enda lösningen.  Magnus 
Hillman vill hitta en, eller gärna flera, bra 
kliniska markörer för att redan vid tillfället för 
diabetesdiagnosen med ett enda litet blodprov 
identifiera dem som riskerar njurskada. 

– Då kan man följa dessa patienter mer intensivt. 
Man kan vara tydligare med kostråd och be-
handla med insulin direkt, eller i alla fall tidigare. 
Läkemedelsindustrin kunde följa utvecklingen, 
försöka förstå vad som händer och hitta sätt att 
förhindra att skadorna uppstår. 

Annat som diabetiker ofta råkar ut för är dia-
betesretinopati, det vill säga nybildning av kärl 
i näthinnan vilket kan leda till synnedsättning, 
samt nervskador som ger dålig känsel i händer 
och fötter. Komplikationernas gemensamma 
nämnare är skadade kapillärer och orsaken är det 
höga blodsockret. Socker kladdar fast på allt och 
reaktioner mellan socker och kärlväggar gör dem 
stela och får dem att mista sin funktion. Skador-
na kan dröja tio till tjugo år efter diagnos, men 
kommer då ofta plötsligt. Ögonskador uppträder 
ofta först, sedan njurskador och nervskador.

OAVSETT HUR NOGA MAN ÄR med kost och 
medicinering är det svårt att slå kroppens egen 
sockerreglering när den fungerar som den ska. 
Bukspottkörteln frisätter det insulin som behövs 
för att hålla blodsockret lågt. För diabetiker 
däremot, gäller disciplin. Magnus Hillman tror 
att det där med att vara noga med vad man äter 
är lite som med rökning och träning.

– Man vet att man inte ska röka, att man ska 
träna och vad man bör äta, men även om man 
vet vad som är bra för kroppen gör man kan-
ske inte alltid som man borde. Även om man 
kanske egentligen skulle kunna hålla sjukdomen 
i schack, är det inte alltid så lätt. Genetiska fakto-
rer i kombination med miljö gör att även om 
man sköter sin diabetes på bästa sätt kan man få 
komplikationer.

ALLA VERKAR DOCK INTE FÅ DET. Ärftliga 
faktorer spelar sannolikt roll och gör att vissa har 
bättre förutsättningar att hålla vävnader och or-
gan friska. Även om fetma är en stark riskfaktor 
för diabetes typ II är det ändå bara 15 procent av 
feta som drabbas. Och det är alltså inte heller alla 
med dåligt skött diabetes som får komplikatio-
ner. Därför vore det väldigt bra att kunna ta reda 
på vem som riskerar att drabbas. 

Som diabetiker riskerar man diverse komplikationer. Njurskador är bland de allvar-
ligare men alla drabbas inte. Magnus Hillman, forskare vid Institutionen för kliniska 
vetenskaper, Lunds universitet, vill hitta en metod som gör att man redan vid 
diagnostillfället kan förutsäga vem som riskerar njurkomplikationer. Dessa perso-
ner skulle kunna följas upp extra noga och motivationen att sköta sin sjukdom få 
en knuff i rätt riktning. 

N J U R S J U K D O M A R

Magnus Hillman 
använder blod-
banksprover från 
diabetespatienter 
för att hitta unika 
proteiner som skulle 
kunna fungera som 
markörer för senare 
komplikationsut-
veckling.
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Magnus Hillman och hans kollegor har under-
sökt blodprover och journaler från nästan 400 
patienter som ingår i två diabetesregister med 
patienter som var 15 till 34 år respektive 18 till 
40 år när de fick sin diagnos. Patienterna har 
både typ I och II diabetes samt en diabetstyp 
som	kallas	LADA	(latent	autoimmun	diabetes	
hos	vuxna)	som	har	likheter	med	båda	de	andra	
typerna. I journalerna angavs när komplikationer 
inträffade.

– Upp till tio år efter diagnos kom komplika-
tionerna men eftersom det var en relativt ung 
population och kort uppföljningstid, var det bara 
21 patienter som hade nefropati. Däremot hade 
199 patienter diagnosticerats med retinopati. 

BLODPROVER FRÅN PATIENTERNA tagna vid 
diagnostillfället användes för att se om kompli-
kationerna kunde korreleras till förekomsten 
av olika markörer i blodet. Två av markörerna 
som testades kunde det. Det var sST2 som är en 
receptor för interleukin-33, en antiinflammato-
risk cytokin. Tidigare studier har visat att sST2 
är viktig i hjärtmuskel och kan förutspå dödlig-
het i samband med hjärtinfarkt. Det var också 
sCD163 som är en så kallad scavenger-receptor 
och ingår i immunförsvaret. Där känner den igen 
och oskadliggör en viss typ av främmande äm-
nen. Höga nivåer av sCD163 kan vara tecken på 
annalkande sepsis, alltså blodförgiftning. Höga 
nivåer kan dock även ses vid olika infektioner, 
diabetes typ II och fetma.

– Man har i och för sig inte sett den vid njurska-
dor men eftersom den känner igen ämnen väldigt 
brett, uttrycks på makrofager som tar hand om 

skadad vävnad och framförallt har kopplats till 
metabola sjukdomar, tyckte jag den kunde vara 
intressant. 

MYCKET AV DAGENS FORSKNING är inriktad 
på screening av gener, proteiner eller metaboliter 
och jämförelser av dessa i stora populationer. 
Resultatet är ofta ett stort antal träffar på intres-
santa molekyler – ofta utan funktionell biologisk 
förklaring. Magnus Hillman arbetar inte på 
det sättet. Han använder sig istället av gammal 
vetenskaplig envishet.

– Vi gillar att arbeta hypotesdrivet. Vi går 
 igenom litteraturen och sätter den i relation till 
nya fynd, potentiellt intressanta biomarkörer 
och vad vi vet om njurar, hjärta och diabetes. 
Då behövs inte 200 000 kandidatmolekyler, det 
räcker med ett fåtal. Vi sätter upp nollhypoteser 
och mot hypoteser och testar.

forts. >>>

Magnus Hillman, Jonatan Dereke, doktorand och Emma Willén, läkarstuderande, vid 
labbänken. Emma Willéns projektarbete, som är en del av studierna på läkarlinjen, 

handlar om graviditetsdiabetes, precis som Jonatan Derekes doktorandarbete. 

”Vi gillar att arbeta hypotesdrivet. 
Vi går igenom litteraturen och 
sätter den i relation till nya fynd, 
potentiellt intressanta biomarkörer 
och vad vi vet om njurar, hjärta 
och diabetes.”
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En markör som Magnus Hillman också sett som 
intressant är Galektin-3. Den fanns hos dem 
som råkade ut för komplikationer men däremot 
skiljde den inte dem med retinopati från dem med 
nefropati.

– Det var å andra sidan bara 21 patienter med 
nefropati. Nu har vi fått möjlighet att matcha 
vårt material i biobanken med det mycket större 
nationella diabetesregistret och har då tillgång 
till närmare 12 000 patienter med mycket längre 
uppföljning från diagnos. 

En ren gissning från hans sida är att det i detta 
material finns 600 till 800 personer som utvecklat 
njurskador.

– Det större antalet kommer att öka precisionen 
i våra analyser och kommer att öka chansen att 
skilja de patienter som utvecklar komplikationer 
från dem som inte gör det. Dessutom kanske 
Galektin-3, som man tidigare sett uppregleras vid 
njurskada, trots allt visar sig vara användbar när vi 
testar ett större patientmaterial och efter längre 
tid. 

EN BRA KOMPLIKATIONSMARKÖR bör ha både 
hög sensitivitet och hög specificitet. Den ideala 

markören skulle då finnas hos alla som drabbas, 
och endast hos dem. En sådan markör kanske inte 
finns, men kanske en som är tillräckligt bra, som 
finns hos de flesta som kommer att få komplika-
tioner och bara hos några andra. Magnus Hillman 
skulle vilja hitta en panel av markörer som tillsam-
mans blir mer tillförlitliga än enskilda markörer. 
De två markörerna som hittills verkar lovande, 
sST2 och sCD163, identifierade i stort sett samma 
individer vilket innebär att det inte skulle vara 
någon fördel att kombinera just dessa.

NÄR FORSKARGRUPPEN NU SKA UNDERSÖKA 
ett mycket större patientmaterial ökar kraven på 
labbets kapacitet. För anslaget från Lundbergs-
stiftelsen ska de införskaffa en så kallad Ella, där 
ett betydligt större antal prover kan analyseras på 
mycket kortare tid jämfört med tidigare metod. 

– På en timme kommer vi att kunna testa fyra 
markörer i 320 prover. Det hade tagit fem till sex 
veckor med vår gamla metod. Dessutom går det åt 
mindre än hälften så mycket blod vilket är väldigt 
viktigt med tanke på att blodbanksmaterialet 
måste räcka för framtida forskning också.  

■

”På en timme kommer vi att kunna testa fyra 
markörer i 320 prover. Det hade tagit fem till 
sex veckor med vår gamla metod. Dessutom 
går det åt mindre än hälften så mycket blod 
vilket är väldigt viktigt med tanke på att  
blodbanksmaterialet måste räcka för framtida 
forskning också.” 



Idag räddas barn födda så tidigt som i vecka 21. Ändå 
finns förvånande lite kunskap om vilken näring man 
bör ge dessa barn. De klarar bara mycket små mäng-
der föda via munnen, och är beroende av parenteral 
näring, det vill säga som ges intravenöst.   

Den näring som finns att tillgå är utvecklad för vuxna 
och innehåller socker, proteiner och fett baserat på oliv-
olja. Både omega-3 och -6 saknas i princip, trots att man 
vet att dessa fettsyror är viktiga för bland annat hjärnans 
utveckling. Det är inte förrän barnen kan ta emot all 
näring via munnen, i cirka vecka 32, som man kan ge 
modersmjölksersättning som innehåller dessa fettsyror.

ATT FÖDAS MYCKET FÖR TIDIGT innebär risk 
för en mängd problem. Förutom dålig tillväxt finns risk 
för förändringar i ögats näthinna och i värsta fall blind-
het, kognitiva problem, försämrad insulinkänslighet och 
störd kroppsammansättning; för mycket fett i relation till 
muskler och ben.

Ann Hellström, professor vid Institutionen för neuro-
vetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, ska nu 

tillsammans med kollegor i Lund och Stockholm ta reda 
på om de riktigt tidigt födda barnens förutsättningar kan 
förbättras om man ger dem de viktiga fettsyrorna tidigt. 
– Vi ska varje dag ge dem några droppar av en fettlösning 
i munnen som innehåller omega-3 och -6, säger Ann 
Hellström. 

DRYGT 200 BARN SKA INGÅ I STUDIEN inde-
lade i behandlingsgrupp och kontrollgrupp som endast 
får sedvanlig parenteral näring och ökande mängder 
bröstmjölk. Varje vecka fram till dess att barnen normalt 
skulle fötts, mäts hjärnans tillväxt, fettsyrenivåer i blodet 
och kärltillväxt i ögat som mått på generell kärltillväxt. 
Dessutom ska den apparat som anslaget ska gå till, en 
så kallad ”Pea pod” för små barn på ett till åtta kilo, an-
vändas för att mäta deras kroppsammansättning. Vid två 
och ett halvt års och fem års ålder undersöks också syn, 
kognitiv förmåga och motorisk utveckling.

– Det ska bli väldigt spännande att se resultaten från 
de första tio barnen om några veckor. Även om det 
är  mycket man inte kan utvärdera förrän senare, 
 hoppas jag att vi i alla fall ska kunna se en förändrad 
fettsyrasamman sättning i blodet hos dem som fått fett-
lösning droppad i munnen. 

Undersöker effekten av förbättrad näring 
för riktigt tidigt födda

N J U R S J U K D O M A R
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ANN HELLSTRÖM

professor, Institutionen för  
neurovetenskap och fysiologi,  

Sahlgrenska akademin
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För att våra njurar ska fungera måste den filtrerande 
förmågan vara intakt. En viktig celltyp är podocy-
terna som sitter på utsidan av kärlen i de så kallade 
glomeruli som är njurens filtrerande enheter. För att 
inte viktiga proteiner ska läcka ut i urinen, krävs tät 
kontakt mellan podocyterna – en kontakt som kan 
vara försämrad vid njursjukdom.    

För att podocyterna, liksom andra celler, ska hålla 
formen, är de beroende av sitt cellskelett av aktin. Om 
podocyten får problem med aktinskelettet blir det svårt 
att upprätthålla tät kontakt med intilliggande podocyter. 
En molekylgrupp som visat sig vara viktig för att hålla 
ordning på aktinskelettet är RhoGTPaserna. Dessa tros 
spela roll för uppkomst av flera sjukdomstillstånd så som 
hjärt-kärlsjukdom, neurologiska sjukdomar, lungsjukdom 
och cancer. Nyligen har Lisa Buvall, forskare vid Insti-
tutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska 
akademin, och hennes forskargrupp fått resultat som 
tyder på att RhoGTPaser är inblandade vid njursjukdom. 

AKTIVITET OCH LOKALISERING hos 
 RhoGTPaser regleras genom modifiering av lipider på 
deras yta. Detta sker i en process som kallas prenylering 
där det ingår flera olika så kallade prenyleringsenzymer. 

Bildningen av dessa är tätt sammanlänkad med bildningen 
av kolesterol. Nu finns tecken på att statiner, det vill säga 
läkemedel som tas för att sänka blodfetter genom att 
hämma kolesterolsyntesen, också hämmar syntesen av 
prenyleringsenzymer. En farhåga är att statiner kan vara 
skadliga för podocyterna.

– Vi har i en musmodell som saknar ett prenyleringsen-
zym i podocyterna, sett att mössen utvecklar njursjukdom. 
Dessutom finns studier som visar att människor som tar 
högeffektiva statiner har högre risk att utveckla njursjuk-
dom, även om man i andra inte fått samma resultat. Vi 
behöver veta mer om hur podocyternas aktinskelett på-
verkas av blockerad prenylering för att förstå hur statiner 
kan påverka njurens filter, säger Lisa Buvall.
 
ATT FÖRSTÅ MER OM SAMSPELET mellan 
RhoGTPaser och aktinskelettet kan öppna för nya sätt 
att behandla njursjuka som idag endast har dialys och 
eventuellt njurtransplantation att tillgå.

– Kanske kan man hitta sätt att också stabilisera aktin-
skelettet.

Flödescytometern som anslaget ska användas till,  
kommer att ge ökade möjligheter att studera enskilda 
celler och deras signalvägar.

Ett intakt aktinskelett är nyckeln  
till effektiv njurfunktion 

LISA BUVALL

forskare vid Institutionen för  
neurovetenskap och fysiologi,  

Sahlgrenska akademin
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När Ulf Smith, seniorprofessor vid Institutionen 
för medicin, Sahlgrenska akademin, berättar om 
sitt nuvarande projekt ligger det nära till hands att 
tänka att han är ett protein på spåren som den dagen 
ålderskrämporna sätter in, kommer att göra oss till 
supermänniskor. Ett protein som kan reparera hjärt-
vävnad efter infarkt, öka muskelmassa, öka insulin-
känslighet och till och med ha en hämmande effekt 
på metastasering.     

Så långt vågar han inte drömma själv, men det är ingen 
tvekan om att han tycker det är spännande, och kan det 
hjälpa till att reparera skador är det gott nog, menar han.

PROTEINET HETER WISP-2 och identifierades av 
forskargruppen för några år sedan i fettväv hos män-
niska där man även hittar det i blod. Dess effekt är att 
stimulera mesenchymala stamceller, det vill säga sådana 
som ger upphov till hjärt- och muskelceller samt brun 
och vit fettväv. Möjligen stimulerar det också brosk- och 
benbildning, men här är resultaten mer oklara. 

Ulf Smiths forskargrupp har en musmodell som överut-
trycker wisp-2. Dessa möss får ett ökat antal fett-, hjärt- 
och muskelceller.

– Vi är intresserade av att få veta vad som händer om 
man tillför eller aktiverar proteinet på något sätt. Kan 
man då läka en skada i dessa vävnader?

I EN PILOTSTUDIE har de sett att när de inducerar 
hjärtinfarkt på dessa möss som vuxna ökar faktiskt till-
växten av celler i hjärtat. Nu ska de göra en större studie 
för att se vilken celltyp som ökar i antal, stamceller eller 
celler i senare stadier. Det är för detta ändamål en cell-
sorterare, en så kallad FACS och ett avancerat mikroskop 
ska införskaffas för anslaget från Lundbergsstiftelsen. I 
en annan studie ska de tillföra genen till levern på vanliga 
vuxna möss och se om de kan åstadkomma ett överut-
tryck av wisp-2 i blodet.

– Det är en modell för att studera hur man skulle kunna 
behandla vuxna människor. Genterapi har haft dålig 
klang eftersom de virusvektorer man tidigare använde 
för att få in gener i celler inte var helt harmlösa. Nu finns 
nya som är godkända av både amerikanska och europe-
iska läkemedelsmyndigheter. Jag tror att genterapi kom-
mer att utvecklas väsentligt framöver, säger Ulf Smith.

Spännande protein ger hopp om läkning  
efter hjärtinfarkt

ULF SMITH

seniorprofessor vid 
Institutionen för medicin, 

Sahlgrenska akademin
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Infektioner och inflammationer som drabbar njurarna 
har flera orsaker. Njurarna kan skadas av bakterie-
infektioner, ärftliga sjukdomar, missbildningar eller 
inflammationer. Diana Karpman vill förstå de bak-
omliggande molekylära mekanismerna, hitta sätt att 
blockera dessa och förhindra att skadorna uppstår.   

Ett viktigt sätt för celler att kommunicera, är med hjälp 
av mikrovesiklar med olika innehåll som skickas från 
en cell till en annan. Vid tarminfektioner orsakade av 
bakterien EHEC sprids shigatoxin på detta sätt. Toxinet 
når blodet genom tarmväggen som skadats av infektio-
nen – bakterierna stannar dock i tarmen. Toxinet binder 
till blodceller som sedan knoppar av lite av sin yta så att 
en blåsa bildas, en mikrovesikel med toxin. Genom att 
använda sig av mikrovesiklar som är gjorda av kroppens 
egna cellmembran undkommer shigatoxinet immunför-
svaret.

DENNA HELT NYA MEKANISM har visats av 
Diana Karpman och hennes kollegor i både cell- och 
musmodeller, liksom hos patienter. De toxinlastade 
mikrovesiklarna tas upp av njurarnas celler och väl där 
orsakar toxinet celldöd genom att stänga av cellens 
proteinsyntes.

– På det sättet orsakar toxinet celldöd och omfattande 
njurskada, toxinet kan dessutom förflytta sig mellan 
njurceller i mikrovesiklar, säger Diana Karpman.

EHEC ORSAKAR så kallad hemolytiskt uremiskt 
syndrom. Detta kan även uppkomma utan infektion och 
kallas då atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom. Denna 
form är ärftlig och orsakas av mutationer i komplement-
systemet som är en del av vårt immunförsvar. Orsaken 
kan vara att komplementsystemet är ständigt aktivt på 
grund av en mutation som antingen leder till ständig 
aktivering eller frisläppt hämning på systemet. Även vid 
vaskuliter, det vill säga kärlinflammationer, har mikro-
vesiklar en roll och även här är faktorer i komplement-
systemet involverade. Diana Karpman ska studera om 
aktiveringen av komplementsystemet kan blockeras som 
ett nytt sätt att behandla sjukdomarna. Hon ska även 
identifiera bakomliggande mutationer hos patienter i 
Skandinavien. 

Anslaget ska användas till ett fluorescensmikroskop där 
levande celler kan studeras. Mikrovesiklarnas väg in i cel-
lerna ska studeras liksom effekten av specifika inhibitorer.

Studerar orsaker till njurskada  
och letar bot

DIANA KARPMAN

professor vid Pediatrik,  
Lunds universitet
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Njursvikt är ett växande problem. Behandlingen är 
dialys eller njurtransplantation. Av patienter som får 
dialys dör en fjärdedel årligen, och antalet tillgängliga 
organ för transplantation är långt ifrån tillräckligt.  
I Sverige blir ett försvinnande litet antal som dör 
donatorer – färre än 400 per år.  

Idag kan organ endast tas från människor som förklarats 
hjärndöda. Cirkulationen har då upphört i hjärnan men 
fortsätter i resten av kroppen. Det är först när organen 
som ska transplaneras opereras ut som syresättningen 
upphör och de drabbas av ischemi, det vill säga syrebrist. 

LÄKARNA SKILJER PÅ VARM OCH KALL 
ISCHEMI. Organet utsätts för kall ischemi när det ligger 
nerkylt efter att ha opererats ut. Varm ischemi utsätts det 
för från att det tas fram för att transplanteras till dess att 
allt är hopsytt och cirkulationen kommit i gång. Vid njur-
transplantation tar detta en halv till en timme. Man vet att 
organ klarar kall ischemi bättre än varm eftersom cellernas 
ämnesomsättning då är långsammare. Det  Michael Olaus-
son, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, 
Sahlgrenska akademin, nu undersöker i djurförsök är hur 
mycket varm ischemi en njure klarar.

– Om man kunde ta tillvara njurar som utsätts för mer 

varm ischemi, som till exempel från människor som 
avlider i hjärtinfarkt på, eller till och med utanför sjuk-
hus, skulle antalet möjliga njurar för transplantation öka 
markant.  

I FÖRSÖK PÅ GRIS låter Michael Olausson det gå 
fyra till fem timmar efter att hjärtat stannat innan njurar-
na tas ut. De läggs sedan i en maskin som spolar igenom 
dem med en fysiologiskt sammansatt lösning som tar 
bort de skadliga ämnen som ischemin gett upphov till. 
Efter en timme i maskinen kommer urinproduktionen i 
gång och förhoppningsvis är njuren då i tillräckligt bra 
skick för att transplanteras. 

– Detta kan man översätta till en patientsituation där dö-
den inträffat kanske två timmar innan den döde kommer 
till sjukhus. Innan det gått totalt fem timmar kan man ha 
pratat igenom saken med anhöriga, tagit ut njuren och 
fått den under kontrollerade förhållanden. 

Vi söker nu etiskt tillstånd för att få väcka transplante-
rade grisar för att se om njuren fungerar även när den 
opererats in. 

Maskinen där njurarna spolas igenom finns i Lund. 
Anslaget från Lundbergsstiftelsen ska användas för inköp 
av en likadan till Göteborg.

Ny metod för att ta hand om organ  
kan öka antalet möjliga donatorer 

MICHAEL OLAUSSON

professor vid Institutionen  
för kliniska vetenskaper,  
Sahlgrenska akademin
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Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och varje år 
diagnosticeras 3 600 nya fall. Cirka 80 procent är så kallad icke-småcellig 
lungcancer. Tyvärr svarar dessa relativt dåligt på konventionell behandling 
och de upptäcks ofta sent, när cancern redan metastaserat.

Dessbättre görs hela tiden framsteg på behand-
lingsfronten. En patient som diagnosticeras idag 
har därför sannolikt bättre prognos än den som 
fick sin diagnos för fem år sedan. Man vet nu 
att icke-småcellig lungcancer kan delas in i flera 
olika typer beroende på vilka genförändringar 
som orsakar den. De ska också behandlas olika.

ATT IDENTIFIERA kromosomförändringar och 
mutationer i cancerceller är nu ett allt vanligare 
inslag i den kliniska vardagen och innebär att be-
handlingen kan skräddarsys för enskilda patien-
ter på ett helt annat sätt än tidigare.

Bengt Hallberg, professor vid Institutionen 
för biomedicin, Sahlgrenska akademin, arbetar 
med frågor kring resistensutveckling hos cancer. 
Hans forskning spänner från ren labforskning 
till patienter i kliniken genom samarbete med 
sjukvården. Att ha tillgång till helt olika model-
ler; ren biokemi, cellodling, musmodeller och en 

bananflugemodell genom nära samarbete med 
Ruth Palmers grupp längre ner i korridoren ger 
labbet en enorm styrka, menar han. 

DEN CANCERFORM Bengt Hallberg och hans 
kollegor först och främst intresserar sig för nu är 
så kallad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. 
Tidigare arbetade han främst med ALK-positivt 
neuroblastom, en cancerform i nervvävnad som 
drabbar barn. ALK är en receptor, en tyrosinki-
nasreceptor, som sitter tvärs genom cellens yt-
termembran. Vad ALK normalt har för funktion 
är inte helt klart. Den verkar ha med centrala 
nervsystemets utveckling att göra och eftersom 
puberteten hos hanmöss där ALK-genen tagits 
bort blir försenad, så har den möjligen även 
något med testosteron att göra. Mer än så vet 
forskarna inte.

Hos vuxna uttrycks normalt bara små mängder 
ALK. Det är när ALK-genen muterar eller råkar 

CANCERBEHANDLING 
INDIVIDUALISERAD 
ÄNDA NER TILL SPECIFIKA 
MUTATIONER 



Mycket av Bengt Hallbergs arbete går ut på att titta på proteinstrukturer i datorn. – När man mäter avståndet mellan aminosyrorna i proteinet 
kan man nästan lista ut om en blockare kommer att förstöra något i proteinet, säger han.

31

”När man började behandla 
patienterna med den första 
ALK-tyrosinkinashämmaren, 
crizotinib, såg allt mycket bra 
ut. Efter ungefär ett år började 
dock rapporterna om återfall 
dugga tätt.”

para ihop sig med en annan gen, till exempel 
EML4, det blir problem.

– EML4- och ALK-generna ger upphov till ett 
så kallat fusionsprotein och eftersom EML4-
genen uttrycks i lungan uttrycks även ALK där. 

EN ANNAN KONSEKVENS av fusionen är att 
ALK-receptorn fosforylerar sig själv vilket gör 
den aktiv. Resultatet är en ständigt påslagen 
ALK-receptor oavsett signal utifrån eller ej. 
Cellen stimuleras till ohämmad delning och den 
från början normala cellen blir en cancercell. 
Fusionsproteinet finns hos cirka 6 procent av alla 
lungcancerfall. Patienterna är ofta icke-rökare 
och yngre personer.

– Så vitt vi vet nu i alla fall, har inte denna can-
cerform med rökning att göra. Den oavsiktliga 
genkombinationen verkar snarare ha att göra 
med att cellens kontrollmekanism som ska städa 
undan denna typ av misstag av någon anledning 
är försvagad.

ALK-translokationen upptäcktes i lungcancer 
2007.

– Man hade tidigare hittat den i andra sjukdo-
mar men då var patientgruppen var för liten och 
ingen intresserad av att utveckla läkemedel mot 
den. När man däremot hittade den i lungcancer 
blev intresset stort, säger Bengt Hallberg. 

C A N C E R
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NÄR MAN BÖRJADE BEHANDLA patienterna 
med den första ALK-tyrosinkinashämmaren, cri-
zotinib, såg allt mycket ljust ut. Efter ungefär ett 
år började dock rapporterna om återfall dugga 
tätt. Cancercellerna muterade och utvecklade re-
sistens mot läkemedlet som förlorade sin effekt. 

– Ju äldre vi blir desto fler mutationer får vi. In-
tressant nog har man gett crizotinib till barn och 
trots fyra-fem år med behandling har man inte 
sett några återfall – antagligen för att barn har en 
lägre mutationsfrekvens.

Hos vuxna är behandlingen dock en kapplöpning 
mot resistensutvecklingen. Så länge det inte upp-
står någon ny mutation kan ALK-tyrosinkinas-
hämmare binda in och stoppa cancercellerna. 
Om det däremot sker en mutation som gör att 
medicinen binder sämre, blir receptorn aktiverad 
igen och tumörcellen resistent. 

IDAG KÄNNER MAN TILL elva mutationer i 
ALK-genen som ger resistens mot de olika ALK-
hämmare som nu är godkända vilket försvårar 
behandlingen. Bengt Hallberg och hans kollegor 
vill hitta kombinationer av läkemedel som kan ge 
bättre effekt än dagens behandling. De vill också 
utveckla metoder att identifiera resistensmuta-
tioner i ALK-genen snabbare för att tidigt kunna 

byta läkemedel när det första slutat fungera.  
I framtiden kommer man antagligen att kunna 
undersöka och upptäcka nya mutationer med 
hjälp av blodprov som tas på patienten med jäm-
na mellanrum. I blodcirkulationen finns  celler 
som tumören släppt ifrån sig och i dem kan man 
se om nya mutationer har tillkommit.

– Vi vill också förstå hur ALK-receptorn signale-
rar inne i cellen, vilka målproteiner den signale-
rar till. Om vi förstod signalvägarna i lungcancer 
skulle vi förutom att blockera aktiveringen av 
receptorn också kunna blockera något steg 
längre ner i kedjan och sannolikt få till en bättre 
behandling.

Gruppen har redan upptäckt att ERK5 som 
påverkar cellkärnans DNA, verkar vara ett sådant 
målprotein. I musmodeller testar de nu om det 
går bättre att stoppa tumörutveckling och hindra 
spridning om både ALK-receptorn och ERK5 
blockeras. För att följa förloppet över tid, ska de 
för anslaget från Lundbergsstiftelsen köpa in en 
ultraljudsutrustning med möjlighet till fotoakus-
tisk bildanalys. Med den kan tumörutvecklingen 
studeras på ett icke-invasivt sätt, alltså utan att 
mössen behöver sövas.

Bengt Hallberg pratar med Diana Cervantes, post doc, medan hon byter cellodlingsmedier på cellinjer.
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– Vi kommer kunna se när en tumör uppstår, hur 
tumören växer eller minskar i storlek, samt hur 
tumörens blodtillförsel och dess omgivning ser ut.

PÅ LABBET HAR DE TILLGÅNG TILL cellinjer 
för både ALK-positiv icke-småcellig lungcancer 
och neuroblastom. Dessa används för att utreda 
signalvägarna inne i cellen och för att testa pati-
entmaterial.

– Idag sekvenseras ALK-genen hos alla som får 
lungcancer och neuroblastom. När genetikerna 
hittar mutationer i ALK-genen hos barn med 
neuroblastom ber de oss ta reda på om mutationen 
är sjukdomsdrivande, det vill säga gör receptorn 

ständigt påslagen vilket inte alltid är fallet just i 
neuroblastom. När det gäller lungcancer kan vi 
ta reda på om en eventuell mutation gör ALK-
receptorn ännu mer aktiv. Vi konstruerar muta-
tionerna i våra modellsystem och testar dem först 
i cellinjerna. Sedan testar vi olika läkemedel för 
att hitta något som är verksamt mot den specifika 
ALK-mutationen. I vissa fall uttrycker vi också 
ALK-genen i ögat hos bananfluga, som om genen 
är aktiv, utvecklas onormalt. Vi kan också testa ett 
läkemedels effekt, under förutsättning att det går 
att lösa det i bananflugornas mat; pulvermos och 
sirap. Om det fungerar, utvecklas ögat normalt. 

forts. >>>

Ezgi Uckun, doktorand, har en hel del bananflugor att hålla reda på. Genom att klona in ALK-genen från en patient i 
bananflugor kan forskarna sedan ta reda på vilket läkemedel som är verkningsfullt för just den patienten. 

”Vi kan också testa ett läkemedels 
effekt, under förutsättning att det 
går att lösa det i bananflugornas mat; 
pulvermos och sirap.”



ATT TESTA TUMÖRER så här noggrant görs 
forskningsmässigt på ett par ställen i världen. 
Det är så klart kostsamt men har många fördelar: 
cancern kan bekämpas effektivt med så låga doser 
som möjligt, patienten slipper behandling som 
inte har någon annan effekt än att ge biverkningar 
och samhällets budget för läkemedel används på 
ett klokare sätt. Det kan till och med också visa 
sig möjligt att gå tillbaka till ett läkemedel som 
tidigare förlorat verkan. Bengt Hallberg berättar 
om en sådan patient.

– Patienten behandlades först med ALK-hämmare 1 
tills den inte fungerade längre. Därefter testades 
ALK-hämmare 2 som inte funkade. Patienten 
fick då prova tredje generationens ALK-hämmare 
som också gav upphov till en mutation efter ett 
tag. Förutom att göra ALK-hämmare 3  ineffektiv 
 gjorde mutationen att det första preparatet åter igen 
fungerade. Detta hade man inte vetat om man inte 
hade kunnat identifiera de exakta  mutationerna och 
undersöka dem med biokemiska metoder, och det 
är precis vad vi gör.

■

De sovande bananflugorna hanteras med pincett.
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Mitokondrier är cellens kraftverk. Utan dem är liv  
inte möjligt. Cancerceller kräver, med sin höga 
tillväxttakt ständig tillgång på energi, och därför är 
fungerande mitokondrier mycket viktiga för dem, 
liksom att generna för bildning av mitokondrier är 
ständigt påslagna.

I vanliga celler, däremot, kan mitokondriella gener 
stängas av i flera veckor utan större problem.  
Skillnaden i energibehov är en möjlighet för  
utveckling av ny cancerbehandling.

Claes Gustavsson, professor vid Institutionen för bio-
medicin, Sahlgrenska akademin, studerar transkription 
hos mitokondrier, det vill säga avläsning av det genetiska 
materialet för tillverkning av proteiner. Denna process 
är nödvändig för mitokondriens funktion och han skulle 
gärna vilja hitta ämnen som kan slå av och på aktiviteten 
i dessa.

ETT PROBLEM har varit att det inte funnits någon 
bra teknik att avbilda så stora proteinkomplex som det 
handlar om här. Att använda röntgenkristallografi är 
ofta väldigt svårt och ibland ändrar proteinerna form 
när de kristalliseras. Det är därför ett komplicerat sätt 

att studera samspelet mellan olika proteiner. Bättre vore 
att ha proteinerna i vattenlösning, men då fungerar inte 
konventionell elektronmikroskopi eftersom det kräver va-
kuum och då försvinner allt vatten. Nu finns däremot en 
relativt ny teknik som kringgår problemen; cryo-EM som 
belönades med Nobelpriset i kemi 2017. Om man fryser 
ner proverna mycket snabbt, så snabbt att inga kristal-
ler hinner bildas, fungerar elektronmikroskopi, vattnet 
avdunstar inte och proteinerna behåller sin form. Genom 
att ta upp till 100 000 bilder på provet och lägga ihop dem 
till en tredimensionell bild med hjälp av datorkraft kan 
man se hur molekylerna ser ut och interagerar. 

TEKNIKEN FINNS REDAN etablerad vid  SciLifeLab 
i Stockholm, men väntetiderna där är halvårslånga.  Genom 
anslaget från Lundbergsstiftelsen kommer  tekniken nu 
att etableras också i Göteborg.

– Vi har redan ett väldigt fint elektronmikroskop och 
nu ska vi skaffa apparatur för att också kunna frysa ner 
proverna på detta sätt. Vi kommer att kunna göra allt 
förberedande arbete i Göteborg, och sedan bara den sista 
analysen i Stockholm för att få riktigt hög upplösning. 
Då kan vi till exempel studera hur ämnen med potential 
som läkemedel fungerar på molekylär nivå, säger Claes 
Gustafsson.

Letar ämnen för att reglera aktivitet och funktion  
hos mitokondrier

CLAES GUSTAVSSON

professor vid Institutionen  
för biomedicin,  

Sahlgrenska akademin
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Vad får en helt vanlig cell att bli en cancercell och 
vad får den att metastasera? Det undrar Ramin 
 Massoumi, lektor vid Institutionen för laboratorie-
medicin, Lunds universitet. Målet med hans forsk-
ning är att få fram nya sätt att behandla cancer, att 
hitta ämnen som kan hämma cancertillväxt och 
metastasering. 

Steget från grundforskning och in vitro-studier på lab 
till kliniska tester på människa är dock rätt långt. Det 
gäller att ha mycket på fötterna när man hävdar att ett 
ämne verkligen har potential som nytt läkemedel. In 
vivo-studier på lab, det vill säga djurförsök, är ett sätt att 
samla bevis och ju fler olika tester man kan göra och ju 
mer man kan efterlikna verkligheten desto bättre blir 
bevisen.	Det	In	Vivo	Imaging	System	(IVIS)	som	ansökan	
handlar om, är ett sätt att samla ytterligare kliniska bevis, 
dessutom bättre sådana, menar Ramin Massoumi. Den 
fungerar som en CT-scan där märkta celler kan följas i ett 
intakt försöksdjur. 

– Vi kan injicera cancerceller som är märkta med ett 
 fluorescerande ämne, se om de växer fast och bildar 
tumör, och hur de följer blodbanan för att metastasera. 
Om de gör det kan vi sedan testa olika ämnen som vi 

tror kan fungera som hämmare. Eftersom cancercellerna 
fluorescerar kan vi se om tumören blir mindre och om 
metastasering hämmas. Djuret behöver inte avlivas, utan 
vi kan följa tumörutveckling och effekt av specifika häm-
mare i en och samma individ vilket är en stor fördel.  

FORSKARGRUPPEN HAR HITTAT ETT ÄMNE 
som visat sig ha hämmande effekt på melanom. Ämnet 
hämmar en transkriptionsfaktor som stimulerar celltill-
växt och metastasering. Det har testats i flera in vivo-
modeller och att testa med hjälp av den nya utrustningen 
kommer att lägga ytterligare bevis till dem som redan 
finns. Toxicitetstester är gjorda och visar lovande resultat. 
Nästa steg är kliniska studier på människa. Hämmaren i 
fråga fungerar eventuellt också på så kallad trippelnegativ 
bröstcancer som är en särskilt aggressiv cancerform, och 
på B-cellslymfom, eftersom den aktuella transkriptions-
faktorn i dessa är särskilt aktiv.

– Om vi hittade ett nytt sätt att behandla trippelnega-
tiv bröstcancer vore det fantastiskt eftersom den är så 
svårbehandlad. Troligen skulle en sådan hämmare inte 
fungera för alla med denna cancerform utan sannolikt 
bara för dem med cancer som har särskilt hög aktivitet 
hos just den transkriptionsfaktorn. 

Möjliga läkemedel mot cancer  
testas på effektivare och bättre sätt

RAMIN MASSOUMI

lektor vid Institutionen för  
laboratoriemedicin,  
Lunds universitet
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Tumörer på ögonlocket måste opereras bort försik-
tigt så att inte mer vävnad än nödvändigt tas bort. 
Efter operationen undersöks det som opererats bort  
i mikroskop för att se om hela tumören avlägsnats. 
Om det finns tumörvävnad kvar, måste operationen 
göras om. I snitt behöver tre operationer göras, men 
det kan också bli fler. 

– Framför allt vid ögonlockskirurgi är varje millimeter 
värdefull. Ju mindre man behöver ta bort desto lättare 
blir rekonstruktionen av ögonlocket, säger Malin Malm-
sjö, professor vid Oftalmologi, Lunds universitet.

Anslaget från Lundbergsstiftelsen ska hon och hennes 
forskargrupp använda till apparatur för fotoakustisk 
avbildning. Här kombineras fördelarna med laserbaserad 
teknik och ultraljudsteknik för att generera en bild som 
inte bara är anatomisk och funktionell utan även speglar 
vävnadens molekylära sammansättning. Bilderna är tre-
dimensionella och har så hög upplösning att vävnaders 
struktur och funktion kan studeras på ett bättre sätt 
än tidigare. När laserljus skickas in i vävnaden sker en 
termoelastisk expansion, vävnaden blir helt enkelt lite 
större av energin i laserljuset. När vävnaden expanderar 
ger den ifrån sig ultraljud som man kan detektera och 

på det  sättet få fram en bild. Eftersom olika molekyler 
reflekterar laserljus olika får man ett ”fingeravtryck” 
som är specifikt för en viss typ av vävnad med ett visst 
molekylinnehåll. Malin Malmsjö vill se skillnad mellan 
tumörvävnad och frisk vävnad. Att innan operation få  
en bild av hur stor en tumör är skulle underlätta plane-
ringen avsevärt, menar hon. 

– Tänk om vi kunde hitta en ny teknik för att bestämma 
tumörutbredningen på ett icke-invasivt sätt innan opera-
tion. Det skulle öka säkerheten och spara besvär för 
patienten och också minska antalet operationer.  

FÖR HUDTUMÖRER är alla säkerhetsstudier redan 
klara, men innan tekniken kan användas vid ögonlocks-
operationer finns en del arbete kvar att göra. Ögat är 
väldigt känsligt för laserljus och man måste veta precis 
hur djupt ner i vävnaden ljuset når. Utvecklingen av 
tekniken sker i samarbete med Lunds Tekniska högskola 
och när arbetet kommit så långt att den kan användas 
rutinmässigt vid tumöroperationer kommer kliniken att 
vara världsledande, menar Malin Malmsjö. 

 – Hittills har fotoakustik främst använts för experimen-
tell forskning på djur. Vi är en av de första grupperna i 
världen med att utveckla och implementera tekniken i 
kliniken. 

Färre operationer med möjlighet att  
avbilda tumörer på plats

MALIN MALMSJÖ

professor vid Oftalmologi, 
Lunds universitet
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Björn Nilsson, docent vid Avdelningen för  
Hematologi och Transfusionsmedicin, Lunds  
universitet, är intresserad av blodbildningens  
genetik, både den som styr blodcellers fysiologi  
och den som påverkar risken för olika blodsjuk-
domar. I ett stort projekt som spänner över fem år 
ska han och hans kollegor ta sig an området på ett 
lite annorlunda sätt. 

Det vanliga är att studera reglering av blodcellsbildning i 
in vitro-modeller eller genom att introducera konstgjorda 
genetiska förändringar i möss.

– Det vi vill göra är istället att använda oss av den 
genetiska variation som förekommer naturligt för att få 
ledtrådar till hur blodcellsbildning regleras och på så sätt 
pussla ihop genetiken med funktionen.

DET FINNS HELT NATURLIGT stor variation 
mellan olika människors DNA-sekvens. De flesta varia-
tioner spelar antagligen ingen roll, men vissa kan säkert 
göra det, och till exempel öka risken för sjukdom. Det 
Björn Nilsson och hans kollegor ska göra är att leta efter 
genetiska variationer i blodceller hos ett stort antal män-
niskor och sedan förhoppningsvis kunna koppla specifika 

genförändringar antingen till variationer i grundfysiolo-
gin eller till utveckling av sjukdom, till exempel leukemi. 

Liknande studier i mindre skala har gjorts tidigare men 
de har i princip inte gett något.

– Eftersom bruset är så stort krävs storskalighet och hög 
upplösning för att hitta något av värde. Vi kommer att 
analysera åtskilliga tusen blodprover och dela upp blod-
cellerna i olika celltyper så noggrant som möjligt. Vi vill 
hitta genförändringar som leder till sjukdom, men vi vill 
hitta dem innan personen blivit sjuk. Vi vill förstå vad de 
olika genvarianterna gör i systemet.

PROVERNA TAS från blodgivare som redan finns i 
sjukvårdens system, och från navelsträngsblod som ändå 
samlas in. Fördelen med navelsträngsblod är att det inne-
håller blodstamceller som också är väldigt intressanta att 
studera. För att få tag i blodstamceller från vuxna krävs 
benmärgsprover och sådana är inte lätta att få tag i, i den 
mängd som krävs. För att analysera alla prover behöver 
institutionens kapacitet vad gäller flödescytometri öka, 
och det är vad anslaget från Lundbergsstiftelsen ska 
användas till.

Storskalig kartläggning av genetisk variation ger  
information om normal blodbildning och blodsjukdomar 

BJÖRN NILSSON

docent vid Avdelningen för 
Hematologi och Transfusions-

medicin, Lunds universitet
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Cancer uppstår inte av en enda förändring i en cell. 
Det måste ske en rad händelser som omvandlar 
den till en cancercell. David Bryder, professor vid 
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, 
 Sahlgrenska akademin intresserar sig för vad som 
händer efter det att en mutation i cellens arvsmassa 
har fått den att ta det första steget.

Från början handlade hans forskning om blodbildande 
celler i allmänhet, nu handlar den huvudsakligen om 
leukemi där just de blodbildande cellerna i något stadium 
har omvandlats till cancerceller. Hans forskargrupp 
har en musmodell där de kan styra aktiviteten hos en 
leukemi gen som är inblandad i en aggressiv form av 
leukemi hos människa.

– Genom att mata mössen med ett antibiotikaliknande 
ämne kan vi aktivera genen som då gör att cellerna börjar 
dela sig ohämmat, men cancerceller blir de inte bara av 
detta. De blir en sorts pre-leukemiceller.

DET MÅSTE TILL NÅGOT MER, men vad, det vet 
forskarna inte. Det kan röra sig om mutationer, något 
som har med immunsystemet att göra, eller något helt 
annat. Efter en tid, olika lång för olika individer, utveck-

lar dock mössen leukemi, och David Bryder undersöker 
vad som är skillnaden mellan en cell i det stadiet jämfört 
med ursprungscellen. Han har upptäckt förändringar i 
några gener. Några av dem är precis de samma som är 
förändrade hos leukemiceller hos människa. 

– Detta visar att vår modell verkligen har ett värde, efter-
som man måste fråga sig hur väl en musmodell egentli-
gen korrelerar med människa, säger David Bryder.

DET SOM MUSMODELLEN kan användas till är att 
titta på hur leukemi initieras. 

– Vi kan slå på första steget och sedan studera vad som 
händer på vägen mot utvecklad leukemi. Detta kan man 
aldrig göra i en patient. Hos leukemipatienter har ju 
allting redan hänt och det är svårt att klura ut i vilken 
ordning saker och ting har skett.

För anslaget ska en avancerad flödescytometer inför-
skaffas. Den sorterar celler väldigt snabbt vilket gör det 
lättare att hitta sällsynta celler. Dessutom sorterar den 
med avseende på så mycket som 20 parametrar vilket gör 
det möjligt att studera många celltyper samtidigt och det 
är bra när man har begränsad tillgång på material. 

Utforskar stegen som gör blodceller  
till leukemiceller 

DAVID BRYDER

professor vid Avdelningen för 
mikrobiologi och immunologi, 

Sahlgrenska akademin
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Ola Nilsson är både labforskare och kliniskt verksam barnendokrinolog. 
Att det finns nära samarbete mellan kliniken och grundforskningen är 
till stor fördel för patienterna, menar han.
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Tidigare trodde man att alla barn som växte dåligt led brist på tillväxthormon och 
att det var orsaken till att de inte blev normallånga. Idag vet forskarna att det är 
långt ifrån så enkelt. Testerna för att påvisa brist är dessutom så ospecifika att nästan 
alla barn kan tyckas ha otillräcklig mängd tillväxthormon. 
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Dessutom gör den traditionella behandlingen, 
tillskott av tillväxthormon, i princip alla lite 
längre vilket kan tolkas som bevis för att diagno-
sen var rätt. 

– Om det handlar om en person med komplett 
brist på tillväxthormon kan det göra så mycket 
som en halvmeter i extra längd medan för en 
person med partiell brist kanske bara fem till 
tio centimeter. Det finns också andra typer av 
kortvuxenhet, där orsaken inte är brist på till-
växthormon. Trots det blir även dessa lite längre 
av tillväxthormon, men nu vet vi att vi inte har 
behandlat orsaken till problemet, säger Ola 
 Nilsson, docent vid Institutionen för kvinnors 
och barns hälsa, Karolinska institutet. 

FÖR DET ÄR INTE BARA MÄNGDEN tillväxt-
hormon som avgör hur långa vi blir. Så enkelt 
är det inte och det vet forskarna nu. I stora 
associationsstudier med tusentals människor där 
man tittar på vilka gener som är kopplade till en 
specifik egenskap har man funnit att längd styrs 
av över tusen gener. För alla dessa gener finns 

långa och korta varianter som var för sig har 
liten effekt på tillväxten.

– Vissa familjer har genom evolutionen samlat 
på sig fler av de långa genvarianterna och därför 
är många familjemedlemmar långa, medan man 
i andra familjer har fler korta varianter vilka 
tillsammans gör att de flesta i dessa familjer 
är korta. Några genvarianter har större effekt 
och ger skelettdysplasier, det vill säga onormal 
utveckling av skelettet. En sådan är akondroplasi 
eller klassisk dvärgväxt. 

DET ÄR TACK VARE den translationella forsk-
ningen som man nu förstår så mycket mer om 
hur skelettet utvecklas och växer. Det vill säga 
sådan forskning som börjar i kliniken med en 
duktig kliniker som delar in patienter efter sym-
tom och kliniska tecken. Som sedan går vidare 
till ren labforskning där sjukdomen diagnosti- 
ceras genetiskt och där den molekylära patoge-
nesen kartläggs i cell- och djurmodeller. Man vet 
nu att akondroplasi beror på en mutation som 
gör att en enda aminosyra i en receptor, byts

O R T O P E D I

KORTVUXENHET  
ÄR INTE EN SJUKDOM, 
DET ÄR ETT SYMTOM  
MED EN RAD ORSAKER 
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ut mot en annan. Denna lilla förändring gör 
receptorn ständigt påslagen oavsett om den 
stimuleras eller ej, och det innebär i det här fallet 
hämmad tillväxt. Man vet också vilka signalvägar 
den ständigt påslagna receptorn påverkar. Tack 
vare denna kunskap är man nu nya behandlingar 
på spåren. Dessa testas nu i kliniska studier. 

Ola Nilsson vill slå ett slag för den translationella 
forskningen som han menar dessvärre för en 
tynande tillvaro.

– Det är få kliniskt verksamma som bedriver 
grundforskning eftersom kraven blivit så höga. 
Under läkarnas specialistutbildning krävs precis 
lika mycket kliniskt arbete som för dem som inte 
forskar, och precis lika mycket forskning som för 
dem som forskar på heltid, och den ekvationen är 
svår att få ihop.

SJÄLV VARVAR HAN ARBETE PÅ LABBET med 
det i kliniken. Som barnendokrinolog kommer 
han i kontakt med många barn som inte växer 
som de ska. Några har för lite sköldkörtel- eller 
tillväxthormon och för dem finns bra behand-
ling, men de är i minoritet.

– Tillväxtproblem kan också vara första symto-
met på celiaki eller någon annan inflammatorisk 
tarmsjukdom. I enstaka fall kan det röra sig om 
njursvikt. Den stora gruppen däremot är de vi 
kallar idiopatiskt kortvuxna, säger Ola Nilsson.

Egentligen är det en ”slaskdiagnos” som bara 
 säger att man inte vet orsaken till kortvuxen-
heten. Tack vare de senaste genetiska framstegen 
kan denna grupp nu dock börja delas in i flera 
olika diagnoser i takt med att man förstår de 
underliggande orsakerna. Det finns mutationer i 
många olika gener som kan orsaka kortvuxenhet 
och nu börjar man alltså identifiera allt fler. Ett 
exempel är en mutation i aggrecangenen som har 
med brosk att göra. 

OM MAN SKULLE FÅ MUTATIONEN från båda 
föräldrar får man extremt svår skelettdysplasi och 
blir bara cirka 70 centimeter som vuxen, men det 
är väldigt ovanligt.

– Jag känner bara till en familj som drabbats av 
detta. Har man mutationen i anlaget från en 
förälder ger det istället ett spektrum i svårighets-
grad.

Ola Nilsson och hans kollegor följer kliniskt 
en kohort på mer än 100 vuxna och barn med 
mutationer i denna gen.

– Genom att diagnosticera dem genetiskt och 
molekylärt, inte bara kliniskt, kan vi gruppera 
dem bättre och förutse deras problem. Vissa får 
till exempel artros tidigt och måste kanske knä-
opereras redan i 30-årsåldern. Eftersom aggrecan 
är viktigt för diskarna får många också diskbrock 
och en del måste stelopereras.

Mutationen i aggrecangenen är relativt nyupp-
täckt och för att hitta sätt att behandla behöver 
man förstå de bakomliggande mekanismerna 
bättre, menar Ola Nilsson. 

”Det är få kliniskt verksamma 
som bedriver grundforskning 
eftersom kraven blivit så höga. 
Under läkarnas specialist-
utbildning krävs precis lika 
mycket kliniskt arbete som 
för dem som inte forskar, och 
precis lika mycket forskning 
som för dem som forskar på 
heltid, och den ekvationen är 
svår att få ihop.” 
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ETT ANNAT EXEMPEL på en skelettsjukdom 
där orsaken nu är känd är X-bunden hypofosfa-
temisk rakit. Där är problemet att njurarna ut-
söndrar alldeles för mycket fosfat i urinen vilket 
gör att skelettet inte kan mineraliseras normalt. 
Problemet börjar märkas hos barn när de börjar 
gå och skelettet belastas.

– Behandlingen är stora doser fosfatlösning. Vi 
har hittills tyckt att vi har gjort ett rätt bra jobb 
med dessa patienter. De växer bättre och benen 
rätar ut sig hyfsat bra. Trots det har både barn 
och vuxna ändå ofta problem med till exempel 
smärta, artros och ständig trötthet. Dessutom är 
behandlingen besvärlig. Man måste dricka stora 
mängder fosfatlösning fem-sex gånger per dag 
och den smakar rätt äckligt.

Därför är Ola Nilsson glad att nu delta med 
sina patienter i en klinisk fas-III studie av en 
behandling som är inriktad mot mekanismen 
bakom sjukdomen. Problemet är att skelettet 
tillverkar för mycket FGF-23, ett protein som 
hämmar njurarnas återupptag av fosfat ur urinen. 
Behandlingen som testas är en antikropp som 
neutraliserar FGF-23.

– Jag hoppas mycket på detta. Det är logiskt att 
gå på mekanismen och stoppa fosfatläckaget 
istället för att försöka fylla upp ett läckande såll, 
säger Ola Nilsson.

ANSLAGET FRÅN LUNDBERGSSTIFTELSEN 
kommer att innebära ett stort steg framåt för 
gruppens forskning. Det som ska införskaffas är 
en ny version av ett mikrodissektionsmikroskop 
som fungerar även för brosk och ben vilket den 
tidigare versionen inte gjorde. Poängen med 
mikroskopet är att man kan leta reda på en speci-
fik cell och sedan skära ut bara den med laser för 
att undersöka effekter av olika behandlingar i just 
den cellen.

– Vi skulle till exempel vilja titta på hur olika 
hormoner påverkar tillväxtbrosk som är en 
”black box” just nu. Vi kan tillsätta olika hormon 
och se om det blir mer eller mindre tillväxt men 
vad som händer rent molekylärt vet vi inte. Nu 
kommer vi att kunna titta på hur olika celler 
i tillväxtbrosket svarar och det har vi inte haft 
metoder att studera tidigare. 

■

O R T O P E D I

Snitt för ljusmikroskopi.
Vävnadsbiten ligger först i en lösning för att demineraliseras så att den 
blir tillräckligt mjuk för att kunna snittas och undersökas i mikroskop.
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Med en befolkning som blir allt äldre kommer  
antalet osteoporosrelaterade frakturer sannolikt  
att öka. I Sverige är kostnaden för dessa redan  
uppe i 6 miljarder kronor per år. För att minska  
risken att drabbas kan man se till att röra på sig så 
att man belastar skelettet, behåller muskelmassa  
och förbättrar balans. Sin genetiska bakgrund får 
man däremot leva med och den har stor påverkan  
på den benstyrka man begåvats med.

Claes Ohlsson, professor vid Institutionen för medicin, 
Sahlgrenska akademin, studerar olika gener som påverkar 
benstyrka och risken för frakturer. 

– Det är flera gener och olika mekanismer som styr. 
Osteoporos är inte en sjukdom, utan är olika för olika 
personer. Kunskapen om detta öppnar för utveckling av 
individbaserad antifrakturbehandling, säger han.

DET VANLIGA SÄTTET att undersöka patienters risk att 
drabbas av frakturer är att använda en så kallad DEXA. 
Man får då ett generellt mått på benets mineraltäthet. 
Däremot får man ingen information om hur benet är 
uppbyggt i detalj. Claes Ohlsson och hans kollegor har 
visat att en stor del av benstyrkan bestäms av hur tjockt 

det kompakta kortikala benet är. Sannolikt spelar också 
dess porositet roll. De vill nu se om man bättre kan 
förutspå frakturrisk om man undersöker även dessa para-
metrar med hjälp av högupplöst datortomografi. 

ATT LETA RISKMARKÖRER för frakturer är ett annat 
sätt att förutse en persons frakturrisk. Forskargruppen 
har tidigare visat att ett protein, WNT16, ökar det kor-
tikala benets tjocklek vilket i sin tur minskar risken för 
frakturer	(beskrivet	i	Lundbergsstiftelsens	årsskrift	2014).	
Nu har de nyligen identifierat ett enzym, NOTUM, som 
har motsatt effekt, alltså att minska den kortikala ben-
tjockleken och de tror att detta sker genom att enzymet 
hämmar WNT16. Deras hypotes är att en hög koncen-
tration av NOTUM kan vara en biomarkör för framtida 
frakturrisk. Om deras hypotes stämmer skulle ett möjligt 
framtida läkemedel mot osteoporos kunna vara ett ämne 
som hämmar NOTUM.

Forskarna ska nu med hjälp av cellodling och transgena 
möss med eller utan generna för WNT16 respektive 
NOTUM ta reda på mer om hur dessa påverkar skelet-
tet. Anslaget från Lundbergsstiftelsen kommer användas 
för inköp av modern röntgenbaserad utrustning där 
skelettets olika delar hos mössen kan studeras i detalj.

Biomarkörer och information om benstruktur  
ger hopp om förfinad osteoporosbehandling 

CLAES OHLSSON

professor vid Institutionen 
för medicin, 

 Sahlgrenska akademin
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O R T O P E D I

Eftersom människor är tredimensionella varelser och 
vanliga röntgenundersökningar bara ger tvådimen-
sionella bilder, är informationen lite knapphändig när 
man till exempel vill se hur en led verkligen ser ut. 

Om man gör datortomografi får man i och för sig en 
tredimensionell bild, men denna teknik är dyr, tar tid och 
utsätter patienten för rätt stor stråldos.

– I Sverige görs 35 000 knä- och höftledsoperationer 
varje år och att låta alla dessa patienter genomgå dator-
tomografi skulle sjukvården inte klara, säger Henrik  
Malchau, professor vid Avdelningen för ortopedi,  
Sahlgrenska akademin.

SNART KOMMER dock en ny typ av utrustning för att 
avbilda skelett att finnas på ortopedkliniken i Mölndal, 
en så kallad EOS. Till skillnad från vid datortomografi, 
står patienten upp i en EOS. Det är en stor fördel, menar 
Henrik Malchau, eftersom man då ser hur skelettet ser ut 
vid belastning vilket gör att man kan upptäcka eventuella 
vinkelfelställningar. En annan stor fördel är att stråldo-
sen är mindre än en fjärdedel jämfört med vid konven-
tionell röntgenundersökning. Detta är viktigt, kanske 

särskilt för barn med ryggradsdeformiteter, framförallt 
skolios, som måste röntgas många gånger medan man 
håller tillståndet under uppsikt. 

MED HJÄLP AV den nya avbildningstekniken hoppas  
Henrik Malchau på minskad spridning i resultaten vid 
knä- och höftledsoperationer.

– Om det nu är 80 procent av patienterna som får 
 jättebra operationsresultat, 15 procent mindre bra och  
5 procent dåligt, så tror jag att vi med hjälp av tredimen-
sionella bilder före operation kan åstadkomma ett riktigt 
bra resultat för 95 procent av patienterna, ett mindre bra 
för 5 procent, och inga riktigt dåliga resultat alls. 

Nytt sätt att röntga är skonsammare för patienten 
och ger större chans för lyckade ledbyten

HENRIK MALCHAU

professor vid Avdelningen 
för ortopedi, Sahlgrenska 

akademin
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Efter klimakteriet, när östrogennivåerna sjunkit, är 
kvinnor särskilt utsatta för benskörhet. Så stor andel 
som hälften av postmenopausala kvinnor råkar ut 
för frakturer av denna anledning. Att behandla med 
östrogen har i och för sig god effekt på skelett men 
innebär också ökad risk för cancer och blodpropp. 
Därför är detta ingen lämplig behandling.

Hemligheten med att hitta ett läkemedel mot  
osteoporos som inbegriper östrogensignalering, 
handlar troligen om att kunna påverka vissa organ 
och olika typer av östrogenreceptorer tillräckligt 
specifikt.

Traditionellt har östrogen tilsammans med sin receptor 
ansetts förmedla effekt genom att i cellkärnan påverka 
DNA och uttrycket av gener. Nu har forskarna upptäckt 
att östrogen använder sig av ytterligare en signalväg; via 
receptorer i cellmembranet. Därifrån förs signalen vidare 
in i cellen som kan svara antingen med förändrat genut-
tryck eller med mer direkta effekter som till exempel 
förändrat kalciumflöde in eller ut ur cellen.

Marie Lagerquist, lektor vid Institutionen för medicin, 
Sahlgrenska akademin, visade nyligen att dessa mem-

branbundna receptorer, trots att de bara utgör cirka 
fem procent av den totala mängden östrogenreceptorer, 
ändå står för 50 procent av östrogenets effekt på ben. 
Dessa receptorer är alltså högintressanta för att hitta nya 
behandlingsvägar för osteoporos. 

ETT HETT ÄMNE bland Marie Lagerquists kollegor 
världen över är att nervsignalering i hjärnan har visats 
påverka benmassa. Precis hur detta sker är inte klart. 
 Däremot har Marie Lagerqvist visat att när man förhin-
drar östrogensignalering i hjärnan så ökar bentätheten 
hos möss. Här har alltså östrogen helt motsatt effekt än 
via receptorerna på benvävnad. 

– Vi tror att receptorerna i hjärnan är av den membran-
bundna typen men vi vet inte. Med hjälp av en mus-
modell där man kan stänga av och sätta på denna typ av 
receptor vid olika tidpunkter i musens utveckling vill vi 
karaktärisera de centrala östrogenreceptorerna och även 
försöka hitta ämnen som specifikt blockerar just dessa. 

För anslaget ska ett avancerat ljusmikroskop köpas in.

Östrogen ger inte alltid ökad bentäthet.  
Var dess effekt utövas spelar stor roll. 

MARIE LAGERQUIST

lektor vid Institutionen 
för medicin, 

 Sahlgrenska akademin

O R T O P E D I
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Ö V R I G T

Att bevara film för eftervärlden har tidigare varit 
förbehållet spelfilm. Det finns dock ett stort värde-
fullt material av annan typ av film:  journal-, under-
visnings-, reklam- och dokumentärfilm till exempel. 
Detta riskerar nu att förstöras om inget görs. 

I ett projekt där Institutionen för kulturvetenskaper, 
 Göteborgs universitet, Medicinhistoriska museet i Göte-
borg och Kungliga biblioteket i Stockholm samarbetar, 
ska samlingarna av medicinhistorisk film inventeras, 
registreras och digitaliseras. Sedan ska originalen räddas 
genom att förvaras på rätt sätt. Det innebär att de ska 
frysas ner och förvaras i vacuum i Grängesbergs gruv-
område där Kungliga biblioteket har en filial.

– De medicinska filmerna utgör ett kulturhistoriskt och 
medicinhistoriskt mycket värdefullt material. De visar 
inte bara hur banbrytande operationer gick till utan 
säger också mycket om relationen mellan vårdapparaten 
och den enskilde patienten. Man har idag en helt annan 
relation till sin läkare än för till exempel 20 år sedan och 
sådant syns i filmerna. Man kan utläsa mycket ur vad 
som hänt med medicinen parallellt med samhällsutveck-
lingen, säger Mats Jönsson, professor vid Institutionen 
för kulturvetenskaper.

I PROJEKTET INGÅR en del detektivarbete också. 
Forskarna ska försöka ta reda på vem som filmade, var 
det gjordes och i vilket syfte, samt om det finns några 
journalanteckningar eller annan skriftlig information. En 
databas ska byggas upp där filmerna och deras metadata 
ska gå att hitta.

– Tanken är att det ska bli lättare att få tillgång till mate-
rialet via nätet. Det finns dock en hel del etiska frågor 
som måste behandlas för att ta reda på hur materialet kan 
användas eftersom det kan finnas anhöriga till patien-
terna i materialet som fortfarande är i livet.

Även om digitaltekniken förändras hela tiden, menar 
Mats Jönsson att det blivit allt lättare att formatera om 
material i nya digitala format om det skulle behövas. 
Dessutom är ju originalen räddade och finns kvar.

Medicinhistoriska filmer räddas för framtiden 
i Grängesbergs gruva

MATS JÖNSSON

professor vid Institutionen  
för kulturvetenskaper,  
Göteborgs universitet
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Christina Backman, VD för Hasselbladsstiftelsen, 
är Lundbergsstiftelsens ordförande. Hon har mång-
årig erfarenhet av bank- & stiftelseverksamhet. 

Håkan Olsson, professor	i	onkologi	(tumörsjuk-
domar)	vid	Lunds	universitet.	Håkan	Olsson	är	
medlem i ett stort antal svenska och internationella 
organisationer, med inriktning på cancersjukdomar.

Anders Klein, konsult, har varit verksam som 
Sverigechef för SEB:s stiftelseverksamhet och 
förvaltare för SEB:s pensionsstiftelse.

John Vivstam, VD i Postens Pensionsstiftelse och 
tidigare verksam som finanschef vid Nobelstiftelsen 
med ansvar för förvaltningen av Nobelstiftelsens 
kapital.

Olle Larkö, professor i dermatologi och venereo-
logi vid Sahlgrenska akademin. Styrelseledamot i 
Chalmers stiftelse och tidigare styrelseledamot i 
6:e AP-fonden, dekanus vid Sahlgrenska akademin 
och områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Från vänster: Olle Larkö, Christina Backman, Håkan Olsson, John Vivstam och Anders Klein. Foto: Magnus Gotander.
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