
CAR-T 
En ny metod att behandla cancer har visat sig vara mycket framgångsrik. Metoden går ut på att 
läkarna genmanipulerar kroppens egna försvarsceller så att de lär sig känna igen cancercellerna 
och slår ut dem. Metoden har visat sig vara mycket framgångsrik vid behandling av till exempel 
blodcancer och flera av patienterna är idag helt friska. 


Metoden fungerar så att blod tas från den cancersjuka patienten, kroppens försvarsceller T-celler, 
så kallade mördarceller stormars ut ur blodet och genmodifieras så att de får gener som gör att 
mördarcellen kan skilja vanliga celler från cancerceller. Blodet förs sedan tillbaka in i patienten. 
Mördarcellerna förökar sig och slår ut cancerceller och kroppen har sedan ett varaktigt försvar 
mot nya tumörer.


Metoden har en så länge några nackdelar. Patienterna blir mycket dåliga när de genmodifierade 
cellerna återförs i blodet och behöver intensivvård. Vissa patienter hamnar i koma och andra har 
dött. Själva behandlingen är fortfarande mycket dyr, ett blodprov med genmanipulerade t-celler 
kostar fyra miljoner kronor.


Användbara länkar


Emily,	12,	hade	dödlig	cancer	–	räddades	av	nya	behandlingen	
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/emily-12-hade-varit-dod-utan-behandlingen	

Blodcancerförbundet:	Patienter	kommer	att	dö	i	väntan	på	metoden	
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/blodcancerforbundet-patienter-kommer-att-do-i-vantan-pa-
metoden	

1. Beskriv hur Car-t behandlingen går till, vilka typer av cancer har läkarna botat och vad finns 
det för biverkningar.


2. Ta ställning, behandlingen är en så länge dyr, vem ska bekosta behandlingen?


3. Ange de källor du använt och beskriv källornas trovärdighet.


https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/emily-12-hade-varit-dod-utan-behandlingen
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/blodcancerforbundet-patienter-kommer-att-do-i-vantan-pa-metoden
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/blodcancerforbundet-patienter-kommer-att-do-i-vantan-pa-metoden


Bedömningsmatris

Namn:


E C A

Du ger exempel och beskriver 
olika enskilda delar

Du förklarar delarna och hur de 
hänger ihop och bildar 
sammanhang

Du drar från exempel och 
sammanhang slutsatser som går 
att föra över på andra 
sammanhang (generaliserar)

Du använder ibland begrepp, 
modeller och teorier 
(vardagsspråk)

Du använder ofta begrepp, 
modeller och teorier på rätt sätt 
och i rätt sammanhang.

Du använder alltid begrepp, 
modeller och teorier på rätt sätt 
och i rätt sammanhang 
(ämnesspecifikt språk)

Du för enklare resonemang med 
viss faktagrund

Du för mer utvecklande 
resonemang med faktagrund

Du för mycket utvecklande 
resonemang med tydlig 
faktagrund, utifrån de källor du 
redovisar

Du tar ställning och visar enkla 
samband som är lätta att peka ut

Du tar ställning och motiverar ditt 
ställningstagande

Du tar ställning, motiverar och 
förklarar samband i flera led

Du dokumenterar arbetet med 
bilder och text och anger de 
källor du använt

Du dokumenterar arbetet med 
tydliga rubriker, bilder med 
förklarande bildtexter och 
motiverar varför du använt de 
källor du använt

Du dokumenterar arbetet med 
tydliga rubriker, bilder med 
förklarande bildtexter och 
motiverar varför du använt de 
källor du använt och vilken 
tillförlitlighet källorna har

Du använder dig av 1-2 källor och 
redovisar dem

Du använder dig av 3-4 källor och 
redovisar dem i en källförteckning

Du använder dig av 3-4 källor och 
resonerar kring varför du valt dem 
och redovisar dem i en 
källförteckning


