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Et viktig og udekket område innen nasjonal helse:

TIDLIG OPPDAGELSE AV SYKDOM VED BRUK AV
MIKRO- OG NANOTEKNOLOGI

HJ/
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Helse og deteksjon
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Tidlig deteksjon av sykdom basert på bruk av mikro- og nanoteknologi

Et viktig og udekket område innen nasjonal helse
Innhold:
1. Viktighet: Behovet for tidlig deteksjon av sykdom
2. Tidlig deteksjon er dårlig dekket i Norge
3. Nye muligheter ved bruk av mikro- og nanoteknologi
4. Nasjonal satsing

Samlet NCD dødelighet 30-69 år: ca. 10 000/år

Dødsårsaker
Kreft
Hjerte og karsykdom
Lungesykdom

Mentale sykdommer
Ulykker og forgiftning
Sykdommer i nervesystemet
Sykdom i fordøyelsesorganene
Metabolsk sykdom (diabetes)

Dødsårsaker i
Norge
(STATISTA 2017)

Sykdom i urinveier og seksualorganer

Indikator for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer.
Mål: 25 % reduksjon innen 2025.
Kilde: Folkehelseinstituttet
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Muskel og skjelett sykdommer

Ukjente årsaker

Helsestatistikk
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Kreftverstingen:
Kreft i bukspyttkjertelen er den mest dødelig av alle kreftformer
Internasjonal statistikk (*)
• Nummer 4 i antall dødsfall pr. år
• Median overlevelse etter diagnose: 6 måneder
• 1-års overlevelse: 24 %
• Total 5-års overlevelse: ca. 5 %
• Oppdages for sent for operasjon: 80 %
• Median overlevelse etter operasjon: Ca. 20 måneder
• 5-års overlevelse etter operasjon: 15 – 40 %

• 5-års overlevelse for opererte pasienter med kreft
<1 cm: >50 % (**)
(*) Okano et. al: «Strategy for early detection of resectable
pancreatic cancer». World J. Gastroenterology. 2014. 11230
– 11240.
(**) Ariyama et. al: «Screening of pancreatic neoplasma and
the diagnostic rate of small pancreatic neoplasms».
Nihon Rinsho. 1986. 1729 – 1734.
HJ/
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Kreftverstingen:
Dagens metoder for å stille diagnose ved pancreaskreft
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiske undersøkelser og pasientens historie
Blodprøver (kjemiske undersøkelser av blod - bilirubin ++)
Kreft markør tester (CA19-9 ++)
MRI/MRCP
CT Scan
PET Scan (radioaktive sporstoffer kombinert med CT)
Ultralyd fra magesekk/tolvfingertarm med endoskop (EUS)
ERCP (Røntgen av gallegang og bukspyttkjertelgang med
endoskop og kateter)
• PTC (Røntgen av lever og ganger ved injeksjon av
kontrastsstoff gjennom nål inn i lever)
• Laparoskopi (operativt inngrep med innsetting av
mikroinstrumenter inn i organene i magen)
• Biopsi

HJ/

Diagnose

Anbefalte metoder for
screening i Japan
• EUS, potensielt med MRI
eller MRCP
Med EUS kan det påvises
cyster ned til ca. 1 cm
diameter med dagens teknikk
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Tidlig deteksjon av sykdom basert på bruk av mikro- og nanoteknologi

Et viktig og udekket område innen nasjonal helse
Innhold:
1. Viktighet: Behovet for tidlig deteksjon av sykdom
2. Tidlig deteksjon er dårlig dekket i Norge
3. Nye muligheter ved bruk av mikro- og nanoteknologi
4. Nasjonal satsing

Forskning på tidlig deteksjon faller mellom stoler
Pasient

Fastlegen

Regionalt
sykehus

Universitets
sykehus

Sykehjem
Hjemmehelsetjenesten

Spørsmål: Hvem har helseministeren gitt oppgavene å utvikle, godkjenne og innføre nye metoder for tidlig
deteksjon av sykdom?
Svar: Helsedirektoratet? Fastlegene? Regionsykehusene? Universitetssykehusene? Markedskreftene?
Spesialisthelsetjenesten

Primærhelsetjenesten

• Omfattende forskning av høy kvalitet på sykdom når den har
inntruffet

• Det er fastlegene og de regionale helsetjenestene som bør
oppdager sykdom tidlig

• Forskning på tidlig deteksjon synes ikke å være prioritert

• Tidlig deteksjon gir størst mulighet for behandling, kan hindre
utvikling av sykdom og tidlig død kan unngås
• Forskning på hjelpemidler og metoder for pasientnære
helsetilbud må prioriteres
• Vi synes å ha gjort oss avhengig av at de store medisinsktekniske selskapene i andre land tilbyr oss ferdige løsninger
• Tidlig deteksjon er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt

HJ/
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Noen viktige norske fagmiljø som forsker på kreftmarkører
KREFTFORENINGEN

Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus
Institutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innenfor både norsk og
internasjonal kreftforskning. Instituttet har nå 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte,
masterstudenter inkludert. Omtrent 70 % av de ansatte og deres prosjekter er eksternt finansiert.
Instituttet har sterke internasjonale forskningsgrupper innen biokjemi, celle og tumorbiologi, genetikk,
strålingsbiologi, immunologi og kreftforebygging.

Oslo Cancer Cluster is an oncology research and
industry cluster dedicated to improving the lives of
cancer patients by accelerating the development of
new cancer diagnostics and treatment.

Senter for kreftmarkører - SFF ved UiB

KREFTREGISTERET

Målet er å identifisere, validere og ta i bruk nye kreftmarkører for å øke den biologiske forståelsen av kreft,
sikre tidlig diagnose av aggressive former for kreft og gi bedre og mer målrettet behandling. Gruppen
fokuserer på mikromiljøet i kreft svulster og markørene som dannes der.

Onkologi Hematologi; NTNU Gruppe for MikroRNA som biomarkør
for kreft

Forskergruppe som arbeider på små ikke-kodende RNA (sncRNA).
Små ikke-kodende RNA (sncRNA) er involvert i utallige cellulære
prosesser i forbindelse med kreftutvikling. Undersøker om sncRNA
kan fungere i tidlig deteksjon og som potensiell screening-biomarkør
for kreft.
Formålet med prosjektene er å undersøke om sncRNA kan være en
tidlig biomarkør for kreft, og langsiktig inngå i screeningprogrammer
mot kreft.

Gruppen fokuserer blant annet på miRNA i tykk- og endetarmskreft, og benytter seg både av vev og serum
som analysemateriale. Målet er å finne miRNA-markører som predikerer prognose og diagnose hos
pasientene, samt øke forståelsen av miRNA biologi i kreft. I 2013 viste vi at serumnivå til en rekke miRNA er
forskjellig i tidlig stadium av tykk- og endetarmskreft sammenliknet med friske kontroller.

HJ/17.12.2018

Fokus på tidlig deteksjon av pancreaskreft
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Tidlig deteksjon av sykdom basert på bruk av mikro- og nanoteknologi

Et viktig og udekket område innen nasjonal helse
Innhold:
1. Viktighet: Behovet for tidlig deteksjon av sykdom
2. Tidlig deteksjon er dårlig dekket i Norge
3. Nye muligheter ved bruk av mikro- og nanoteknologi
4. Nasjonal satsing

Felles problemstillinger mellom NCD-sykdommer som hjerte-kar sykdom og kreft
Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) utgjør omlag 70% av alle dødsfall I verden (WHO)

Symptomene er ofte vage eller mangler før det er for sent (*)
(*) Wu et. al: «Lab-on-a-Chip Platforms for Detection of Cardiovascular Disease and Cancer Biomarkers». Sensors 2017, 17, 2934

Felles risiko faktorer
Diett
Røyking
Fedme
Høyt blodtrykk
Diabetes

Hjerte/kar
31 %

Diagnose

Felles problemer
Overvåking

Kreft

Mikrosystem basert
måleteknikk:
Lav kost
Hurtig
Høy følsomhet
Multipleksing

16 %

Nasjonalt mål: Redusere tidlig død av NCD-sykdommer med 25% innen 2025.
I fremtiden vil tidligere oppdagelse kunne redde langt flere liv.
HJ/
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Bruk av mikrosystem innen helse og omsorg
Sykehus/Intensive Care
Måling før, under og etter operasjoner.
Hovedsakelig basert på fysiske sensorer.
Her gjør vi i Norge mye, særlig innen ultralyd for
hjerte/kar, men ikke mye innen kreft

HJ/

Primærhelsetjenesten
Tidlig deteksjon og overvåking.
Økende bruk av biokjemiske sensorer.
Området er lite utviklet i Norge

Helse og deteksjon
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Molekyl
grupper for
tidlig deteksjon
av kreft

Molecular targets for early detection provided by
genetic mutation and morphological changes (after
Bin Zhou, Jian‐Wei Xu, Yu‐Gang Cheng, Jing‐Yue
Gao, San‐Yuan Hu, Lei Wang Han‐Xiang Zhan:
«Early detection of pancreatic cancer: Where are
we now and where are we going?”, Volume: 141,
Issue: 2, Pages: 231-241, First published: 27
February 2017, DOI: (10.1002/ijc.30670)

HJ/
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Væske biopsi

Væskebiopsi
• Blod
• Urin
• Saliva/Spytt
• Feces/Avføring

Screening
Screening

17.06.2019

Diagnose

Iverksettelse
Prognose

Terapivalg

Tidlig deteksjon

Overvåking

Type markører:
• CTC – Sirkulerende
kreftceller
• ctDNA –
Sirkulerende kreft
DNA/RNA
• Exosomer
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Eksosomer
Et nytt, stort forskningsområde
Eksosomer (gr. exo – utside; soma –
kropp) er små nanovesikler omgitt av en
lipidmembran med protein.
Eksosomer kan inneholde m-RNA, mikroRNA, små interferende RNA (si-RNA),
proteiner, eller bioaktive lipider.

Membranet beskytter innholdet mot
nedbrytning.
Eksosomer med størrelse 100-1000 nm,
dannes ved knoppskyting fra cellers
plasmamembran.
Protein glypican-1 i eksosomer
GPC1 skjelner mellom kreft i bukspyttkjertelen
og godartet sykdom.
Referanse: sciencenetnews.com

Exosomer sett med TEM
Ref: James R. Edgar: «Q&A: What are exosomes,
exactly» BMC Biology 2016, 14:46

Liquid Biopsy: A Game-changer in Cancer Care

17.06.2019
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Instrumenter for deteksjon av bio-markører

Roche Liat

Alere Alere i

Biocartis idylla

Liaisona

HJ/

Nanosphere
Vergene

Cepheid GeneXpert
Deteksjon

Meridian
Illumigene

bioMérieux
FilmArray

Luminex

Quidel
Solana
21

Liquid biopsy market players 2017

HJ/

Væske biopsi
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Tidlig deteksjon av sykdom basert på bruk av mikro- og nanoteknologi

Et viktig og udekket område innen nasjonal helse
Innhold:
1. Viktighet: Behovet for tidlig deteksjon av sykdom
2. Tidlig deteksjon er dårlig dekket i Norge
3. Nye muligheter ved bruk av mikro- og nanoteknologi
4. Nasjonal satsing

Tidlig deteksjon av NCD sykdommer er avgjørende for å
sikre overlevelse.
«Tidlig deteksjon» som FoU-område synes å være dårlig dekket i Norge!

Mer effektive metoder for tidlig deteksjon er et kritisk behov for å
kunne tilby tidlig nok kurativ behandling og kunne overvåke for
tilbakefall etter operasjon.

Separasjon og deteksjon av bio-markører for pasienter med tidlig
stadium kreft er et sentralt forskningsområde for tidlig deteksjon
Ultralyd baserte måleinstrumenter må videreutvikles til å kunne
oppdage tidlig utvikling av flere sykdommer
HJ/17.12.2018

Tidlig deteksjon
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OPPSUMMERING
Behov for økt fokus på tidlig oppdagelse av sykdom
Nr.

Forslag til tiltak

Innhold

Hvem

1

Nasjonal satsing

Prioritert nasjonal plan, visjon, mål

HO Departement

2

Nasjonal koordinering

Oversikt, fokus, nettverk, samarbeid
mellom universitet, helseregionene og
næringsliv

USN vurderer gjerne
en slik rolle

3

Styrke forskergrupper og forskning innen
ultralyd og biomarkører

Kunnskapsutvikling, prosjekter,
organisering, laboratorier, utstyr

IMS, USN
Helse Sørøst

4

Godkjenningsordning for instrumenter for
måling på biomarkører og væskebiopsi

Organisere kompetent nasjonalt organ
og med rutiner for godkjenning

Nytt senter/gruppe.
Samarbeid med
eksisterende ordning

5

Opplæring/utdanning

Utvikle kurs, mastergrad, etterutdanning. USN i samarbeid med
Koordinering og samarbeid.
OsloMet og
Helseregionene
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