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Cancer i huvud och halsregionen drabbar ungefär 500 000 personer i världen årligen.  

Femårsöverlevnaden för dessa patienter är fortfarande cirka 50 % och har inte förbättrats nämnvärt de 

senaste årtiondena. Strålning och cellgifter används i stor utsträckning som behandling mot dessa 

tumörer, men vilka faktorer som påverkar effekten av behandling är inte klarlagt. Att kunna fastställa 

sådana faktorer skulle vara av stor nytta för möjligheten att skräddarsy en individanpassad effektivare 

behandling i framtiden.  

Syftet med denna avhandling, som består av tre delarbeten, var att identifiera markörer som påverkar 

svaret på strålningsbehandling och cisplatin. Cisplatin är ett cellgift som används i stor utsträckning 

vid behandling av huvud- och halscancer, och ofta i samband med strålning. I den första studien 

undersökte vi mängden av 14 proteiner som tidigare visats vara involverade i cancercellers 

strålningssvar. Detta gjordes i 9 olika cellinjer, som är celler som härstammar från tumörer. I dessa 

cellinjer undersökte vi också förekomsten av mutationer i p53, en gen som ofta är förändrad i 

cancerceller. Genom att införa ett poängsystem där olika mängd protein samt förekomst av mutationer 

ger så kallade negativa poäng kan vi avgöra vilken kombination av faktorer som korrelerar till 

minskad strålningskänslighet. Vi fastställde att kombinationen av höga mängder av proteinerna EGFR 

och survivin tillsammans med mutationer i p53 hade störst inverkan på minskad strålningskänslighet 

hos dessa cellinjer. 

Med Microarray-tekniken är det möjligt att se hur aktiva alla cellens gener är genom att man kan 

avläsa hur mycket generna skrivs av, dess genuttryck. Vi har använt oss av microarrayteknik i det 

andra och det tredje delarbetet i denna avhandling. I den andra studien använde vi oss av fem cellinjer 

med olika strålningskänslighet. De två som var medelkänsliga och de två som var okänsliga mot 

strålning jämfördes mot den femte cellinjen som var väldigt känslig. Detta gjordes för att detektera 

vilka skillnader i genuttryck som fanns mellan den känsliga cellinjen och de övriga. Med hjälp av 

biologiska databaser som grupperar generna efter deras funktion i cellen kunde vi avgränsa antalet 

gener till en lista på 28 stycken som verkade ha störst betydelse.  

I det tredje delarbetet använde vi oss också av microarray-teknik men nu för att titta på skillnader 

mellan cellinjer med olika cisplatinkänslighet.. Vi använde oss av tre cellinjer, en känslig och två 

okänsliga. Med samma typ av databaser som i arbete två kunde vi avgränsa de förändrade generna till 

20 stycken. Vi kunde visa att två av dem, MMP-7 och MMP-13, verkar ha stor betydelse för 

cisplatinresistansen hos dessa cancerceller.  

Sammanfattningsvis har denna avhandling påvisat markörer som kan förutsäga cancercellers respons 

på strålning- eller cisplatinbehandling. Dessa markörer kan, efter verifiering i patientmaterial, leda till 

en effektivare behandling av huvud- och hals cancer. 
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