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Planer på
jätteavlopp
kan skrotas

BROMSAR METASTASBILDNING

■ Det är inte säkert att den nya avloppstunneln från Malmös
centrum till Sjölunda reningsverk kommer att byggas. På VA
Syd undersöker man för närvarande ett annat – och kanske
bättre – alternativ till miljardbygget.
– Om det inte går att bygga tunneln på grund av berget
måste vi ha ett alternativ för snart är det fullt.
MALMÖ A5
SYDVÄST

Tränare Madeleine Nimby med Nelvin Kullenberg.

Fotbollen där alla får vara olika
KULTUR & NÖJE
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STAFFANSTORP A14

Partiet måste
helt enkelt hitta
en plattform: den de har
duger inte.
LEDARE A2
SYDOST

Blentarps byalag
orkar inte – pausar

Ständigt på nya vägar
Intervju med författaren Torbjörn
Flygt inför Bokens dag i Hässleholm
den 18 november.
B2-3

SJÖBO A23

SYDVÄST

Sexåtalad lärare
fälld och friad
LUND A11

På Skåne universitetssjukhus har en grupp forskare tagit fram ett läkemedel som kan bromsa bildningen
av dottertumörer vid bland annat bröstcancer.

Forskare som hejdar cancern

■ Medlet Foxy-5 kan sätta stopp för spridning av primärtumörer och bildandet av metastaser. Ett läkemedel som professor Tommy Andersson och hans team vid Lunds universitet
har forskat fram.
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Helg reportage

Cellerna rör sig konstant, vilket man kan se när man tittar på dem i mikroskop. På bilden: Njainday Jobe, postdoc, från Gambia.

Flera av forskarna i Tommys team är postdoc, vilket innebär att de redan har disputerat och har stor erfarenhet av forskning. På bilden: Mansi Manchanda från Indien, postdoc, samt professor Tommy Andersson.

På Skånes universitetssjukhus håller en grupp forskare under ledning av
professor Tommy Andersson att ta fram ett läkemedel som kan bromsa
bildningen av dottertumörer vid bland annat bröstcancer.

Odlade celler för experiment.

Mansi Manchanda från Indien, post-doc.
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– Nu är det viktigt att vi kommer igång med Fas 2-studier så fort
som möjligt, säger forskaren Tommy Andersson.

Purusottam Mohapatra, postdoc, tittar närmare på cellprover.

FOXY-5 KAN STOPPA
CANCERNS SPRIDNING
DE FLESTA SOM DÖR I CANCER GÖR DET FÖR ATT PRIMÄRTUMÖREN HAR
SPRIDIT SIG OCH BILDAT METASTASER. DET KAN FOXY-5 SÄTTA STOPP FÖR
– ETT LÄKEMEDEL SOM FORSKAREN OCH PROFESSORN TOMMY ANDERSSON OCH HANS TEAM VID LUNDS UNIVERSITET HAR FORSKAT FRAM.
TEXT ÅSA LARSSON

Tommy Andersson har alltid varit intresserad av cellernas rörelser. När han och hans
forskarlag studerade hur proteinet WNT-5A
påverkar celler, såg de att proteinet fick dem att
stanna upp i sina rörelser. Då var steget att titta
på cancerceller inte långt borta.
– Vi upptäckte att cancerceller som inte
innehöll proteinet rörde sig fort och om man
stoppade in det så minskade deras rörelseförmåga, säger Tommy.
Tommy och hans forskare gick vidare och
analyserade gamla prover från kvinnor som
hade fått diagnosen bröstcancer. De tittade på
hur många av dessa som fått återfall 10–15 år
efter beskedet. Det visade sig att av de patienter
vars prover innehöll proteinet hade väldigt
få drabbats av återfall jämfört med dem som
saknade WNT-5A.
Slutsatsen blev att risken för att bröstcancern
skulle komma tillbaka i form av dottertumörer
är betydligt högre för de patienter som saknar
proteinet WNT-5A än för dem som har det.
De allra flesta som avlider av cancer gör det
av tumörspridning. Primärtumören går, med
vissa undantag, ofta att bekämpa med kombinationer av läkemedel, strålbehandling och
kirurgiska ingrepp. Det stora problemet är om
den hinner sprida sig och bilda dottertumörer
eller så kallade metastaser. Den formen av cancer orsakar stort lidande och har hög dödlighet.
– Man vet aldrig när en cancerform släpper
iväg celler som bildar metastaser. Därför är det
viktigt att man kan komma in så fort som möjligt och motverkar detta.
Proteinet fungerar dock inte att använda

som ett läkemedel. Under Tommys ledning
arbetar ett internationellt team på ett tiotal
forskare med att få fram ett alternativ till proteinet WNT-5A. Forskarteamet tillhör Lunds
universitet och håller till på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Resultatet av deras forskning är Foxy-5,
en syntetisk variant som kroppen tar emot
och som härmar egenskaperna hos WNT-

5A. Forskarna har visat att Foxy-5 i olika
djurmodeller dämpar metastasbildningen på
bröst- och prostatacancer. Analys av kliniska
prover talar för att det också gäller koloncancer. Dessa är de tre vanligaste cancerformerna.
Tommys forskare har nyligen avslutat Fas
1-studier av Foxy-5. Läkemedlet har testats på
patienter med långt gången cancer. Avsikten
med dessa studier är att se om och vilka biverkningar som preparatet orsakar samt fastställa en dos. De allra flesta läkemedel visar
toxisk effekt, alltså någon form av biverkning,
när man går upp i dos.
– Till vår förvåning uppstod aldrig den toxiska effekten, trots att vi fortsatte att testa högre och högre doser. Det innebär att Foxy-5 är
helt utan biverkningar.

Tanken är att läkemedlet ska vara ett kom-

plement till de behandlingar som används i
dag när en patient får diagnosen bröst-, prostata- eller tjocktarmscancer. Primärtumören
ska precis som tidigare alltid tas bort. Därefter
får patienten cellgifter eller någon form av
hormonell terapi.
– Dessa behandlingsformer fungerar alldeles utmärkt, men tyvärr ger de ofta också
stora biverkningar och många mår dåligt, säger
Tommy.
Foxy-5 ska läggas ovanpå de vanliga behandlingarna. Att den inte ger någon som helst
form av biverkningar har den positiva effekten
att den inte kommer att öka belastningen för
patienten.
Man vet aldrig när en cancerform släpper
iväg celler som blir metastaser. Därför är det
viktigt att börja behandla så fort som möjligt,
direkt efter att diagnosen är ställd.
– Drömscenariot vore att kunna gå in och
börja behandla så fort patienten får diagnosen
på samma sätt som att man ger insulin till patienter som drabbas av diabetes. Om cancerpatienter kan få Foxy-5 direkt kan vi föra upp
dem till samma utveckling som de som har

”

MAN VET
ALDRIG NÄR
EN CANCERFORM SLÄPPER IVÄG
CELLER SOM
BILDAR METASTASER.

TOMMY ANDERSSON

fakta
Cancer är samlingsnamnet på
cirka 200 olika sjukdomar. De
vanligaste cancerformerna är
prostatacancer, bröstcancer,
tjock- och ändtarmscancer,
hudcancer och lungcancer.
Varje år drabbas ungefär
61 000 personer i Sverige
cancer.
Foxy-5 bromsar metastasbildningen hos de tre vanligaste
cancerformerna, det vill säga
prostata-, bröst-, och tjocktarmscancer.
Källa: Cancerfonden med
flera

Foxy-5-behandlade celler.

proteinet WNT-5A. Risken att de får återfall
blir då mycket liten.
Tommy är noga med att poängtera att deras
läkemedel inte botar cancer. Den påverkar varken hur fort tumörcellerna växer eller dödar
dem. Emellertid har den effekt på cellernas
rörelse och motverkar de negativa effekterna
av cancer. Det minskar alltså risken för att behandlade patienter ska drabbas av de så dödliga metastaserna minskar avsevärt.

– Jag tror att vi måste inse att det är osan-

nolikt att vi kommer att kunna utrota cancer.
Däremot anser jag att det kan bli möjligt att utveckla läkemedel som gör att patienterna kan
leva ett näst intill normalt liv – ungefär som att
ge insulin till en diabetiker.
Nästa steg för Foxy-5 är Fas 2-studier. Då
ska det injiceras i människor som har fått diagnosen men saknar proteinet WNT-5A. Det
får inte heller finnas spår av metastaser. De kliniska studierna genomförs av biotechföretaget
WntResearch, som just nu håller på att samla
in kapital för att det ska bli möjligt. Planen är
att studierna ska komma i gång under första
kvartalet 2018.
– Vi har all anledning att tro att de fortsatta
studierna ska visa att Foxy-5 fungerar i människor på samma sätt som det har gjort i djur.
I så fall är det otroligt bra. Då har vi ett läkemedel som kan rädda många cancerpatienter,
avslutar Tommy Andersson och ler.
Fotnot: Tommy Andersson och hans forskarteam bedriver forskning på WN5A och Foxy-5
på Lunds universitet. Forskaranslagen räcker
däremot inte till för att täcka kliniska prövningarna, vilket alltid krävs innan ett preparat kan
bli godkänt som läkemedel. Av den anledningen har patenten för Foxy-5 lyfts över i ett privatägt biotechföretag, WntResearch, vilket har
möjlighet att söka kapital från olika finansiärer.
WntResearch finns på Aktietorget och genomgår just nu en emission som ska finansiera
nästa steg i de kliniska prövningarna, Fas 2.

