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Innhold 

Kreftstamcellene  
– den virkelig store utfordringen i kreftbehandling  

Å finne en behandling mot kreftstamcellene, ville virkelig være å ta kreftproblemet ved roten. 

Hva er så spesielt med stamceller og nærmere bestemt kreftstamceller? Hvordan kan man 

drepe disse cellene uten å samtidig ta livet av de øvrige, livsviktige stamcellene i kroppen vår?

Sissel Rogne

Dette var tema for den internasjonale 
kreftstamcelle-konferansen arrangert av 
Kreftforskningsinstituttet ved Radium-
hospitalet i Oslo i desember, der 250 le-
dende kreftforskere fra alle deler av verden 
møttes for å oppdatere hverandre og dis-
kutere nye muligheter for behandlinger. 
Konferansen viste tydelig at det største 
problemet med kreft er at den ukontrollert 
celledelingen og kreftcellenes evne til å 
vandre og invadere annet vev (metastase-
ring), kan oppstå på mange måter. 

Kreftbehandling
Tumorer, eller svulster, er heterogene, det 
vil si at det finnes mange forskjellige typer 
celler i dem. For at svulsten skal leve og 
vokse må den også ha blodforsyning. Det 
er i mange tilfeller vist at celler med stam-
celle-egenskaper står for fornyelse og vekst 
av svulstvev, så for å fjerne en tumor må 
også tumorstamcellene drepes. Bestråling 
og cellegift dreper hurtigvoksende celler, 
men ikke stamceller som deler seg sjelden. 
Derfor er det vanskelig å kurere kreft med 
bestråling og cellegift. Det viktigste blir 
derfor fremdeles å bli operert av en dyktig 
kirurg med stor erfaring.

Biologiske egenskaper hos 
kreftstamceller
Det er viktig å finne forskjellen mellom 
normale stamceller og kreftstamceller, el-
lers er det vanskelig å rette behandlingen 
mot kreftstamcellene. Gjør man feil her, 
får det fatale følger for alle de øvrige 
stamcellene i kroppen, som sørger for for-

nyelse og reparasjon av vevsskade.

Stamcellens viktigste egenskap er at den 
kan dele seg asymmetrisk. Det vil si at 
stamcellen deler seg i én ny stamcelle og én 
spesialisert celle. Det er den spesialiserte 
cellen som deler seg videre og differensierer 
til de spesialiserte cellene, som for eksem-
pel hudceller eller nerveceller. På denne 
måten forblir antall stamceller det samme, 
men vi får vekst av mange celler og forskjel-
lige celletyper med opphav i stamcellen. 

Stamceller deler seg asymmetrisk fordi de 
er polariserte. Polariserte celler har ujevn 
fordeling av komponenter slik at disse for-
deles litt forskjellig mellom dattercellene. 
Det er indikasjoner på at stamcellene lever 
i spesielle miljøer eller nisjer i vevene som 
gjør at de blir polariserte. Miljøpåvirkning 
bidrar dermed også til å holde antallet 
stamceller konstant, med mindre det skal 
være en kraftig reparasjon eller utvikling 
og vekst i kroppen. Da må det være en mu-
lighet også for symmetrisk deling slik at 
man får flere celler. Når man har sammen-
lignet forholdet mellom asymmetrisk og 
symmetrisk deling i normale stamceller og 
kreftstamceller, ser man at ved kreft er an-
delen av symmetriske delinger dramatisk 
forhøyet og bidrar til vesentlig forskjell i 
antall stamceller og forskjell i celledød. Er 
det spesielle nisjer eller miljøer som stam-
cellene lever i som gjør at de opprettholder 
sine spesielle egenskaper? Mangel på oksy-
gentilgang, hypoksi, holder normale celler 
i hviletilstand. Kreftceller derimot er akti-

ve. Er denne evnen til å leve godt uten 
blodtilførsel en av grunnene til at kreftcel-
ler kan invadere vev (metastasere)? Det er 
vist at grunnen til at kreftceller lettere tåler 
oksygenmangel er at de tåler melkesyre be-
dre enn normale celler. Et annet viktig 
spørsmål er om miljøet kan påvirke stam-
cellene slik at de går fra å være normale til 
å bli kreftstamceller. 

Leukemier og arsenikk
Det finnes en rekke forskjellige leukemier, 
det vil si kreftformer i blodsystemet. Det 
er kanskje ikke rart siden det er stor akti-
vitet i blodsystemet for å erstatte alle de 
blodcellene som går til grunne hele tiden. 
Leukemivariantene er forskjellige med 
hensyn til årsaker, behandling og mulig-
het for helbredelse. B-cellene som utgjør 
hukommelsescellene, er en gruppe blod-
celler som ikke deler seg ofte. Men blir de 
utfordret, som ved for eksempel en infek-
sjon eller lignende, kan, og skal, disse cel-
lene begynne å dele seg for å gi oss et im-
munforsvar. Dermed kan disse cellene 
føre til at kreften kan blomstre opp igjen. 
De kan nesten virke som stamceller. 

Hele 95 prosent av leukemiene kureres 
med kjemoterapi. Retinolsyre (A-vitamin) 
er en av de mest benyttede behandlinge-
ne, og man prøver også ut arsenikk. Det 
som vanligvis har skjedd ved myelogene 
leukemier, er rearrangeringer mellom kro-
mosom 15 og 17. Denne rearrangeringen 
gir stamcelle-egenskaper til celler som 
egentlig ikke er stamceller. En mye stu-

Ekstra artikkel til nett, GENialt 1/2010



Leder

nr. 1/2010 2

dert forandring som skjer som følge av 
denne kromosomrearrangeringen, er at 
retinolsyre-reseptoren ødelegges, og der-
med endres A-vitaminmetabolismen i cel-
lene. A-vitamin er viktig for utviklingen 
av cellene. Dosen med retinolsyre er helt 
avgjørende. «Standard» dose gir ingen 
kur, bare en gjennomsnittlig to års forlen-
gelse av livet. Dersom dosen økes til giftig 
dose i to dager, blir omtrent halvparten 
kurert. 

Men hvorfor virker arsenikk så bra på 
kreftceller? Arsenikk gir massiv modifise-
ring av proteiner (såkalt sumolering av 
proteiner, der små ubiquitin-lignende pro-
teiner blir bundet til andre, bestemte pro-
teiner, slik at de får helt endrede egenska-
per), og viktigst i denne sammenhengen 
er at dette endrer cellenes evne til å tåle 
stress, ikke minst påvirkes celledelingen. I 
mus ser forskerne at dersom retinolsyre og 
arsenikk kombineres, blir musene kurert. 
Benmargen er kurert allerede i løpet av 
seks dager. Og det beste av alt er at dette 
ser ut til å virke godt i pasienter også, og at 
det kan åpne døren for behandling av an-
dre kreftformer som også skyldes spesielle 
kreftfremkallende virus. 

Kreftgener (onkogener)
Det finnes mange spesielle «kreftgener», 
som når de blir forandret, eller mutert, gir 
opphav til kreft, det vil si ukontrollert cel-
levekst. I tillegg finnes det spesielle gener 
som virker som et sikkerhetssystem og re-
gulerer disse genene, de såkalte tumorsu-

pressorgenene eller «kreftbremsegenene». 

Man mener at samspillet mellom kreft-
genene og bremsegenene er viktig. En av 
teoriene for hvorfor kreftstamcellene deler 
seg annerledes, er nettopp at et bremsegen, 
p53, er ødelagt eller forandret slik at det 
ikke lenger fungerer som en bremse som 
effektivt kontrollerer kreftutviklingen. 
Det lages nå medikamenter som spesifikt 
går inn og regulerer denne prosessen. 
Medikamentene har imidlertid ingen ef-
fekt på de øvrige cellene i kreftsvulsten, 
det vil si på de differensierte cellene. Dette 
betyr at det er først etter lang tid at man 
ser en effekt i form av at cellene dør og ikke 
blir erstattet, slik at kreftsvulsten dør lang-
somt ut. I en type brystkreft er det imid-
lertid et annet kreftgen (ErbB2) som er 
ødelagt, og dermed påvirkes reguleringen 
av genet Myc som ser ut til i seg selv å være 
viktig for økningen av antall kreftceller. 
Dessverre finnes det en rekke slike kreft-
gener og bremsegener som ofte virker bare 
i visse celletyper. 

Hvis bremsegenene (p53 og p21) er norma-
le, er det få stamceller. Ved leukemi med 
ødelagt p21-gen, blir kreftstamcellene ikke 
så strengt regulert, og stamcellene deler seg 
på samme måte som ved reparasjon av vev. 
På denne måten kan vi si at vi får kreft når 
reguleringen av celledelingen i stamceller 
ødelegges. Genene for p53 og p21 er som 
kontrollpunkter; skrus genene på, stoppes 
celledelingen for å gi mulighet for repara-
sjon av skadet DNA. Dersom skaden er for 

omfattende, sørges det for aktivering av cel-
ledød-programmer, prosesser kalt apoptose. 

Stamceller i tarm
80 prosent av all kreft oppstår i epitelceller, 
som dekker kroppens overflater innvendig 
og utvendig. I tillegg til bloddannende 
vev, er det i tarm og hud vi har størst antall 
celledelinger fordi det her også er størst sli-
tasje og celledød. I tarmen ligger stamcel-
lene i bunnen mellom tarmtottene, i så-
kalte krypter. Det er laget mange cellelinjer 
fra tarmkreft, og disse er viktige hjelpe-
midler i kreftforskningen. I bunnen av 
kryptene er det uttrykt 98 gener som ikke 
er aktive i de andre cellene i tarmtottene. 
Spørsmålet er om det er noen spesielle ge-
ner som er assosiert med kreft eller klinis-
ke tilstander. 

Ut av dvalen
Det forskes nå på metoder for å få stamcel-
ler ut av dvalen slik at de begynner å dele 
seg og kan bli mottagelige for kjemoterapi. 
Interferon er et stoff som virker lovende. 
Men utfordringene står i kø fordi kreft be-
rører de fundamentale prosessene i krop-
pen, celledeling og fornying av kroppen. 
Grunnforskningen gir også resultater som 
kan anvendes til behandling. Bananfluer 
og rundormer gir ypperlige muligheter til 
å teste ut de nye teoriene for hvordan man 
kan kontrollere stamceller, og ikke minst, 
drepe kreftstamcellene.

Video fra konferansen er tilgjengelig på www.
cancersymposia.no. 
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