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HUR	UPPKOMMER	CANCER?
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Cancer	är	den	näst	vanligaste	dödsorsaken

ü Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige (bara hjärt- och kärlsjukdomar dödar fler). 

ü 20 % av alla dödsfall i Sverige beror på cancer. 

ü Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De delas i sin tur in i en mängd 
undergrupper. De vanligaste cancerformerna i Sverige är; prostatacancer, bröstcancer, tjock- och 
ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.



Vid	cancer	har	vissa	celler	förlorat	kontrollen	
över	celldelningen	

ü Så här går vanlig celldelning (mitos) till: 
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ü Vid cancer kan vissa celler inte kontrollera sin celldelning utan den fortsätter och fortsätter utan något stopp. 
Det leder till att en tumör bildas.



Cellcykeln	och	celldelning

ü Vad menas med cellcykeln?: Cellcykeln är den serie processer som en cell genomlöper under sitt liv och 
som avslutas med att cellen delar sig i två dotterceller (cellcykeln är en form av livscykel).

ü För varje varv av cellcykeln så delar sig en cell till två dotterceller. Dessa två celler kan sedan, var och en på 
egen hand, genomgå cellcykeln igen. På detta sätt är förloppet cykliskt och kan upprepas hur många gånger 
som helst. 

ü Alla celler delar sig inte lika mycket och vissa inte alls:

§ Delar sig inte: Nervceller och muskelceller.
§ Delar sig sällan: Endokrina celler.
§ Kontinuerligt delande: Embryonala celler, stamceller, hudceller.



Cellcykeln

G1-fas

S-fas

G2-fas

M-fas inkl. 
cytokines

G1-fas: Här sker proteinsyntes, celltillväxt 
och förberedelse inför replikationen. 

G0-fas: De flesta celler i en vuxen individ delar 
sig inte, utan befinner sig i en s.k. G0-fas. Den 
är då metaboliskt aktiv men delar sig inte. 

G0-fas

M-fas inkl. cytokines: Här sker 
mitos eller meios beroende på 
celltyp, cytokinesen är steget då 
cellen snörs av till 2 dotterceller

S-fas: Detta är syntesfasen, 
vilket innebär replikation
av kromosomerna.

G2-fas: Här sker proteinsyntes, 
celltillväxt, kontroll av replikerat DNA etc. 

kan cellen dock lämna G0-fasen 
och istället gå in i cellcykeln (G1-
fasen). 

Om specifika 
tillväxtfaktorer 
finns närvarande



Tillväxtfaktorer	kan	få	cellen	att	lämna	G0-fasen

ü Om tillväxtfaktorer (speciella proteiner) finns närvarande kan cellen passera ”restriktionspunkten”, lämna G0-
fasen och istället gå in i cellcykeln (G1-fasen). Tillväxtfaktorerna kan antingen bildas i cellen eller utsöndras från 
körtlar (kallas då för hormoner) och transporteras med blodet till cellen. 



Cancer	innebär	okontrollerad	celldelning
ü Mutationer skapar cancerceller: Celler som drabbas av ett flertal mutationer i de gener som 

reglerar celldelningen utvecklas till cancerceller. De kan då inte kontrollera sin celldelning.

ü Tumörbildning: Cancercellerna har tappat kontrollen över celldelningen och det bildas då en 
cellklump som kallas för tumör. 

ü Angiogenes: Tumören får sin näring via egna nybildade blodkärl, cancercellerna skickar ut 
tillväxtämnen som gör så att blodkärl växer in i tumören (angiogenes).

ü Metastaser: Från tumören kan det lossna cancerceller (metastasering) som sprider sig till andra 
organ och där ger upphov till nya dottertumörer (metastaser). 

Okontrollerad 
celldelning

Muterad cell

Tumör

Angiogenes Blodkärl



Vad	kännetecknar	en	cancercell?

ü Har en oförmåga att dö.

ü Har förmåga att dela sig i all oändlighet.

ü Har förmågan att stimulera sin egen tillväxt.

ü Är okänsliga för utifrån kommande signaler att sluta växa (känner inte av sin omgivning).

ü Utsöndrar tillväxtämnen så att blodkärl börjar växa in i tumören (angiogenes).

ü Har i de flesta fall förmåga att via blod och lymfa sprida sig till andra organ än där den har bildats 
(metastasering).



Cellcykeln	och	celldelningen	kontrolleras	av	
speciella	gener

ü Den normala celldelningen är mycket noggrant kontrollerad av speciella gener inne i cellen. 

ü I varenda liten cell finns över 20 000 gener. Några av generna har till uppgift att ge signaler till cellen när 
den ska börja dela sig. Andra ger signaler när det är dags att stoppa celldelningen. 

ü Gener som ökar hastigheten på celldelningen genom att aktivera tillväxtfaktorer kallas för proto-onkogener 
(gaspedalsgener). 

ü Gener som bromsar celldelningen genom att hämma tillväxtfaktorer kallas för tumörsuppressorgener 
(bromspedalsgener). 



Hur	bildas	en	cancercell?

1. Mutationer i de gener som kontrollerar cellcykeln och celldelningen: 
§ Tumörsuppressorgener 
§ Proto-onkogener

2. Mutationer i ”DNA-reparationsgener” så att mutationer som uppkommer i 
tumörsuppressorgener och proto-onkogener inte kan lagas. 



1. Fel vid replikationen: DNA-polymeraset infogar fel nukleotider och reparationsenzymerna upptäcker inte 
felet. 

2. Strålning: Strålning ökar risken för att mutationer uppkommer i generna. UV-stålning är den vanligaste 
strålningen som vi utsätter oss för. Radioaktiv strålning är ett annat exempel på strålning som kan orsaka 
mutationer. 

3. Giftiga ämnen: Giftiga ämnen i den omgivande miljön som vi får i oss genom inandning, intag av mat eller 
vatten etc. kan orsaka mutationer.

4. Virus: Virus tar sig in i våra celler och infogar sin arvsmassa i vårt DNA. Det är också en form av mutation 
(förändring av DNA:t). Om det sker i en gen som är inblandad i t.ex. kontrollen av cellcykeln så kan det 
leda till cancer. Flera cancerformer kan orsakas av virus, t.ex. livmoderhalscancer som orsakas av HPV 
(humant papillomvirus).

Hur	uppkommer	mutationer?



”Gas- och	bromspedalsgener”	som	kontrollerar	
cellcykeln	och	celldelningen

Tumörsuppressorgener 
(t.ex. p53)

Proto-onkogener 
(t.ex. Ras)

Tillväxtfaktorer (t.ex. cyclin) 
som stimulerar celldelningen

+

- Från tumörsuppressorgenerna
och proto-onkogenerna bildas 
proteiner och det är dessa 
proteiner som i sin tur utövar den 
stimulerande eller hämmande 
effekten på tillväxtfaktorerna.



p53	kan	stoppa	cellcykeln	och	därmed	
celldelningen

p53-genen aktiveras och 
proteinet p53 bildas

Skadat/muterat DNA (eller dålig 
näringsstatus, syrebrist etc.)

Apoptos: 
Programmerat självmord av 

den skadade cellen. Detta sker 
om DNA-skadorna är för stora.

Cellcykeln stoppas tillfälligt:  
Cellcykeln stoppas, skadat DNA 

lagas, cellcykeln kan sedan startas 
igen. De celler som bildas har inga 

DNA-skador.

Alternativ 2Alternativ 1



Tumörsuppressorgener 
(t.ex. p53)

Proto-onkogener 
(t.ex. Ras)

Tillväxtfaktorer (t.ex. cyclin) 
som stimulerar celldelningen

+

-

Mutationer	i	tumörsuppressorgener	som	t.ex.	
p53	kan	öka	risken	för	att	utveckla	cancer

Om p53-genen muteras så bildas 
inget fungerande p53-protein. 
Proteinet kan då inte stoppa 
cellcykeln och celldelningen. 

X Bromspedalen 
fungerar inte längre!



Mutationer	i	proto-onkogener som	t.ex.	Ras	kan	
öka	risken	för	att	utveckla	cancer

Tumörsuppressorgener 
(t.ex. p53)

Proto-onkogener 
(t.ex. Ras)

Tillväxtfaktorer (t.ex. cyclin) 
som stimulerar celldelningen

+

-

Om Ras-genen muteras blir den 
överaktiv och då bildas det ett stort 
antal Ras-proteiner. Proteinerna ”gasar 
på” cellcykeln och celldelningen.

+Gaspedalen är 
maximalt nedtryckt!



Muterade	proto-onkogener kallas	för	onkogener

Proto-onkogen Onkogen

Överaktiv gen vilket innebär att 
det bildas en stor mängd 
proteiner från denna gen vilket 
”gasar på” celldelningen.

Normalaktiv gen vilket innebär 
att det bildas en lagom mängd 
proteiner från denna gen vilket 
stimulerar celldelningen i lagom 
mängd och vid behov.

Mutation



Om	”gasen”	är	nedtryckt	i	botten	och	
”bromsen”	är	sönder	så	bildas	en	cancercell

Tumörsuppressorgener 
(t.ex. p53)

Proto-onkogener 
(t.ex. Ras)

Tillväxtfaktorer (t.ex. cyclin) 
som stimulerar celldelningen

+

-X
Cancer

Gaspedalen är 
maximalt nedtryckt!

Bromspedalen 
fungerar inte längre!

Om p53-genen muteras så bildas 
inget fungerande p53-protein. 
Proteinet kan då inte stoppa 
cellcykeln och celldelningen. 

Om Ras-genen muteras blir den 
överaktiv och då bildas det ett stort 
antal Ras-proteiner. Proteinerna ”gasar 
på” cellcykeln och celldelningen.



Vad	är	skillnaden	mellan	benigna	och	maligna	
tumörer?

ü Benigna tumörer är godartade medan maligna är elakartade. 

ü Elakartade tumörer innehåller celler som har drabbats av fler mutationer vilket innebär att de, 
jämfört med godartade celler, t.ex. har förmågan att sprida sig (metastasering). Elakartade tumörer är 
därför väldigt farliga. 



Tre	sätt	att	behandla	cancer

ü Kirurgi: Operera bort tumören. Detta måste ske innan cancern har spridit sig. 

ü Strålbehandling: Bestrålar tumören för att döda cancercellerna. 

ü Cytostatika (cellgifter): Cytostatikan binder till och hämmar de enzymer som behövs i de olika stegen i 
celldelningen. Nackdelen är att cytostatikan även hämmar celldelningen hos normala kroppsceller som 
delar sig ofta (t.ex. immunförsvarsstamceller i benmärgen och celler i hårfolliklarna). 



Sammanfattning
ü Den första cancercellen startar alltid i en vanlig frisk cell någonstans i kroppen.
ü En cancercell delar sig snabbt, okontrollerat och obegränsat. Detta skapar ofta en svulst, en s.k. tumör.
ü I en cancercell har de gener som kontrollerar cellcykeln och celldelningen muterat och tappat kontrollen 

över cellcykeln och celldelningen. ”Gaspedalsgenerna” är överaktiva medan ”bromspedalsgenerna” är 
inaktiva. 

ü Mutationer uppkommer spontant vid replikationen eller av UV-strålning, radioaktivitet, kemiska ämnen, 
virus etc. 

ü Endast en muterad ”cancergen” räcker inte för att skapa elakartad cancer. Det krävs flera muterade 
gener. 

ü Tumören är egoistisk och tränger undan omkringliggande vävnad. Tumören gör så att blodkärl växer in i 
tumören och förser den med näring och syre (angiogenes).

ü Cancer kan spridas i kroppen genom metastaser. 
ü Benigna tumörer är godartade medan maligna är elakartade. Maligna tumörer innehåller celler som  har 

drabbats av flera mutationer och därmed utvecklats till ”riktiga” cancerceller med förmåga att skapa 
metastaser etc.

ü Cancer behandlas med kirurgi, strålning och cytostatika.



Se	gärna	fler	filmer	på:
medicinlektioner.se		

youtube.com/medicinlektioner


