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Hur påverkar tumörers stelhet bröstcancercellernas förmåga att svara på
cancerbehandling?
Cirka var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Det är
ungefär lika många kvinnor som män som drabbas av cancer. Den vanligaste cancerdiagnosen
hos kvinnor är bröstcancer (ca 8000 fall/år i Sverige). Termen bröstcancer är egentligen ett
samlingsnamn för flera olika typer av brösttumörer. Vissa är mindre elakartade och svarar bra
på behandling, medan andra inte går att bota och därmed är dödliga. Ett stort problem och en
av orsakerna till att vissa tumörer är svårbehandlade är att även om majoriteten av
tumörcellerna dör vid behandling, utvecklar en del celler resistens och kan orsaka att tumören
återkommer eller sprider sig till andra organ. Därför finns det fortfarande ett stort behov av att
hitta nya behandlingsmetoder och förstå varför en del tumörceller inte svarar på behandling.
Vävnader och organ i kroppen är uppbyggda i olika strukturer för att uppfylla sin speciella
funktion. Vissa vävnader är hårdare än andra och detta kan cellerna känna av och rätta sig
efter genom receptorer som finns på cellens yta. Detta påverkar hur cellerna växer och hur
strukturer bildas och ser ut. Många kvinnor hittar sin brösttumör genom att de känner en hård
knöl i bröstet. Många tumörer kan upptäckas på detta sätt, då tumörer ofta är stelare än normal
vävnad. Valerie Weaver vid University of California, San Francisco (UCSF) driver ett
tvärvetenskapslaboratorium där cellbiologer, läkare, ingenjörer och fysiker arbetar ihop och
studerar hur mekanisk kraft, dvs. stelhet i tumörer påverkar cancercellers beteende, hur
resistens kan uppstå och motverkas. Mitt projekt kommer att inrikta sig på hur externa krafter
från tumörens omgivning modifierar hur DNA är organiserat i cellen och om detta styr gener
som kan ge upphov till resistens.
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