
 
Sara Lundström 
 
 
 

Ny metod för att upptäcka cancer i ett tidigt skede 
 
Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och världen. Trots 
medicinska framsteg inom cancerforskning är överlevnaden för patienter som har fått denna 
diagnos endast ca 50 procent efter en femårsperiod.  Detta beror till stor del på att denna 
cancerform ofta upptäcks väldigt sent i sjukdomsutvecklingen, vilket bidrar till en minskad 
chans till en lyckad behandling. Anledningen till att diagnosen ofta kommer så sent i 
sjukdomsförloppet är delvis att kolorektal cancer är symptomfri i tidiga stadium. En annan 
bidragande faktor är dagens diagnostekniker som i många fall har svårt att upptäcka tidigare 
stadium av den här cancern. Därför undersökte jag i mitt projekt en ny metod för att upptäcka 
kolorektal cancer i ett tidigare skede.  
 
Cancer är en genetisk sjukdom som beror på förändringar i arvsmassan av de celler som 
utvecklas till cancerceller. Förändringarna är ofta mycket små genetiska mutationer kallade 
SNPs i arvsmassan hos cancercellerna. SNPs är en variation av ett enda baspar på en bestämd 
plats i genomet. Vår arvsmassa innehåller ”recepten” för alla proteiner i vår kropp. När cancer 
uppstår har SNPs ändrat receptet för proteiner som varit väsentliga för t.ex. celldelningen. 
Den ändringen leder till en okontrollerad tillväxt av cancercellerna.     
 
Målet med mitt projekt var att undersöka en ny metod för att upptäcka kolorektal cancer i ett 
tidigt skede. Det gjordes genom att testa möjligheterna att använda en genetiskt baserad 
diagnosteknik som kan upptäcka tidiga SNPs. Slutmålet är en helt automatiserad och snabb 
chipmetod för en genetiskt baserad diagnos som inte bara kan upptäcka cancern i ett tidigt 
skede utan även kan ge en möjlighet för en bättre individuell behandling av varje patient. 
 
Undersökningen visade att den gentiskt baserade metoden är effektiv på att upptäcka SNPs 
och har potential att vidareutvecklas till ett chip för en genetisk diagnos av koloretaktal 
cancer. Utvecklandet av ett sådant chip kan komma att ha stor betydelse i framtida diagnos 
och behandling. Eftersom det kommer att vara en snabb men även billig metod för att 
upptäcka kolorektal cancer kommer det ge möjligheten för alla i befolkningen att regelbundet 
bli testade som en del av en hälsokontroll. Metoden kommer i slutändan bidra till en minskad 
dödlighet för kolorektal cancer patienter.  
 
 
 
Handledare: Anders Wolff och Claes von Wachenfeldt 
Examensarbete 30 hp i Molekylärbiologi. Ht 2008 
Institutionen för cell- och organismbiologi, Lunds universitet 
Department of Micro and Nanotechnology, Denmarks Technical University  



Sara Lundström 
 
 

Early Detection of Colorectal Cancer by Single Nucleotide Polymorphism 
Screening using Solid Phase Polymerase Chain Reaction 

 
 
 
Abstract 
 
In colorectal cancer early detection is critical for the survival rate of the patients. To decrease 
the cancer-related deaths associated with this disease regular population’s screenings would 
be valuable. But this requires a screening method that is inexpensive, fast, sensitive and 
designed to detect early stages of this disease. For this purpose a genetic screening method 
using solid phase PCR is proposed, that detects single nucleotide polymorphisms (SNPs) that 
are frequently occurring in early stages of this disease. To evaluate whether solid phase PCR 
can be used for SNP detection the screening for the SNP mutations in codon 12 of the K-ras2 
gene was performed. The results of this study suggest that solid phase PCR is capable to 
detect different SNP mutations with good selectivity. However, there is still some work to be 
done to optimize the detection. It was shown that this method has a good sensitivity and is 
capable of detecting small amounts (0.1ng) of genomic DNA. It was also shown that the 
method is capable of detecting small amounts of one genotype in the present of high 
concentrations of another genotype. By all indications this seems to be a useful screening 
method for colorectal cancer that can be designed to detect multiple SNPs in one single 
reaction.  
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