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Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Årligen drabbas ca 7000 kvinnor bara i 
Sverige. En viktig faktor i sjukdomens prognos och aggressivitet är antalet kopior av genen 
HER2 i cancercellerna. Denna gen finns normalt endast i två kopior per cell (en på varje 
kromosom 17), men är i 20 % av alla bröstcancerfall amplifierad (den finns i många fler kopior 
per cell än normalt). Resultatet blir en aggressivare och mer snabbväxande cancer eftersom genen 
i amplifierat tillstånd påskyndar celldelningen. 

Effektiv behandling som minimerar effekten av det höga kopietalet finns, men pålitliga 
diagnostiska verktyg för att verifiera amplifiering av HER2 genen saknas. Mitt projekt har gått ut 
på att applicera en ny metod på genen med förhoppningen att kunna räkna antalet kopior i 
bröstcancerceller. Med en bra diagnosmetod kan man minska både sjukvårdskostnader och 
onödigt lidande hos patienter.  

Metoden går ut på att en kort DNA-sträng (kallad prob) hittar HER2 generna i cellen, fäster 
till dem och cirkulariseras. Den bildade cirkeln kan därefter kopiera sig själv hundratals gånger 
och bilda ett mycket långt DNA-fragment som rullar ihop sig till ett nystan med en diameter på 
~1 µm på grund av inbördes attraktion mellan fragmentets olika delar. Därefter används kortare 
fluorescens-inmärkta DNA-strängar som fäster till mål på det långa fragmentet. Dessa lyser när 
de utsätts för ljus av en viss våglängd, vilket resulterar i att nystanen syns i ett fluorescens-
mikroskop som en lysande prick. Med hjälp av datorprogram kan antalet prickar räknas och 
därmed kan diagnos av antalet HER2 kopior per cell fastställas. 

I mitt projekt har jag designat proberna och använt dem på bröstcancerceller, med ett känt 
antal kopior av HER2-genen på 11 kopior, och friska celler, med två kopior av HER2-genen. I de 
friska cellerna hittade jag inga HER2 signaler, men i bröstcancercellerna hittade jag flera kopior.  

Med dessa resultat kan jag fastställa att metoden fungerar för visualisering av antalet HER2-
kopior, men fler experiment behöver utföras för att ytterligare effektivisera metoden.             
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