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Huvud- och halscancer är den femte vanligaste cancerformen i världen med över 500 000 nya 
fall årligen. Dessa tumörer utgår oftast från slemhinnan i övre luftvägarna och är vanligast i 
munnen och på stämbanden. Elakartade spottkörteltumörer är en annan mindre grupp. 
Behandlingsmetoderna har utvecklats avsevärt under de senaste 20 åren men patienternas 
långtidsöverlevnad har inte förlängts.  

Målsättningen med avhandlingen har varit att undersöka olika faktorer som kan påverka 
tumörväxt i huvud- och halsområdet, såsom cancercellernas mekanismer för programmerad 
celldöd (apoptos), cellcykelaktivitet, inflammatoriska faktorer och förmågan att bryta ner 
omgivande vävnader. 

Avhandlingen visar att patienter med elakartade spottkörteltumörer som hade lägst antal 
cancerceller aktiva i cellcykeln (växande) också hade bäst överlevnad.  I tungcancerpreparat 
fanns det största antalet växande cancerceller i ytterkanterna av tumörhärdarna och i samma 
områden fanns också mest metallothionein, ett protein som kan hindra celldöd. Apoptosen i 
dessa områden var betydligt lägre än i andra delar av tumören. Sammantaget pekar detta på att 
de mest aggressiva cellerna finns i ytterkanterna av cancerhärdar där dessutom celldöden kan 
vara hämmad. Jämfört med normal slemhinna fanns en större mängd av dödsreceptor Fas i 
tungcancer. Förekomst av denna receptor studerades i cellodlingar framtagna från 
cancertumörer i munnen.  Behandling av dessa odlade celler med lågdos cisplatin (cellgift) 
ökade antalet dödsreceptorer än mer och likaså celldöden. Således kan ett cellgift givet i låg 
dos och därför med mindre biverkningar öka cancercellers benägenhet att dö.  

Elakartade tumörer har en ökad förmåga att med hjälp av enzymer bryta ner omgivande 
strukturer. Dessa enzymer kan utsöndras både från tumörceller och normala 
stödjevävnadsceller. Utsöndringen kan påverkas av små signalmolekyler (cytokiner) som i sin 
tur kan utsöndras från samma celler, eller från immunförsvarets celler. Två cytokiner visades 
förstärka varandras förmåga att få munhålecancerceller att utsöndra enzymer matrix 
metalloproteinas-1 och -9, och cytokinerna tumour necrosis factor-alpha och hepatocyt 
tillväxtfaktor var för sig, stimulerade starkt utsöndring av samma enzymer. Sammantaget visar 
resultaten att cytokiner kan bidra till cancerspridning och förstärker uppfattningen att 
canceromgivande ”normala” celler kan bidra till tumörväxt. 

 Avhandlingen har givit ökad kunskap om flera olika faktorer som påverkar växt av huvud- 
och -halscancer. Framtidens cancerbehandlingar kommer att vara skräddarsydda med hänsyn 
taget till dessa cellulära mekanismer, vilket kommer att spela en avgörande roll för 
behandlingseffekten. 
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