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Cancer är samlingsnamnet för ett antal sjukdomar som karakteriseras av ohämmad tillväxt av 

celler. Den generella behandlingen av cancersjukdomar består av kirurgi, strål- och/eller 

cytostatikabehandling. Nya behandlings-metoder behövs dock för att förbättra prognosen för 

människor som drabbats av cancer. En selektiv behandlingsmetod riktad mot cancercellerna, 

och som endast orsakar minimal skada på de friska, omgivande cellerna kallas för målsökning 

(targeting). Behandlingsmetoden kan vara ett sätt att förbättra prognosen för cancerpatienter.  

 

Glioblastoma multiforme är en elakartad hjärntumör med dålig prognos där människor som 

drabbats endast överlever ca 1 år med behandling.  Sjukdomen växer ohämmat in i omgivande 

frisk hjärnvävnad och består av flertalet olikartade celler vilket gör den svår att behandla. 

Synovialt sarkom är en elakartad cancerform som oftast uppstår i muskel- eller stödjevävnad 

(bindväv) i kroppen. Cancerformen är besvärlig att upptäcka och sprider sig lätt till andra 

organ vilket gör den svårbehandlad.  

 

Den här avhandlingen belyser två olika tillvägagångssätt för målsökning. Dels en två-stegs 

metod, bor neutron infångningsterapi (BNCT), som bygger på ackumulering av en substans 

innehållandes grundämnet bor (bor-10) i cancerceller och en efterföljande lokal bestrålning 

med neutroner. När boratomens kärna fångar in en neutron erhålls partiklar, en alfapartikel 

och en litiumjon, som har hög energi och skadar cancercellen. Om tillräckligt många partiklar 

får exponera en cancercell erhåller den cellen många och svåra skador som leder till att den 

dör.  
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Den andra målsökningsprincipen bygger på att cancerceller har markörer eller strukturer, till 

exempel receptorer, som friska celler inte har eller endast har i liten mängd. Man tillverkar då 

molekyler som söker sig specifikt mot dessa strukturer. På så sätt fås ett selektivt upptag i 

cancerceller vilket minskar skador av behandlingen på friska celler.  

 

I tre av delarbetena i avhandlingen utvärderas ackumuleringen av borsubstansen 

borfenylalanin (BPA). I arbete I och II har studier utförts på två olika typer av 

hjärntumörceller (glioblastoma multiforme) samt på en typ av synovialt sarkom i cellodling 

(in vitro). Som jämförelse har normala fibroblaster och monocyt-lika celler studerats i arbete I 

och III. Alla cellerna har mänskligt ursprung. Arbete IV beskriver framställning och 

utvärdering av molekyler bestående av platelet-derived growth factor (PDGF) proteinet som 

binder specifikt till receptorn (PDGFR). De framställda molekylerna, så kallade PDGF-

dextran konjugat, bestod av PDGF kopplad till en sockerkedja, dextran, av olika storlek. 

Radioaktivmärkt PDGF utan sockerkedja användes som jämförelse för att utvärdera 

betydelsen av sammankopplingen med dextran avseende konjugatens förmåga att ansamlas 

(ackumuleras), förbli ansamlat under en längre tidsperiod (retention) samt var i cellen 

konjugatet ansamlades (lokalisation). I det arbetet studerades tre olika typer av 

hjärntumörceller av mänskligt ursprung.  

 

Resultaten visar att BPA tas upp i tillräckliga mängder, >10 µg 
10

B/g tumörvävnad. De 

undersökta tumörformerna; glioblastom, synovialt sarkom, fibroblast och monocyt-lika celler, 

innehöll tillräckligt mycket 
10

B för att erhålla celldödande skador vid en behandling. De olika 

hjärntumörcellerna visade sinsemellan stora skillnader i 
10

B ansamling trots att de har samma 

ursprung.  Resultaten avseende ansamling av bor i synovialt sarkom kan vara av intresse för 

framtida BNCT-behandling av tumörformen. Framtida studier får utreda möjligheterna. 

Betydelsen av en ansamling av bor i normala celler vid en behandlingssituation är inte 

klarlagd och måste utvärderas ytterligare. PDGF-dextran konjugaten som var målsökande mot 

PDGFR (arbete IV) ansamlades i hjärntumörcellerna och visade på möjligheterna med denna 

typ av målsökning. Ackumulering, retention och lokalisering av molekylerna i cellerna var 

beroende av storleken på molekylen samt hur den var sammansatt.   

 


