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Dansk cancerforskare
får Fernströms Nordiska Pris

Den danske cancerforskaren
Keld Danö får Eric K Fern-
ströms Nordiska Pris 1999. Keld
Danö är professor i tumörbiolo-
gi vid Köpenhamns universitet
och chef för Finsenlaboratoriet
vid Rigshospitalet. Verksamhe-
ten vid Finsenlaboratoriet ägnas
helt åt cancerforskning. Fern-
strömpriset är på 500000 kr och
tilldelas Danö för hans »grund-
läggande studier av protein-
spjälkningens betydelse för tu-
mörtillv äxt».

Den forskning som Keld Danö och
hans medarbetare bedriver kan komma
att resultera i helt nya metoder att för-
hindra cancerceller från att sprida sig
och ge upphov till metastaser, dvs dot-
tertumörer på andra ställen i kroppen.

Keld Danö och hans medarbetare på
laboratoriet har haft en teori att cancer-
celler sprider sig genom att de utnyttjar
ett av kroppens egna system för att repa-
rera skadade vävnader, t ex sårläkning.
Systemet innebär att det bildas enzy-
mer, proteaser, som kan bryta ned pro-
teiner. När blodplättar och fibrin (ett
trådliknande protein som bildas vid ko-
agulering) klumpar ihop sig till en blod-
propp som täpper till ett kärl så bildas
ett sådant enzym, en plasminogenakti-
vator, för att lösa upp blodproppen. Det
systemet är numera väl kartlagt och
principen används för ett läkemedel vid
akut hjärtinfarkt. 

Enzymet reparerar vävnad
– Vi utgick från att plasminogenakti-

vatorn var verksam även vid cancer och
beslöt att kartlägga enzymer och dess
aktivitet. Det tog oss flera år att karak-
terisera det och då fann vi att det inte var
ett utan två enzym. Dels det som finns i
blodkärlen, tPA, dels ett som vi påvisa-
de i cancerceller och som fick namnet
uPA, berättar Keld Danö.

Forskargruppen koncentrerade sig
på uPA och har beskrivit både enzymet,
dess hämmare och hur det tar sig in i
cellerna via en mottagare, uPA-recep-
torn, på cellytorna.

Normalt fungerar uPA-systemet un-
der reparationen av skadad vävnad, tex
ett sår. Hudceller bildar enzymet när de
växer in och täcker såret med ny väv-
nad. När en kvinna slutar amma förän-
dras vävnaden i bröstet och det sker med
hjälp av uPA-systemet. Normalt finns
det en välavvägd balans i systemet – när

vävnad är reparerad eller ombyggd så
bildas inte mer enzym.

Men systemet kan gå ur kontroll, t ex
beroende på att hämningen av enzym-
produktionen inte fungerar längre. Cel-
lerna omvandlas till cancerceller och in-
vaderar vävnad med hjälp av enzymet
som fortsätter att bryta sönder proteiner.
Inte nog med det – cancercellerna har
också förmåga att rekrytera friska celler
att arbeta för sig. De friska cellerna bil-
dar också uPA och andra proteaser och
hjälper på så sätt cancern att sprida sig.

Keld Danö tror att om 10–15 år kom-
mer de allra flesta cancerfall att kunna
botas. Någon undermedicin är inte
tänkbar – därtill är cancer en alltför
komplicerad sjukdom. Och biverkning-
ar kommer man aldrig ifrån. Men när
man väl har kartlagt cancercellernas
alla raffinerade mekanismer för att spri-
da sig går det att täppa till spridningsvä-
garna.

Forskningen om uPA-systemet kan
redan nu användas som prognosinstru-
ment vid cancer. Ju högre halt av uPA-
receptor i blodet, desto sämre prognos.
Keld Danös forskargrupp har i samar-
bete med cancerläkare på Hvidovre-
sjukhuset i Danmark sett på prov från ca
600 patienter som opererats för kolon-
cancer och funnit ett tydligt samband.
Sådana data kan bli viktiga för att avgö-
ra vilka patienter som bör behandlas
med cytostatika efter operationen. •

Keld Danö, professor i tumörbiologi.
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