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Cancertest. Danske forskere er snart klar med en fintfølende blodprøvetest, der ved hjælp af tre forskellige typer biomarkører kan fange
tarmkræft i de allertidligste stadier og dermed forbedre screeningen.

Blot en blodprøve
Af BERIT VIUF

K

ræft er en sygdom, der opstår
spontant i cellerne, og den bliver
derfor næppe udryddet på linje
med virusbårne sygdomme som
kopper og polio, hvor det er fremmede stoffer,
der kommer ind i kroppen. Jævnligt er der
overskrifter, som lover, at nu er kuren mod
kræft fundet, men selv om der er lovende
forsøg med immunterapi, stråler og medikamenter, er der lang vej igen, før kræftcellerne
kan tæmmes.
Højt placeret på kræftlægers ønskeseddel
står i stedet en simpel diagnostisk test, der kan
finde forskellige typer af kræft på et tidligt
stadie, så der kan sættes ind med hurtig og
skånsom behandling. Det bedste ville være,
hvis man kunne finde spor af alle typer af
kræft ved hjælp af en enkelt blodprøve.
Derfor vakte det genlyd i alverdens medier,
da forskere fra Johns Hopkins University i
januar publicerede resultater i Science af en ny
test, CancerSEEK, som efter at være afprøvet
blandt 1000 personer med symptomer på
kræft tilsyneladende var i stand til at finde
kræftknuder otte steder i kroppen. Blot ud fra
én simpel blodprøve.
På Hvidovre Hospital sad overlæge og
professor i kirurgiske kræftsygdomme Hans
Jørgen Nielsen og undrede sig. Allerede for
ti år siden stod han i spidsen for et lignende
studie med udgangspunkt i tarmkræft, som
kunne identificere biomarkører for tarmtumorer. Oven i købet i samarbejde med blandt
andre forskere på Johns Hopkins University.
Siden har projektet udviklet sig til også at
kunne opspore andre kræftformer.
»Vi er langt foran i udviklingen af en blodprøvetest herhjemme. Testen, der er omtalt
i Science, er kun de indledende forsøg, hvor
man tester patienter, der allerede har fået
konstateret symptomer på kræft. Men der er
meget lang vej fra at teste en lille gruppe yngre
personer og så til at validere gennem store
populationsundersøgelser i de befolkningsgrupper, der er i risikogruppen,« fortæller
Hans Jørgen Nielsen.
Den blodprøvetest, som Hans Jørgen
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Nielsen selv er involveret i, udspringer fra
de første spæde planer om et screeningsprogram for tarmkræft. Hvert år får over
5000 personer i Danmark at vide, at der
er fundet kræft i de halvanden meter, der
udgør tyk- og endetarmen. Det gør tarmkræft til den fjerdehyppigste kræftform
i Danmark. Allerede i starten af 00erne
udarbejdede Sundhedsstyrelsen de første
teknologiske vurderinger af, om screening
for tarmkræft var en sundhedsøkonomisk
og etisk investering værd. Resultatet blev,
at der i 2014 begyndte at dumpe kuverter
med små afførings-kits ned i postkasserne
hos den danske befolkning i aldersklassen
50 til 74 år som led i et landsdækkende
screeningsprogram.
I modsætning til screening for livmoderhalskræft eller brystkræft kræver en test for
tarmkræft ikke et lægebesøg i første omgang.
Nogle kræfttumorer bløder, og det blod
skubbes med ud med afføringen. Ofte i så
små mængder, at det praktisk taget er usynligt. Derfor opdager de færreste selv blodet.
Med en afføringstest kan laboranterne måle
indholdet af hæmoglobin, og dermed om der
er blod selv i mikroskopiske mængder. Hvis
der findes blod i afføringen, får man tilbudt
en kikkertundersøgelse (koloskopi), som
med små kameraer afgør, om der er
polypper (et muligt forstadie) eller deciderede kræftknuder i tarmen. I hele 65
procent af tilfældene er der andre årsager
til blodet i prøven – tit noget så
uskyldigt som smårifter i tarmen eller
hæmorider.
I forlængelse af afføringsprøverne tilbydes
34.500 danskere årligt en kikkertundersøgelse, og det skaber problemer på gastroenhederne rundt omkring i landet, der er
blevet oversvømmet af borgere, hvis fæces
henviser dem til en ofte ganske ubehagelig
undersøgelse.
Ved at tilbyde de personer, der har fået en
positiv afføringstest en supplerende blodprøvetest, kan en del af de unødvendige kikkertundersøgelser undgås.
»Vores resultater tyder på, at vi kan finde
mindst 30 procent af dem, som ikke behøver

Hvert år får over 5000 danskere at vide, at der er fundet kræft i de halvanden meter, der
udgør tyk- og endetarmen. Her ses en CT-scanning af blandt andet tyktarm hos en rask 35årig mand. FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCANPIX

koloskopi, hvis vi kombinerer afføringsprøver
med blodprøver. Og vi mener faktisk, at vi
kan gå endnu længere og med vores blodprøve

finde kræft i de meget tidlige stadier eller pege
på, hvor i kroppen man skal lede i de tilfælde,
hvor der konstateres kræft, men det viser sig
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ikke at være i tarmen,« fortæller Hans Jørgen
Nielsen.
MEN hov. Er det ikke præcis det, som
gruppen fra Johns Hopkins University netop
havde introduceret? En test, hvor man med
en enkelt blodprøve kan finde otte forskellige
kræftformer?
»Jo. Vores udgangspunkt har været et andet,
men i virkeligheden kan de to tests meget af
det samme. Det, man skal forstå, er, at den
amerikanske blodprøvetest, der er blevet så
omtalt, endnu er på et meget spædt stadie. Og
vi har altså et alternativ herhjemme, som er
klar til at blive brugt klinisk om få år,« siger
Hans Jørgen Nielsen.
I øjeblikket sammenligner samarbejdspartnere i Danmark, Europa og USA blodprøver
fra i alt 13.650 personer, hvoraf den ene
gruppe er testet positiv og den anden negativ
via afføringstest. Det er for at se, om en
blodprøvetest vil komme med mere præcise
resultater end afføringstesten. Med afføringstesten får man nemlig også en række
falske negativer, hvor der er begyndende
kræft, men hvor tumoren endnu ikke bløder.
Parallelt med dette indsamler Hvidovres
samarbejdspartnere fra Region Hovedstaden
og Region Midtjylland blodprøver fra 30.000
personer i aldersgruppen 50 til 74 år, som alle
er testet negative. Over de næste fire år bliver
der indsamlet yderligere 60.000 prøver, og de
mange tests skal tilsammen be- eller afkræfte,
om en blodprøvetest kan forbedre sporingen
af kræft i de aldersgrupper, hvor befolkningen
hyppigst udvikler tarmkræft. Undersøgelsen
er første led i den overordnede målsætning
om helt at erstatte afføringsprøver med mere
præcise blodprøver.
Når man prøver at finde tegn på kræft via
en blodprøve, leder man efter biomarkører
– spor, som kræftceller efterlader sig, og som
optages i blodet. Det kan være i form af dnamutationer, der opstår i cellerne. Menneskets
krop består af milliarder af celler, der vokser,
kopieres og dør igen. Indimellem opstår fejllæsninger, når en celle kopieres, så de celler,
der dannes, er en lille smule anderledes end
den oprindelige opskrift. Fejllæsningerne
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sker dagligt, men har som oftest ikke den
store betydning, for kroppen har også særlige
reparationsmekanismer, der går ind og retter
fejlene ved at slå forkerte celler ihjel.
Men nogle gange slår reparationsmekanismerne ikke til, og der dannes en permanent
fejllæsning – en mutation af det dna, der er
i de nye celler. Indimellem fører det til, at
cellerne begynder at kopiere sig selv ukontrollabelt og danner kræfttumorer.
En anden dna-markør, man kan lede efter,
er methyleringer – molekyler, der sætter sig
fast forskellige steder på dna-strengene og
fungerer som signal til, at dna’et skal tænde
eller slukke for produktionen af særlige proteiner, eller at cellen skal dele sig oftere, end
den ellers ville. Når mønstret af methyleringer
på dna ser ud på en bestemt måde, er det tegn
på, at der er kræftceller på spil i kroppen.
Eftersom en kræfttumor indimellem
afstøder døde celler, vil der komme små rester
af det muterede tumor-dna ud i blodårerne,
og det er netop det tumor-dna, man kan måle
i blodet i form af mutationer eller methyleringer. De dna-markører, der normalt er årsag
til kræfttumorer, er ens, lige meget hvilken
type organ de opstår i. Hvis mutationen
opstår i en hudcelle, vil man få hudkræft, i
en lungecelle vil det føre til lungekræft og i
tarmen til tarmkræft. Selv om man finder
tumor-dna, kan man altså ikke sige noget om,
hvor i kroppen kræften befinder sig.
Det kan man med en anden type biomarkør, nemlig proteiner. Og det er netop,
hvad der arbejdes med på Hvidovre Hospital.
Kræftceller danner større mængder af
bestemte proteiner, der er typiske for bestemte
organer. Finder lægerne for eksempel høje
niveauer af proteinet CEA i blodet, kan det
være tegn på en tumor i tarmen, mens store
mængder af proteinet PSA peger på mulig
prostatakræft. Billedet er dog ikke entydigt.
Der kan være et højt niveau af de samme proteiner, hvis patienten har livsstilssygdomme
som diabetes eller hjertekarsygdomme.
Derfor kigger forskerne efter flere forskellige markørproteiner og forholdet mellem
koncentrationerne af dem for at finde de
mønstre, der indikerer kræft. I øjeblikket

arbejder Hvidovre-gruppen med 18 potentielle proteinmarkører, og foreløbige resultater
viser, at i de tilfælde, hvor prøven er positiv, og
hvor der ikke kan konstateres tarmkræft i den
efterfølgende udredning, kan proteinmarkørerne pege videre og med stor sandsynlighed
indikere lunge-, bugspytkirtel-, æggestok-,
lymfe- eller prostatakræft.
For at gøre testen, som Hvidovre Hospital
arbejder på, mere præcis, samarbejder forskerne med en lang række forskningsgrupper
i ind- og udland. Blandt andet med partnere,
der har ekspertise i dna-analyse. En central partner er Aarhus Universitetshospital,
hvor professor i molekylær medicin Claus
Lindbjerg Andersen har kig på dna-methyleringer.
»De tests, der bliver bedst i sidste ende, er
dem, der kombinerer flere slags markører.
Det gør, at man kan dække alle kræftformer
bedre. Kunsten er ikke at putte flere markører ind, end at testen stadig kan udføres
økonomisk overkommeligt. Den må hverken
blive for dårlig eller for dyr,« fortæller Claus
Lindbjerg Andersen.
NETOP de overvejelser indgår i ethvert screeningsprogram. Kan det betale sig samfundsøkonomisk? Er effekten af selve testene og af
den tidlige diagnosticering god nok til, at det
opvejer eventuelle ulemper?
John Brodersen, professor i almen medicin
og lektor på Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Københavns Universitet, er en
af kritikerne af blandt andet screeningsprogrammet for tarmkræft. Han er ikke overbevist om, at en blodprøvetest nødvendigvis vil
gavne befolkningen.
»I værste fald er det spild af ressourcer
og meget skadeligt. Og i bedste fald er det
øgede omkostninger, som dog kan nedsætte
dødeligheden ved tarmkræft. De forskningsresultater, vi har set indtil videre, giver os ikke
svar på de spørgsmål,« siger han.
Ifølge John Brodersen betyder dét at kunne
diagnosticere tidligere ikke nødvendigvis, at
folk lever længere. Det kan også betyde, at de
får et længere liv med en diagnose hængende
over hovedet.
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»Det er selvfølgelig svært at tale imod mere
forskning, men der findes allerede forskning
om en anden screeningsmetode end afføringsprøver. Der er studier, som viser, at hvis man
inviterer folk i 60-65 års-alderen ind én gang
til en kort kikkertundersøgelse, kan man forebygge hvert femte tilfælde af tarmkræft, og
det er dobbelt så meget, som man gør med det
screeningsprogram, vi har i øjeblikket,« siger
John Brodersen: »Vores kroppe er et helt reservoir for alle mulige forandringer, efterhånden
som vi bliver ældre. Jo højere følsomhed vi får
med ny teknologi, desto mere finder vi også.
Men vi finder også en masse, som vi aldrig
skulle have fundet, fordi folk aldrig når at få
symptomer, inden de dør af noget andet.«
Hans Jørgen Nielsen fra Hvidovre-gruppen
er enig i, at den allerbedste metode til at
screene for tarmkræft er ved kikkertundersøgelser. Han er heller ikke afvisende over for,
at hvis alle bliver undersøgt én gang i livet, så
kan de måske være bedre stillet end ved den
nuværende screening.
»Det, man skal holde det op imod, er, at
deltagerprocenten er katastrofalt lav, når man
tilbyder screening for alle via koloskopi. Med
afføringstesten har vi en deltagerprocent på
64 procent, og hvis vi kan tilbyde en blodprøve, ryger det måske op. Man har forsøgt
metoden med at tilbyde alle i en bestemt
aldersklasse en koloskopi i Bayern i Tyskland,
og deltagerprocenten var på 12 procent. Med
så få deltagere er en screening simpelthen ikke
effektiv,« siger Hans Jørgen Nielsen.
Med en kombineret afførings- og blodprøvetest vil man kunne spare en masse mennesker for kikkertundersøgelser, fordi man mere
korrekt kan udpege de tilfælde, hvor det er
nødvendigt, og hvor det ikke er, påpeger han.
Med hensyn til overdiagnosticering er han
bare ikke enig:
»Prøv at forklare de mere end 4.000
patienter – som på grund af screening har
kunnet nøjes med en operation, fordi kræften
er fundet i så tidligt et stadie, at tumoren
endnu ikke er vokset ind i det omkringliggende væv – at der i stedet skal tages mere
hensyn til dem, der føler sig overdiagnosticerede.«
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