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Cancer uppstår till följd av förändringar i 

våra gener som leder till okontrollerad 

tillväxt av kroppens celler. 

Cancer är ett samlingsnamn för omkring 

200 olika sjukdomar. 

Fler än 1 av 3 får cancer under sin livstid. 

Vanligaste i Sverige är prostatacancer, 

bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, 

hudcancer och lungcancer. 

CANCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomarkörer hittar cancern i tid  
 

Mattias Brofelth – Doktorand vid Institutionen för Immunteknologi, Lunds Tekniska Högskola 
 
 

Antalet fall av cancer ökar stadigt och fler än var tredje människa i Sverige kommer under sin livstid få beskedet 

att de drabbats av cancer. För att öka chansen att överleva krävs en tidig upptäckt och korrekt diagnos av sjuk-

domen. En forskargrupp i Lund arbetar med att ta fram ett enkelt test som kräver mindre än en droppe blod för 

att hitta cancern. 

  

Varje år får omkring 60 000 personer i Sverige veta att de 

drabbats av någon form av cancer och antalet ökar 

stadigt. Samtidigt blir cancervården allt bättre. Nya 

metoder för att både hitta cancern tidigt och effektivare 

behandlingar gör att fler människor överlever sjuk-

domen. Trots det är cancer den näst vanligaste 

dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och står för 

omkring var fjärde människas död. Att bli sjuk innebär ett 

stort lidande för patienten och påverkar också många 

närstående. Även samhället belastas i form av arbets-

frånvaro och kostnader för sjukvård. Det finns alltså ett 

stort behov av fortsatt forskning för att ännu bättre 

kunna bekämpa cancer. 
 

Skräddarsydd behandling 

Den moderna vården går allt mer mot individanpassad 

behandling. Genom djupare analyser av sjukdomen kan 

varje patient få en skräddarsydd behandling som är 

anpassad just till sig. Förutom att kunna ställa korrekt 

diagnos kan det också vara en stor vinst i att kunna 

bedöma sjukdomsförloppet och risken för återfall. I 

cancervården kan det vara avgörande för vilken form av 

läkemedel eller annan behandling som ska sättas in.  
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Det finns många olika cancerformer, allt från de 

aggressiva och snabbväxande vilka kräver snabba och 

kraftfulla insatser till de mindre farliga former som går att 

leva med resten av livet. I bästa fall kan de som behöver 

en snabb insats få det tidigare och andra kan undvika 

smärtsamma och onödiga ingrepp om de inte bedöms 

vara verksamma eller nödvändiga. 
 

Förändringar syns i blodet 

När vi blir sjuka återspeglas det i förändringar av blodets 

sammansättning av proteiner. Vid en viss typ av cancer 

blir koncentrationen av en del proteiner högre medan 

den minskar för andra. Dessa proteiner som varierar till 

följd av sjukdomen kan användas som biomarkörer och 

tillsammans bildar de ett molekylärt fingeravtryck, unikt 

för just den sjukdomen. Biomarkörerna hittas genom att 

jämföra blodprover från grupper av friska och sjuka 

människor. 
 

Antikroppschip detekterar biomarkörer 

Christer Wingren är professor på Institutionen för 

Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. Där leder 

han en forskargrupp som arbetar med att ta fram en 

teknik för att snabbt och enkelt upptäcka sjukdomar som 

cancer genom att studera biomarkörer i blodet. 

– Tekniken kallas för ”antibody microarrays”, eller 

mikro-matriser av antikroppar, och är ett chip vars yta är 

täckt av antikroppar, förklarar Christer Wingren.  

Antikroppar är naturligt en viktig del av kroppens 

immunförsvar. Där är deras uppgift att binda till 

främmande ämnen som till exempel bakterier och 

därefter tillkalla övriga komponenter i immunförsvaret. 

Just deras unika förmåga att binda specifikt till en 

motpart är det som är nyckeln till antikroppschippen. En 

speciellt utformad antikropp tas fram för binda just till 

varje biomarkör som ingår i testet.  
 

Små droppar ger stora svar 

För att kunna tillverka tillräckliga mängder har generna 

för antikropparna förts in i bakterier som då kan 

producera syntetiska antikroppar vilka sedan renas fram. 

De rena antikropplösningarna placeras sedan i ett ordnat 

mönster (en matris) på ett chip av plast eller glas med 

hjälp av en robot. Varje droppe som roboten placerar på 

chipet är endast 300 pikoliter (0.0000003 milliliter) stor 

och dropparna kan därför sitta väldigt tätt. Det gör att en 

yta mindre än en lillfingernagel kan ha flera tusen 

droppar av olika antikroppslösning vilket betyder att det 

går att analysera många olika proteiner samtidigt. Den 

lilla skalan gör att det räcker med mindre än en droppe 

blod för att genomföra testet. Hur mycket av en viss 

biomarkör (protein) som finns i blodprovet detekteras 

genom att tillsätta en lysande molekyl och läsa av 

ljusstyrkan med en laserscanner. 
 

Tidig upptäckt är avgörande 

Testet med antikroppschip är enkelt att utföra eftersom 

det inte kräver några ingrep utöver ett vanligt blodprov 

och kan därför ge ett snabbt svar. Chippet skulle också 

kunna användas för att hitta cancer i ett tidigt stadie, 

redan innan tydliga symptom visat sig. Cancer i 

bukspottskörteln är ett exempel där ett sådant tidigt test 

hade kunnat innebära stor skillnad för den drabbade. 

Denna cancerform är inte bland de vanligaste men är 

bland de dödligaste. Diffusa symptom gör att när väl 

cancern konstaterats har den ofta redan spridit sig så 

mycket att operation inte är möjlig. Om tumören istället 

hade upptäcks i ett tidigt stadie skulle chansen att botas 

varit betydligt större. 
 

En droppe blod räcker 

I en tänkbar framtid har tekniken med att hitta 

biomarkörer utvecklats så kommer vi med relativt enkla 

test kan avläsa kroppens hälsotillstånd precis i stunden.  

– Min vision är att det ska räcka med endast en 

droppe blod för att ge all information som behövs. 

Genom att hitta de unika fingeravtryck som olika 

sjukdomar skapar i blodet kommer vi kunna expandera 

till att titta på alla dessa sjukdomar samtidigt, säger 

Christer Wingren. 

Om en regelbunden uppföljning gjordes skulle hot 

kunna upptäckas redan i ett tidigt skede. En 

skräddarsydd behandling skulle då kunna ges med bättre 

effekt för just den unika patienten.  ■ 
Professor Christer Wingren visar ett antikroppschip. 


