
”Normala” celler i hjärncancer – avgörande i tumörprogression och drogresistens? 

 

Cancer är en grupp sjukdomar som har gemensamt att de sjuka cellerna, i motsats till dess 

normala motsvarigheter, växer och delar sig okontrollerat. Den vanligaste formen av 

hjärncancer är gliom. De flesta formerna av gliom är mycket svåra att behandla, och patienter 

med glioblastom multiforme, den mest aggressiva varianten, överlever i snitt bara 15 månader 

från diagnos. Trots att behandling med cellgifter och strålning ofta är initialt mycket 

framgångsrik är det vanligt att tumörer kommer tillbaka efter en tid. De återkommande 

tumörerna ser inte sällan märkbart annorlunda ut jämfört med den ursprungliga tumören, och 

det är vanligt att återfallstumörer inte längre svarar på behandling. Mekanismerna bakom 

detta är okända idag och en bättre förståelse av vad som leder till återfall och resistens mot 

cellgifter är absolut nödvändig för att kunna designa mer framgångsrika behandlingsstrategier 

i framtiden. Preliminär forskning visar att en mekanism bakom heterogenitet i hjärncancern 

gliom kan vara att normala celler som rekryteras till tumören påverkas av miljön i tumören 

och blir faktiska cancerceller. Eftersom dessa celler kommer från en helt annan bakgrund än 

de ursprungliga tumörcellerna är de sannolikt väldigt olika och behandling som fungerar på 

de ursprungliga tumörcellerna behöver inte fungera på de rekryterade cellerna. Med hjälp av 

avancerade djurmodeller av gliom kommer vi studera det exakta förhållandet mellan 

rekryterade normala celler och de ursprungliga tumörcellerna, i synnerhet med avseende på 

svar på cellgifter och strålning och återfall. Förhoppningen är att en bättre förståelse av hur 

heterogenitet och resistens mot nuvarande behandlingsprotokoll uppstår kan leda till nya, 

förbättrade behandlingsprotokoll som utöver de vanliga cancercellerna också kan slå ut den 

minoritet av celler som tros ligga bakom återfall och drogresistens. 
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