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Biomarkører ved bløtvevssarkom 

 
Lavt uttrykk av immunceller i bløtvevssarkomer kan tyde på dårligere prognose. Dette gjelder selv 
om svulsten kan fjernes kirurgisk med god margin. 

 
Sveinung Wergeland Sørbye disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 26.9.2013. 
Tittelen på avhandlingen er Prognostic value of adaptive and innate immune system in soft tissue 
sarcomas. Pasienter med bløtvevssarkom har dårlig prognose, og effekten av etablert 
cellegiftbehandling er oftest moderat. Ved å identifisere markører som tilsier dårlig prognose kan 
disse pasientene gis ytterligere, spesifikk behandling. 

 
For å identifisere biomarkører som kan forutsi sykdomsutfallet studerte Sveinung Wergeland 
Sørbye forekomst av ulike immunceller og genuttrykk i vevsprøver fra nær 250 sarkompasienter. 
– Vi fant at pasienter med bløtdelssarkom og lavt uttrykk av bestemte typer immunceller hadde 
dårligere prognose, forteller han. 
Det var spesielt pasienter med lavt uttrykk av CD20 positive immunceller som kom dårlig ut. Det 
samme gjelder de med høyt uttrykk av markøren Skp2 eller kombinert høyt uttrykk av markørene 
M-CSF og TGF-beta. Spesielt kvinner med kreftsvulster med høyt uttrykk av Skp2 har kort 
forventet levetid hvis de ikke får tilleggsbehandling. 
– Disse pasientene har dårligere prognose enn man ville ha forventet innad i samme 
pasientpopulasjon. Særlig hos pasienter hvor man ellers ville forventet høy overlevelse, som der 
man hadde oppnådd adekvate kirurgiske marginer, var det sammenheng mellom lavt uttrykk av 
immunceller og dårlig prognose, avslutter han. 

 
Sveinung Wergeland Sørbye ble født i Bergen i 1971. Han studerte medisin ved Universitetet i 
Tromsø 1993-1999. Etter turnustjenste og arbeid som vernepliktig lege har han jobbet som lege i 
spesialisering og senere overlege ved klinisk patologi på UNN. I tillegg til sin forskning på 
bløtdelssvulster har han også undersøkt effekten av HPV-testing til forebygging av 
livmorhalskreft. 
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