
”Ny” mekanisme bak 
prostatakreft oppdaget

En mekanisme som i flere tiår har vært en kjent årsak til blodkreft, er for første gang vist å ha betydning 

for vanlige kreftsvulster – i dette tilfellet prostatakreft. Funnet gjør at man nå vil undersøke om tilsvarende 

mekanisme også er årsak til andre krefttyper.

Norunn K. Torheim

Translokasjon

Translokasjon er gjensidig utbytting 
av arvemateriale mellom to kromo-
somer av ulik type (ikke-homologe 
kromosomer), eller overføring av en 
bit fra et kromosom til et annet. 

Translokasjoner kan for eksempel 
føre til at reguleringen av genuttrykk 
endres eller at to gendeler kobles 
sammen og gir opphav til et protein 
med en ny egenskap.
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Helt siden 1960 har man visst at per-
soner med kronisk myelogen leu-
kemi (blodkreft) har en felles endring 
på kromosomnivå – de har et såkalt 
Philadelphia-kromosom. 

Lager protein som fremmer 
cellevekst
I 1973 ble det vist at denne kromosom-
forandringen er en translokasjon (se 
faktaboks) mellom kromosom 9 og 
22. En bit av kromosom 22 er flyttet 
(translokert) til kromosom 9, noe som 
resulterer i et unormalt lite kromo-
som 22 – Philadelphia-kromosomet, 
og et unormalt langt kromosom 9. 
Senere ble det vist at en liten del av 
kromosom 9 også er flyttet til kromo-
som 22. Denne biten fører til at to 
gendeler kobles sammen og danner 
et fusjonsgen på kromosom 22 med 
en helt ny egenskap. Fra dette genet 
lages et protein som kan gi opphav til 
ukontrollert cellevekst, altså kreftut-
vikling. Da man fant ut at et molekyl 
som hemmet aktiviteten til proteinet, 
ga kliniske forbedringer for pasien-
ter, fikk man bekreftet relevansen av 
Philadelphia-kromosomet for kreft-
utviklingen.

Vanlig mekanisme for andre 
kreftformer
Forskning de siste 30 årene har vist at 
noen kromosomale translokasjoner 
går igjen og er viktige i utvikling av 

leukemi, sarkomer og lymfomer (se 
faktaboks). Vanligvis er en bestemt 
translokasjon spesifikk for en bestemt 
kreftform. Når det gjelder karsino-
mer (se faktaboks) derimot, er det 
sjelden at translokasjoner bidrar til å 
sette i gang eller utvikle kreften 
videre.

Gammel viten må revurderes
En prostatakreftstudie fra forskere 
ved University of Michigan, gjør at 
denne oppfatningen nå må revurde-
res. Studien viser nemlig at bestemte 
translokasjoner går igjen i en under-
gruppe av pasienter med prostata-
kreft. De amerikanske forskerne har 
utviklet en metode de kaller COPA – 
Cancer Outlier Profile Analysis. Her 
bruker de moderne bioinformatikk 
for å studere hvilke gener som akti-
veres i svulstene, det gir nemlig et 
bilde av hvilke proteiner cellen pro-
duserer. De leter særlig etter gener 
som har unormalt høy aktivitet i en 
undergruppe av krefttilfellene. Ved 
hjelp av denne metoden fant de trans-
lokasjoner som involverte genene til 
to transkripsjonsfaktorer. Transkrip-
sjonsfaktorer er proteiner som regu-
lerer uttrykk av gener i cellene, det 
vil si at de påvirker hvilke proteiner 
som produseres, og hvor mye som 
produseres av dem. Endring i genene 
for transkripsjonsfaktorene vil derfor 
kunne påvirke cellens proteinproduk-
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sjon og dermed påvirke cellens 
egenskaper.

Resultatene fra denne studien 
vil ha implikasjoner for utvikling 
av molekylær diagnose og behan-
dling av de tilfellene der disse 
translokasjonene er årsak til kreft-
utviklingen. Studien vil trolig 
også føre til at man tar i bruk 
COPA-metoden for å lete etter 
translokasjoner ved andre typer 
kreft. 

Kilder:
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Ulike krefttyper

Karsinomer:
• Den mest vanlige kreftfor-

men.
• Oppstår fra celler som dek-

ker indre og ytre kroppso-
verflater (epitelceller).

• De mest vanlige kreftty-
pene av denne sorten er 
lunge-, bryst- og tarmkreft.

Sarkomer:
• Kreftformer som oppstår 

fra celler som finnes i krop-
pens støttevev, som bein, 
brusk, fett, bindevev og 
muskler (mesenkymale 
celler).

Lymfomer:
• Kreftformer som oppstår i 

lymfeknuter og vev i krop-
pens immunsystem.

Leukemier:
• Kreft i modne blodceller 

som vokser i beinmargen 
og som ofte finnes i store 
mengder i blodet. 

Kilde: www.radiumhospitalet.no

Ifølge Darwins utviklingslære 

drives evolusjon av utvelgelse 

av naturlig forekommende 

variasjoner. De individene som 

har selektive fordeler, har bedre 

muligheter for å overleve og 

reproduserer seg. Genene bak 

de selektive fordelene vil dermed 

spre seg raskere enn andre gener, 

og resultatet blir en tilpasning 

til miljøet. Helt siden Darwin 

kom med sin teori i 1858, har 

enkelte vitenskapsmenn og 

filosofer ønsket seg ”snillere” 

evolusjonsteorier.

I forbindelse med markering av Dar-
wins fødselsdag 12. februar inviterte 
Centre for Ecological and Evolutionary 
Synthesis (CEES) ved Universitetet i 
Oslo til ”Darwin Day” 10. februar. Hen-
sikten var både å belyse viktigheten av 
Darwins teorier, også utover biologien, 
og å drøfte hvorfor teoriene fremdeles 
skaper debatt. ”Darwin Day” er blitt et 
årlig arrangement som markeres flere 
steder i verden som en opptakt til mar-
keringen av Darwins 200-årsdag i 2009.

”Brutal” teori
Hva er det så med darwinismen som 
gjør at flere fremtredende vitenskaps-
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Motviljen mot 
darwinismen  
Norunn  K. Torheim og Tore Wallem

menn har mislikt teorien helt fra den 
ble lansert, selv om de ikke har hatt 
problemer med evolusjon som sådan? 
Dette var tema for foredraget til filo-
sofen Michel Ruse, professor ved Flo-
rida State University. I følge Ruse er 
det den tilsynelatende brutaliteten i at 
livet er blitt formet ved en utvelgelse 
av individer med spesielle genvarian-
ter i en kamp for tilværelsen, som ska-
per problemer for mange.

Til og med Darwin selv ble etter 
hvert ”villedet” til å bli mindre darwi-
nistisk, i følge Ruse. Dette skyldtes 
blant annet at den innflytelsesrike fysi-
keren Lord Kelvin (1824–1907) regnet 
seg feilaktig frem til en alder på jorda 
som ikke var tilstrekkelig for at evolu-
sjonen kunne ha skjedd nøyaktig etter 
de mekanismene Darwin foreslo.

Andre forslag
Blant de andre forslagene som gjen-
nom tidene har kommet opp, er at vi 
må ha utviklet oss fra et sett med 
urtyper og at vi også kan arve erver-
vede egenskaper. Andre har vist til 
oppbygningen av kongler og andre 
ting i naturen som følger bestemte 
matematiske mønstre, og ment at 
dette viser at det er fysikkens lover 
som har vært det avgjørende i å forme 
livet, ikke naturlig utvelgelse.

Aksepterer ikke evolusjonen
I tillegg til debattene i de vitenskape-
lige miljøene om hvordan evolusjon 




