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Cancer beror på massor av olika faktorer som både är en slump men också är påverkat av vad
vi gör i vår vardag. För mycket UV-ljus, alkohol, rökning är bland de vanligaste orsakerna till
en ökad risk av cancer genom livet. Det främsta skälet till detta är att dessa skador våra celler
och påverkar cellernas DNA. DNA är grunden till hur cellerna och hela vi fungerar och är det
som gör oss alla unika. Dock är DNA väldigt känslig för mutationer som är en naturlig del av
livet och evolutionen men när dessa mutationer går fel kan det få ödesdigra konsekvenser.
Cancer är ett resultat av när dessa mutationer slår ut viktiga funktioner i cellen som är
avgörande för en hälsosam cell och i längden en hälsosam människa.

Den här studien har kollat på neuroendokrina tumörer som uppstår i tunntarmen och är en
relativt sällsynt typ av cancer. Varför det uppstår är inte helt klart men verkar vara en
kombination av genetiska arvsanlag och slump. Cancerns första tecken är symptom i form av
diaréer och magont som orsakas av hormoner som dessa tumörer utsöndrar. Det
problematiska i detta är att cancern ofta har spridit sig i kroppen när de första symptomen
uppkommer vilket försvårar överlevnadschansen i längden men med dagens medicin och
terapi så lever runt 60-90% längre än 5 år efter diagnostisering beroende på hur pass cancern
har spridit sig.

Idag har medicinen kommit otroligt långt inom cancerbehandlingar som inte enbart är
cellgifter utan är även riktade mot specifika gener och funktioner i dessa celler vilket kan
stoppa cancern från att dela sig. Även kallat för bromsmediciner för att de bara kan bromsa
cancern från att sprida sig men inte helt få bort det. Med hjälp av dessa mediciner har man
lyckats utökad livslängden på många cancerformer med flera år.

I arbetet har en specifik gen i neuroendokrina tumörer kallad PLAC8 undersökts.
PLAC8 har man från tidigare studier funnit en cancerogen funktion i bland annat bröstcancer
och lungcancer där den har ökat celldelningen hos dessa. Med tekniker som qPCR och
western blotting kan man kvantitativ räkna på om specifika gener har en förändrad aktivitet
mellan en frisk cell och en cancercell. Dessa förändrade aktiviteter kan sedermera leda till
vidare studier som kan kolla på direkta eller indirekta mutationer. Genom detta är det även
möjligt att på egen hand överaktivera genen eller stänga av med till exempel CRISPR/Cas9
och med detta läsa av ifall den förändrar cancercellens funktion.

Genom att hitta en länk mellan en gen och en viss cancertyp kan man i fortsatta studier
möjligen hitta ett läkemedel som kan minska eller öka uttrycket av denna gen vilket
potentiellt kan leda till ökad livslängd. Cancer påverkar oss alla och våra dagliga vanor har
orsakat en ökning av antal cancerfall de senaste decennierna. Därför är cancerforskning en
viktig förutsättning för ett hälsosamt samhälle.
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