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15 års kræftforskning i Danmark 
– 15 års fremskridt, der nytter

Kræftens Bekæmpelse støtter hvert år 
dansk kræftforskning med cirka 250 mil-
lioner kr. Og de mange millioner nytter. 
Det viser de seneste års små og store 
fremskridt indenfor kræftforskningen. 

Vi har sat kræftforskningen under lup 
for at se, hvad der er kommet ud af de 
seneste 15 års intensiv forskning; dels 
fremskridt, som Kræftens Bekæmpelses 
egne forskere har bidraget med – og 
dels resultater, som andre danske kræft-
forskere har stået for med støtte fra 
de mange millioner kr., som danskerne 
hvert år indsamler og giver til Kræftens 
Bekæmpelse.

Kræftforskning betaler sig
Kræftens Bekæmpelse driver selv egen 
forskning i Center for Kræftforsk-
ning, som år efter år markerer sig i 
verdensklasse indenfor international 
forskning. Forskningscentret ligger på 
Strandboulevarden i København og 
huser bl.a. moderne laboratorier og en 
stor biobank med data fra godt 57.000 
danskere. Her arbejder danske og 
internationale forskere fra mere end 20 
forskellige lande.  
Kræftens Bekæmpelse støtter også 
en stor del af den kræftforskning, 
som foregår på landets hospitaler og 
universiteter og har her et tæt samar-
bejde med nogle af Danmarks dygtigste 
kræftforskere rundt om i landet. 

- De mange millioner, som vi investerer 
i kræftforskning betaler sig. Ingen tvivl 
om det! Det viser de seneste 15-20 års 
forskningsresultater. Der er sket mange 
fremskridt, som tilsammen har været 
med til at forbedre kræftbehandlingen 
og ikke mindst forlænge overlevelsen 
inden for de fleste kræftsygdomme. Og 
det er værd at glæde sig over, fastslår 
direktør Leif Vestergaard Pedersen fra 
Kræftens Bekæmpelse. 

Kræftens gåder?
Har vi så løst ’kræftens gåder’? Nej, men 
vi er godt på vej! 

Kræft er ikke én men mange sygdom-
me. Og derfor er der ikke én, men 
mange forskellige løsninger på ’kræf-
tens gåder’. Vi har i det følgende bedt 
en række fremtrædende danske kræft-
forskere om at beskrive de væsentligste 
resultater af deres arbejde, som har 
bidraget til nogle af de mange frem-
skridt indenfor forebyggelse af kræft, 
nye, bedre behandlingsmetoder og 
hjælp til at få et godt liv igen efter en 
kræftsygdom.

For at lette overskueligheden har vi så 
vidt muligt placeret hver artikel efter 
årstal. 

Denne version består af resumeer af 
hver artikel, som forhåbentlig kan give 

et hurtigt overblik over de mange for-
skellige forskningsresultater. Artiklerne, 
som danner baggrund for disse resume-
er, kan læses i deres fulde længde på 
Cancer.dk. 

Rigtig god læselyst

Direktør Leif Vestergaard Pedersen
Kræftens Bekæmpelse
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Her gør din støtte en forskel: 

De vigtigste forskningsresultater 
fra Kræftens Bekæmpelse 
(2014-1994)
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Sluk for kræftcellers 
energiforsyning

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2013)

Forskere har opdaget, hvordan 
man kan kvæle kræftceller ved at 
slukke for deres tilførsel af energi. 
For uden energi kan kræftceller 
ikke vokse vildt og sprede sig. Hvis 
man kan slukke for energiforsy-
ningen, så vil kræftcellerne dø.

De såkaldte onkogener produce-
rer kemisk energi til cellerne. BRAF 
(V600E) er et sådan onkogen, som 
specifikt driver forsyningen af energi 
til modermærkekræftceller. Hvis man 
bekæmper onkogenet BRAF (V600E) 
med kræftmedicinen vemurafenib, 
så slår man de fleste kræftceller ihjel. 
Men sygdommen dukker ofte op 
igen. Kræftceller er helt afhængige 
af onkogener. Og forskerne har nu 
opdaget, at denne afhængighed har 
at gøre med en specifik’ svaghed’ i 
kræftcellernes energiforsyning. Den 
ny viden kan bruges til at udvikle 
kombinationsbehandlinger, som kan 
’kvæle’ de mest sejlivede kræftceller.

Læs mere: Forskere afslører kræftcel-
lers ømme punkt

Bedste behandling for 
brystkræft-kvinder med 
flere andre sygdomme

Professor, overlæge Marianne Ewertz, 
Odense Universitetshospital (2013)

Brystkræft er den hyppigste kræft-
sygdom blandt kvinder, og hyppig-
heden stiger med alderen. Det samme 
gør hyppigheden af andre sygdomme 
hos kræftpatienten. Formålet med 
dette projekt var at undersøge, 
hvordan flere sygdomme (komorbi-
ditet) samtidig med kræft påvirker 
dødeligheden og undersøge effekten 
af forebyggende efterbehandling, 
f.eks. kemoterapi.

Resultaterne viste, at ca. hver fjerde 
brystkræftpatient har flere andre syg-
domme samtidig med brystkræft. Over-
levelsen efter brystkræft er forbedret 
undtagen for de kvinder, som i alvorlig 
grad har flere andre sygdomme end 
kræft. Forskningen viste, at risikoen 
for at dø af brystkræft steg i takt med 
graden af de andre samtidige sygdom-
me. Til gengæld virkede kræftbehand-
lingen lige så godt hos patienter med 
en mild til moderat grad af andre 
sygdomme. Forskernes konklusion 
er, at brystkræftpatienter bør tilbydes 
forebyggende efterbehandling, hvis de 
overhovedet kan tåle det under hensyn-
tagen til deres andre sygdomme.

Læs mere: Multisygdom og overlevelse 
efter behandling for tidlig brystkræft

”Forvandling” af kræft-
celler til normale celler

Professor i Molekylær Onkologi Bo 
Porse, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet 
(2014)

Forskere på Finsenlaboratoriet ved 
Rigshospitalet har med data fra leu-
kæmipatienter udviklet nye metoder 
til at sammenligne gener i kræftceller 
med gener fra normale celler. Målet 
var at finde nye svagheder i kræftcel-
ler, som kan angribes med behand-
ling. 

Forskerne har opdaget stoffer, som 
kan bruges til at ”vende” kræftcellernes 
unormale mønstre i generne til mønstre, 
som findes i normale celler. Metoden 
ser ud til at kunne bruges på længere 
sigt til at slå kræftcellerne ihjel og kan 
også bruges til at forudsige, hvordan 
patienter vil reagere på kemoterapi, og 
om patienterne eventuelt vil have bedre 
gavn af en anden behandling f.eks. 
knoglemarvstransplantation.

Læs mere: Forskning i genaktivitet kan 
fører til nye målrettede behandlinger
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Smerter hos 
kræftpatienter

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2013)

Bedre livskvalitet efter kræftbehand-
ling er i fokus, eftersom flere og flere 
kræftpatienter overlever og skal 
overvinde senfølger og bivirkninger 
efter behandlingen. Det gælder også 
smerter.

En stor dansk undersøgelse af kvinder 
med brystkræft viser, at mange oplever 
smerter helt op til 16 måneder efter 
operationen. Hver 3. kvinde oplevede 
smerter næsten hver dag eller hele 
tiden, og hver 10. kvinde oplevede 
smerterne som meget eller ekstremt 
belastende. 7-9 år senere, havde 20 pct. 
af kvinderne fortsat smerter næsten 
hver dag eller hele tiden. Udover typen 
af operation, var  der også en sammen-
hæng mellem smerter og patienter med 
lavere uddannelse og indkomst, ringere 
fysik, søvnproblemer og flere depressive 
symptomer.  Flere undersøgelser tyder 
på, at psykologisk behandling i mindre 
omfang kan afhjælpe smerterne. Men 
der er i høj grad behov for mere forsk-
ning i behandling mod smerter blandt 
kræftpatienter og kræftoverlevere.  

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning

Kræft og psyke                

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2013)

Kræft er ikke blot en sygdom, der 
rammer kroppen. En kræftdiagnose 
og efterfølgende behandling påvirker 
de fleste patienter psykisk og socialt 
på en lang række forskellige områder.

Forskere ved Aarhus Universitetshospi-
tal har de sidste ti år haft fokus på 
psykiske og sociale følger efter kræft 
fra angst og depression, problemer 
med familie og job til betydningen af 
psykologhjælp, religion og alternativ 
behandling. Projekterne har gjort os 
klogere på de mange følger efter en 
kræftsygdom og har været med til at 
udvikle nye støttetilbud og anden hjælp 
til, at kræftpatienter også kan få et godt 
liv efter en kræftsygdom. Projekterne 
spænder vidt indenfor den psykosociale 
kræftforskning. (Her kan bl.a. nævnes 
nedenstående emner, som uddybes i 
efterfølgende afsnit)

• Psykiske problemer som følge af 
kræft og kræftbehandling

• ”Kemohjerne” – bivirkninger efter 
kemoterapi

• Søvnproblemer, stress, smerter og 
andre bivirkninger efter kræft

• Alternativ behandling som f.eks. 
Mindfulness

• Tro og religions betydning for 
kræftpatienter

• Hvordan takler man følelser som 
f.eks. angst og uro

• Hvad betyder kommunikationen 
mellem kræftpatienter og behand-
lere og plejepersonale 

Læs mere: Ovennævnte  projekter er 
uddybet med artikler i de følgende 
kapitler af resumeerne. 

Projekterne er ligeledes grundigere 
beskrevet i den lange artikel version på 
Cancer.dk
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Opløsningsmiddel kan 
give leverkræft 

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2013)

Det klorede opløsningsmiddel 
triklorethylen (TRI), som har været 
brugt i over 100 år inden for jern- og 
metalindustrien og på renserier, øger 
risikoen for leverkræft. Det viser 
en undersøgelse af 5.500 nordiske 
arbejdere i årene 1947-1989, som var 
udsat TRI.

Det interessante er, at formålet med 
undersøgelsen oprindeligt var at vise, 
at arbejdstagerne ikke fik lever- og 
hjerneskader af TRI. Men ved hjælp af 
cancerregistrene har forskerne efter-
følgende opdaget, at de TRI-udsatte 
arbejdere har dobbelt så stor risiko for 
leverkræft sammenlignet med andre 
indbyggere i de tre nordiske lande. I 
undersøgelsen ses også øget forekomst 
af non-Hodgkin’s lymfom blandt mænd 
og hos kvinder øget forekomst af kræft 
i livmoderhalsen. Det sidste er dog mere 
usikkert, om det skyldes TRI. Verdens-
sundhedsorganisationen WHO har 
tidligere fastslået, at TRI øger risikoen 
for nyre- og leverkræft og non-Hodg-
kin’s lymfom.  

Læs mere: Opløsningsmiddel øger risiko 
for leverkræft

Behandling af smerter 
hos kræftpatienter

Professor, overlæge, dr.med. Per Sjøgren; 
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Køben-
havns Universitet

Behandling med såkaldte opioider 
*(f.eks. morfin) er hjørnestenen i be-
handling af kræftsmerter og anbe-
fales i øvrigt af verdenssundhedsor-
ganisationen WHO.  
Behandlingen kan imidlertid have 
bivirkninger. Undersøgelser viser, 
at patienter med akutte og kroni-
ske smerter har nedsatte kognitive 
funktioner.

Mange kræftpatienter som behandles 
for smerter, lider ofte af glemsomhed, 
nedsat opmærksomhed, øget distrak-
tion og forvirring. Herudover er mange 
kræftpatienter også tit plaget af andre 
symptomer, f.eks. depression, vægttab, 
træthed etc., som også kan påvirke de 
kognitive funktioner. 
I de følgende projekter undersøger 
forskere fra Rigshospitalet samspillet 
mellem smerter, smertestillende medicin 
og kognitiv funktion hos kræftpatienter 
med henblik på at forbedre smertebe-
handlingen.  

*) Opioiderne udvindes af råopium, med 
morfin og kodein som de mest kendte. 

Læs mere: Ny viden om behandling af 
smerter hos kræftpatienter

Projekt 1: Smerte og 
kognitive funktioner i 
hjernen

Professor, overlæge, dr.med. Per 
Sjøgren; Onkologisk Klinik, Rigshospita-
let, Københavns Universitet

I forsøget undersøger forskerne, 
hvordan de kognitive processer i 
hjernen (tænkning, erkendelse og 
erfaring) påvirkes af smerter og 
smertebehandling med opioider.      

I forsøget udsættes raske frivillige for-
søgspersoner for smerte og behandles 
med smertestillende medicin remifenta-
nil (morfinlignende præparat). 
Resultaterne viser, at de kognitive 
funktioner hos forsøgspersonerne bliver 
forringet af både smerter men også af 
selve den smertestillende medicin. De 
kognitive funktioner forringes yderligere 
ved voldsomme pludselige smerter. Den 
ny viden om disse komplicerede sam-
menhænge om patienters smerteople-
velser har stor betydning, hvis lægerne 
skal blive bedre til at lindre og behandle 
smerter hos f.eks. kræftpatienter. 

Læs mere: Projekt 1: Kognitiv funk-
tion hos raske forsøgspersoner, som 
udsættes for akut smerte før og under 
behandling med det smertestillende 
middel remifentanil
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Projekt 2: Bedre tests 
af hjernefunktioner hos 
kræftpatienter

Professor, overlæge, dr.med. Per 
Sjøgren; Onkologisk Klinik, Rigshospita-
let, Københavns Universitet (2013)

Der mangler gode testmetoder og 
enighed om, hvordan man bedst 
måler kognitive funktioner i hjernen 
f.eks. i forbindelse med test af 
hjernefunktionerne hos kræftpatien-
ter, som får smerte-dæmpende 
medicin. 

I dette forsøg med 300 kræftpatienter 
og 300 kontrolpersoner fra hhv. Dan-
mark og Brasilien undersøges fem 
forskellige neuropsykologiske tests, 
som også tidligere har været brugt på 
kræftpatienter. De foreløbige resultater 
viser, at både patienterne selv og deres 
pårørende oplever, at de kognitive funk-
tioner forringes
Opioider er som nævnt en ”hjørnesten” 
i smertebehandlingen af kræftpatienter. 
Det er derfor afgørende, at vi kan måle, 
hvordan opioider påvirker kræftpatien-
ter. Undersøgelserne er endnu ikke 
afsluttet, men forskerne håber på at 
udvikle bedre kognitive tests, der kan 
bruges i fremtiden.    

Læs mere: Projekt 2: Vurdering af den 
kognitive funktion hos kræftpatienter

Nyt våben i kampen 
mod brystkræft

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2013)

Op mod 80 pct. af alle danske bryst-
kræftpatienter lider af hormonfølsom 
brystkræft, som bl.a. behandles med 
antihormon – tamoxifenbehandling. 
Men desværre udvikler en del kvinder 
resistens og får tilbagefald indenfor 
ti år.  

På baggrund af en ny undersøgelse 
har forskerne arbejdet på at udvikle en 
kombinationsbehandling, som både kan 
uskadeliggøre østrogenreceptoren og 
samtidig bremse signalmolekylerne fra 
vækstfaktorreceptorerne. Den metode 
”slukker” så at sige de signaler i kræft-
cellen, som styrer de processer, der får 
brystkræftcellerne til at vokse uhæm-
met. 
Østrogenreceptoren kan uskadeliggøres 
enten ved at give et andet antihormon 
kaldet fulvestrant – eller ved at benytte 
nogle nye genteknologiske metoder, 
som fjerner østrogenreceptoren helt fra 
cellerne.    

Læs mere: Nyt våben i kampen mod 
brystkræft

Tidlig diagnose

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

Hvordan får vi danskerne til at gå 
tidligere til læge med kræftsymp-
tomer? Hvordan får vi den praktise-
rende læge til at lytte til patienten og 
være særligt opmærksom på kræft? 
Hvordan styrker vi samarbejdet mel-
lem praktiserende læger og resten af 
sundhedsvæsenet? 
Kræftens Bekæmpelse har sammen 
med Novo Nordisk Fonden sat særligt 
fokus på disse spørgsmål.

Forskningen sker gennem Center for 
Forskning i Cancerdiagnose i Praksis – 
CaP.  For at sikre optimal overlevelse 
efter kræft er det vigtigt, at sygdommen 
opdages tidligt, for så er chancen for at 
overleve og komme sig efter sygdom-
men størst. Derfor har CaP haft fokus 
på hele patientforløbet og indsamlet 
en lang række forskningsresultater fra 
patientens første symptomer til udred-
ning hos lægen, behandling på hospita-
let og efterbehandling.

Læs mere: Hurtigere diagnose og be
handling: Fra patientens første symp-
tomer til udredning og behandling



De første kræftpakker

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

Resultater fra Center for Forskning 
i Cancerdiagnose i Praksis (CaP) har 
været med til at forbedre kræftbe-
handlingen på en lang række vigtige 
områder.  

Forskerne afslørede bl.a., at halvdelen 
af alle kræftpatienter i Danmark måtte 
vente mere end tre måneder på at blive 

behandlet. Kritikken førte til, at sund-
hedspolitikerne oprettede de første 
såkaldte kræftpakker med klare regler 
for ventetider og behandlingsforløb på 
alle danske hospitaler. 
Forskerne i Aarhus viste også, at kun 
halvdelen af kræftpatienterne gik til 
praktiserende læge med konkrete 
alarmsymptomer på kræft. Den anden 
halvdel havde uspecifikke symptomer. 

Resultaterne førte til at danske regioner 
oprettede såkaldte Diagnostiske Centre 
for at forbedre diagnostikken. 
Sidst men ikke mindst blev der sat fokus 
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på at forbedre de praktiserende lægers 
udredninger af kræftpatienter, så diag-
nosen kunne stilles tidligere og patien-
ten kunne sendes videre i behandling.

Læs mere: Tidlig diagnose og behand-
ling: Fra patientens første symptomer til 
udredning og behandling.
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Bedre brug af kræftpak-
kerne

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

Efter de første kræftpakker blev 
indført, har forskerne nu sat fokus på 
at undersøge, hvordan kræftpakkerne 
kan optimeres og bruges endnu 
bedre til gavn for kræftpatienterne.

Det sker bl.a. gennem nye efterud-
dannelser for de praktiserende læger. 
Lægerne får undervisning i alarmsymp-
tomer på kræft. Lægerne lærer også, 
hvordan de mere aktivt kan bruge den 
såkaldt udredende sektor (specialister, 
hospitaler etc.), når en patient kommer 
til lægen med mere eller mindre uklare 
symptomer, som kan vise sig at være 
symptomer på en kræftsygdom. 
CaPs forskning i, hvad forsinkelser i 
udredningen betyder for succes i be-
handling og dermed overlevelse, viser 
tydeligt, at der er et stort behov for at 
bruge de nye kræftpakker mere opti-
malt end i dag.

Læs mere: Tidlig diagnose og behand-
ling: Fra patientens første symptomer til 
udredning og behandling

Egen læge spiller vigtig 
rolle

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

En vigtig del af kræftudredningen 
starter hos den praktiserende læge. 
Derfor har CaPs forskere arbejdet in-
tensivt med, hvordan man kan støtte 
de praktiserende læger gennem 
videreuddannelse i at blive bedre til 
at opdage symptomerne og sende 
patienten videre i udredningsforlø-
bet. 

Ni ud af ti kræftpatienter fortæller om 
deres symptomer først til egen læge, 
som er ansvarlig for at henvise til 
yderligere udredning. Derfor spiller den 
praktiserende læge en afgørende rolle 
for tidlig diagnose. CaP har gennem 
sin forskning indsamlet en bred viden 
på området og fungerer i dag som et 
videncenter på området.

Læs mere: Tidlig diagnose og behand-
ling: Fra patientens første symptomer til 
udredning og behandling

Forskere: Lyt til patient-
en

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

Ikke alle kræftsygdomme viser alarm-
symptomer i starten. For nogle pa-
tienter vil de første tegn på sygdom 
være træthed eller vægttab. Symp-
tomer som måske virker uspecifikke, 
men som vi skal sikre bliver hørt hos 
den praktiserende læge. 

Forskerne på CaP har derfor fokus på 
at undersøge, hvordan vi sikrer en ”re-
sponsiv” og åben holdning til patienten 
i det danske sundhedsvæsen. Forskerne 
ser på sammenhænge mellem de 
organisatoriske forhold hos de praktise-
rende læger og patienters beslutninger 
om at opsøge læge. Forskerne under-
søger bl.a., om patienters beslutning 
om at søge læge også påvirkes af det 
personlige forhold til læge og sund-
hedspersonale, og hvad det betyder for 
patienten, hvis hun mødes med empati 
og forståelse.  

Læs mere: Tidlig diagnose og behand-
ling: Fra patientens første symptomer til 
udredning og behandling
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Patientens aktive rolle

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

Hvordan oplever patienten selv sine 
symptomer, og hvornår går hun til 
lægen? Det har forskerne på CaP i 
Aarhus også undersøgt. En forudsæt-
ning for tidligere diagnoser er, at den 
enkelte patient går til lægen hurtigst 
muligt i sygdomsforløbet. 

Det kræver, at patienten er opmærksom 

på sine symptomer. Derfor har forskerne 
undersøgt, hvordan patienter selv tolker 
forandringer i kroppen, ubehag og 
sygdomssymptomer. Undersøgelsen 
viser bl.a.,  at folk trækker på mange 
forskellige former for viden (oplysnings-
kampagner, biografisk viden, kulturel/
lægmandsviden), når de skal vurdere 
deres symptomer. 

Gennem et stort internationalt samar-
bejde har CaP vist, at der er en del 
patienter, som overser eller ignorerer 
symptomer på kræft. Den viden har 
skabt opmærksomhed om problemet 

og medvirket til, at sundhedspolitiker-
ne har startet en stor national oplys-
ningskampagne om emnet. 

Læs mere: Tidlig diagnose og behand-
ling: Fra patientens første symptomer til 
udredning og behandling
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CaP nu og i fremtiden

Professor Peter Vedsted, antropolog 
Rikke Sand Andersen, psykolog Anette 
Fischer Pedersen, Center for Forskning i 
Cancerdiagnose i Praksis – CaP - Aarhus 
Universitet (2013)

Center for Forskning i Cancerdiag-
nose i Praksis blev indviet i 2010 og 
er nu det største af sin art i verden. 
CaP har indsamlet og udviklet en stor 
videnbase om, hvordan man hånd-
terer kræftudredningen i det danske 
sundhedsvæsen.  

CaP har også støttet sundhedspoliti-
kerne med en lang række forslag til 
forbedringer. CaP har et stærkt interna-
tionalt samarbejde og har også været 
en aktiv medspiller i udviklingen af det 
danske sundhedsvæsen og givet væ-
sentlige input til Kræftplan II og III. I 
kommende forskningsprojekter vil 
forskerne arbejde videre med at 
afdække, hvordan vi kan opdage tegn 
på kræft endnu tidligere, hvordan vi kan 
lave bedre og billigere undersøgelser, 
ligesom CaP vil se på effekten af at få 
stillet kræftdiagnoser tidligere.

Læs mere: Tidlig diagnose og behand-
ling: Fra patientens første symptomer til 
udredning og behandling

Naturmedicin, healing 
og andre alternative 
behandlinger

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2013)

Der er stor interesse for såkaldt 
”komplementær og alternativ be-
handling” (KAB). Derfor er der også 
brug for bedre information til kræft-
patienter om effekten og bivirkninger 
af alternativ behandling, ligesom der 
er behov for mere viden om hvordan 
kræftpatienter bruger alternativ 
behandling.

Flere undersøgelser viser, at hver anden 
kræftpatient benytter alternative be-
handlingsformer. Disse patienter er 
generelt yngre, har bedre økonomi, 
højere uddannelse, er spirituelle og har 
sundere livsstil. Hver 3. bruger oplevede 
at behandlingen virkede positivt på 
deres kræftsygdom. 
Undersøgelser viser dog også, at patien-
ternes forventninger har større effekt 
end selve behandlingen. Mens man 
forventer, at alternativ behandling også 
giver forbedret livskvalitet, viser under-
søgelser omvendt, at det ikke generelt 
er tilfældet. Forbedret livskvalitet gælder 
formentligt kun for en mindre gruppe 
patienter med særlig positiv indstilling 
til alternativ behandling.     
          
Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning

Luftforurening med 
partikler øger risiko for 
lungekræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2013)

Mennesker, der bor i områder med 
meget partikelforurening i luften, 
har større risiko for at få lungekræft. 
Det viser en stor undersøgelse med 
274.000 mennesker foretaget i otte 
europæiske lande.  

Partiklerne stammer bl.a. fra dieselbiler, 
industri og brændeovne. Undersøgelsen 
er unik, fordi man har sammenholdt 
data fra mange forskellige europæiske 
områder og befolkninger. Undersøgel-
sen viser, at partikelforurening - selv un-
der EU’s grænseværdier - øger risikoen 
for lungekræft.  Når forskerne fra bl.a. 
Kræftens Bekæmpelse i en samlet ana-
lyse finder, at partikelforurening øger 
risikoen for lungekræft, så vejer det 
tungt. Det førte i efteråret til, at  IARC 
under FNs sundhedsorganisation WHO 
klassificerede, at udendørs luftforure-
ning med partikler kan stemples som 
”sikkert kræftfremkaldende for men-
nesker”. 

Læs mere: Partikelforurening øger risiko 
for lungekræft
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Når immunsystemet 
rammes af kræft: 
Lymfekræft i huden

Professor, Niels Ødum, Københavns 
Universitet (2013)

Lymfekræft i huden er en ret sjælden 
kræftform, som rammer det immun-
forsvar, som beskytter os mod syg-
dom. Årsagen til sygdommen er uke-
ndt, men danske forskere har gjort en 
række vigtige opdagelser, som kan 
give bedre diagnose og behandling.  

Lymfekræft i huden er i fremmarch. 
Det er en lumsk sygdom, fordi den i de 
tidlige stadier ligner helt almindelige 
hudsygdomme som eksem. Der går 
derfor ofte flere år, før den endelige 
diagnose stilles. Samtidig udvikler syg-
dommen sig hos nogle patienter til en 
særdeles ondartet kræft, som spreder 
sig til lymfeknuder, blod (leukæmi) 
og indre organer. I et stort projekt 
havde forskere fokus på tre spørgsmål 
omkring lymfekræft i huden: Hvorfor 
sygdommen ændrer sig fra en fredelig 
til en aggressiv, ondartet sygdom, 
hvordan man tidligt kan afsløre om det 
er kræft eller en godartet sygdom, og 
hvordan man kan finde nye metoder og 
midler til behandling. Projektet har givet 
mere viden og lovende resultater om 
en sygdom, hvor der ellers ikke er den 
store kommercielle interesse i at udvikle 
nye behandlinger, fordi sygdommen er 
relativt sjælden: 

Opdagelse af nye mekanismer i signal-
molekyler
Den vigtigste opdagelse er fundet af en 
mekanisme, hvor bestemte signalmole-
kyler har sat sig fast i ”on-positionen”, 
således at de kontrolmolekyler, som 
skulle slukke signalerne, ikke virker på 
de ondartede signalveje. Paradoksalt 
nok virker kontrolmolekylerne på kræft-
cellens ”normale” molekyler. Det bety-
der, at kræftcellen bliver ”døv” overfor 
beskeder udefra og kører sit eget løb. 
Signalmolekyler beordrer produktion af 
en særlig gruppe proteiner, som ”lam-
mer” immunforsvaret. Det fører til, at 
kræftcellerne danner sig et ”helle”, hvor 
cellerne kan leve og vokse i fred. Efter-
hånden som kræften spredes, kan det 
ligefrem føre til, at patienten udvikler en 
immundefekt. Og mange patienter med 
avanceret lymfekræft i huden ender 
med at dø af infektion.

Nye bedre diagnose-tests
Forskernes nye viden bruges på flere 
områder: Først og fremmest har forsk-
erne opdaget, at en særlig form for 
micromolekyler – microRNA – forekom-
mer i et særligt mønster ved kræft. 
Bestemte microRNA molekyler ses i 
store mængder, mens andre findes i 
nedsat antal i huden hos kræftpatienter 
sammenlignet med raske personer og 

patienter med godartede hudlidelser. 
Forholdet mellem tre microRNA kan 
med meget høj sikkerhed (> 90 pct.) 
bruges til at skelne mellem godartet og 
ondartet sygdom. Forskerne bruger nu 
den viden til at udvikle en ny metode til 
at stille tidligere og mere præcise diag-
noser, så man kan finde patienter med 
lymfekræft i huden tidligere end i dag. 

Våben som hæmmer kræft
En anden vigtig opdagelse har været 
helt nye signalmolekyler, som kan 
hæmmes med eksperimentelle stof-
fer, som kraftigst hæmmer udvikling 
af kræft. Dels har forskerne opdaget, 
at et kendt stof – en såkaldt hæmmer 
af COX-2, som er i familie med aspi-
rin – svækker kræftcellernes vækst og 
forsinker kræftens udvikling betydeligt.

Udvikling af T celler
Et tredje vigtigt fremskridt er udvik-
lingen af T celler, som kan dræbe 
kræftcellerne. Forskerne har udviklet T 
lymfocytter, som dræber de kræftceller, 
der producerer signalmolekyler, som 
”lammer” immunforsvaret. Alt i alt har 
det givet en helt ny forståelse for, hvad 
der gør lymfekræft i huden så speciel, 
og hvorfor denne sygdom hos nogle 
patienter udvikler sig til en særdeles 
ondartet kræftsygdom. Samtidigt har 
forskerne fået mange nye værktøjer til 
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at opdage kræftens ”svage” punkter, til 
at afsløre kræft tidligt med ny diagno-
stik og til at angribe sygdommens vækst 
og spredning.    

Læs mere: Når immunsystemet rammes 
af kræft: Lymfekræft i huden

Genbrug af ’kendte’ 
lægemidler mod kræft

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2013)

’Genbrugsmedicin’ er et nyt våben 
i kampen mod kræft. Forskere har 
efter flere års intens forskning 
fundet en lang række ”gamle” velk-
endte lægemidler mod andre syg-
domme, som også ser ud til at virke 
effektivt mod kræft.   

Forskerne har fokus på flere specifikke 
lægemidler, som oprindeligt var udviklet 
mod bl.a. depressioner, hjertesyg-
domme, malaria og allergier. Disse 
lægemidler har visse specifikke egen-
skaber, som kan slå kræftceller ihjel. 
Forskerne har fundet et enzym (ASM 
- Acid Sphingomyelinase), som spiller 
en afgørende rolle i processen. Og flere 
af de velkendte lægemidler indeholder 
netop egenskaber, som hæmmer det 
enzym, så de giftige fordøjelsesenzymer 
fra lysosomerne siver ud og dræber 
kræftcellen indefra. Den ny cocktail af 
kemoterapi og ’genbrugsmedicin’ har 
også en anden fordel. Behandlingen kan 
bruges ved resistens, har færre bivirk-
ninger og ser ud til at virke mod flere 
kræftsygdomme. 

Læs mere: Genbrug af ’kendte” læge-
midler effektiv mod kræft

’Selvmords-protein’ og 
kræftcellers kommuni-
kation  

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2013)

Et ”selvmordsprotein” og to afgøren-
de signalstoffer spiller en vigtig rolle i 
ny opdagelse, som kan danne grundlag 
for bedre kræftbehandling i fremtiden. 

Kroppen kan forsvare sig mod kræft på 
to måder: Enten ved at bruge immunfor-
svaret, som angriber og dræber kræftcel-
ler eller ved at benytte cellens kontrolsys-
tem, som kontrollerer, om der opstår fejl 
i cellerne. Forskere over hele verden har 
de sidste ti-tyve år arbejdet intenst på at 
kortlægge de kommunikationsveje, som 
bestemmer disse mekanismer i kræftcel-
ler.
Og i den sammenhæng er P53-prote-
inet særlig interessant. Det er en slags 
selvmordsprotein, som giver cellen 
besked på at begå selvmord ved fejl i cel-
len. P53-proteinet skal først modtage et 
’klar-signal’ fra mindst et signalstof, som 
kontrollerer cellens DNA for fejl. 
Når ’klar-signalet’ gives, sørger P53 og 
lignende proteiner for, at celledelingen 
forsinkes, og DNA-fejl rettes. Opdagel-
sen kan få stor betydning for forståelsen 
af, hvordan kræft opstår, og hvordan vi 
hæmmer udviklingen af kræft.

Læs mere: Nyt om ’Selvmords-protein’ og 
kræftcellers signalveje
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Nye behandlinger til tyk- 
og endetarmskræft

Professor Nils Brünner, Forsknings-leder 
ved KU-SUND, Københavns Universitet 
(2013)

To landsdækkende kliniske under-
søgelser – en for brystkræft og en for 
tyk- og endetarmskræft – skal ændre 
den måde, vi i dag behandler kræft-
patienter på.  

Forud for de kliniske undersøgelser 
ligger mange års grundforskning i 
de molekylære mekanismer, der kan 
gøre celler fra bryst og tyk- og ende-
tarmskræft modstandsdygtige overfor 
kemoterapi og hormonterapi. Formålet 
er dels at udvikle nye typer af behand-
ling til kræftpatienter og dels at nå 
en ”skræddersyet behandling”, hvor 
behandlingen tilrettelægges ud fra de 
molekylære ændringer, der er sket i 
kræftvævet. Efter en lang række labora-
torietest har forskerne startet to kliniske 
undersøgelser – en for brystkræft og en 
for tyk- og endetarmskræft. Forskerne 
venter, at resultaterne om få år vil æn-
dre kræftbehandlingen, som i fremtiden 
gerne skulle kunne skræddersyes mere 
præcist til den enkelte patient.

Læs mere: Nye behandlinger til tyk- og 
endetarmskræft
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Overlevere efter 
børnekræft risikerer 
flere psykiske lidelser

Forskningsenheden Livet efter kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2013)

Langt flere børn overlever deres 
kræftsygdom end for 30 år siden. Til 
gengæld har både mænd og kvinder, 
som overlever kræft i barnedom-
men, markant større risiko for at få 
psykiske lidelser senere.      

Til gengæld har søskende til kræftover-
levere ingen øget risiko for psykiske 
lidelser. 
Forskerne har fulgt godt 7.000 børn, 
som fra 1975-2010 blev behandlet for 
kræft og deres godt 13.000 søskende. 
Forskerne har undersøgt, hvor mange 
der siden behandlingen har været ind-
lagte eller fået ambulante behandlinger 
for psykiske lidelser. 
Og måske er det kun toppen af is-
bjerget. Forskerne tror, at risikoen for 
psykiske problemer blandt børnekræft-
overlevere måske er langt større, end 
denne undersøgelse viser. 
 
Læs mere: Børnekræftoverlevere risi-
kerer at få psykiske lidelser

Kræftcellers DNA-
reparation

Professor Niels Mailand, Novo Nordisk 
Fondens Center for Proteinforskning 
(2013)

Mere målrettet og effektiv behand-
ling med markant færre bivirkning-
er. Det mål arbejder forskere på at nå 
ved at få større viden om, hvordan 
celler reparerer skader på deres DNA.   

Kræftceller har sværere ved at reparere 
skader på deres DNA end raske celler. 
Den egenskab bruges allerede i dag i 
behandlingen af kræft, hvor kemo- og 
strålebehandling rammer cellernes DNA. 
Og fordi kræftceller er dårligere til at 
reparere skaderne, vil det især være 
kræftcellerne, som dræbes. Mange 
raske celler dør imidlertid også, og det 
giver mange bivirkninger hos patien-
terne. Forskere arbejder derfor på at 
forstå, hvordan de forsvarsmekanismer 
virker, som skal reparere DNA-skaderne. 
Større viden om nøglekomponenter og 
signaleringsmekanismer kan forhåbent-
lig give viden om kræftcellernes svage 
punkter. Den viden er en vigtig brik i 
arbejdet for at designe mere målrettede 
og dermed mere skånsomme og effek-
tive kræftbehandlinger.

Læs mere: Forskning i genernes selvfor-
svar

”Værdighedssamtaler” 
- et nyt tilbud til kræft-
patienter

Professor Mogens Grønvold, Køben-
havns Universitet og Bispebjerg Hospi-
tal, Palliativ Medicinsk Afdeling (2013)

Forskere har udviklet en ny metode, 
som kan støtte uhelbredelige kræft-
patienter psykisk. Det gælder især, 
hvis kræftsygdommen fylder meget 
i patientens bevidsthed, og der er 
behov for at sætte ord på tanker og 
bekymringer.

Formålet med forskningsprojektet var at 
afprøve et nyt behandlingstilbud, som 
er udviklet i Canada under navnet ”Dig-
nity therapy” eller Værdighedsterapi. 
Det går ud på, at patienten interviewes 
og fortæller om sit liv, oplevelser og 
værdier og evt. hvad patienten selv 
synes er vigtigt at sige videre til famili-
en.
Spørgeskemaundersøgelsen kunne ikke 
påvise ændringer over tid, men viste, at 
de fleste patienter oplevede tilbuddet 
som udbytterigt og også som en hjælp 
til de pårørende. En del patienter ople-
vede også, at deres liv blev mere me-
ningsfuldt, og at det mindskede deres 
lidelse.  Efterfølgende er der i Danmark 
blevet uddannet personale, som kan 
gennemføre ”Værdighedssamtaler” på 
dansk. Tilbuddet er ligeledes indført på 
flere hospice og på hospitalerne. 

Læs mere: Værdighedssamtaler: Et nyt 
tilbud til kræftpatienter
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Hvede-fuldkorn beskytter 
bedre end rug

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2013)

Fuldkorn er guldkorn, siger man. 
Og i Danmark er rugbrød en god 
kilde til fuldkorn, men man skal ikke 
glemme de andre kornsorter. En stor 
undersøgelse viser overraskende, at 
fuldkornshvede ser ud til at beskytte 
bedst mod tyk- og endetarmskræft.  

Undersøgelsen bygger på data fra 
HELGA-befolkningsundersøgelsen, som 
er et stort fælles nordisk forsknings-
samarbejde. Forskerne har undersøgt 
data fra 108.000 personer i Norden; 
hvoraf 1.123 personer udviklede 
tarmkræft i løbet af de 11 år, som 
undersøgelsen løb over. Resultatet 
viser, at jo mere fuldkorn man spiser, jo 
mindre tarmkræft. Men korn er jo ikke 
bare korn: Forskerne havde på forhånd 
ventet, at fuldkorn fra rug beskyttede 
bedst mod tarmkræft på grund af det 
høje fiberindhold. Men sådan forholder 
det sig ikke. Fuldkornshvede ser ud til 
at beskytte endnu bedre mod tarm-
kræft. Hvede har et højere indhold af 
de såkaldte ”uopløselige fibre”, som 
gavner fordøjelsen. I undersøgelsen 
havde de personer, som spiste meget 
fuldkornshvede, en 35 pct. lavere risiko 
for tarmkræft.

Læs mere: Hvede-fuldkorn beskytter 
bedst mod tarmkræft

Brystkræft og ny viden 
om hormonbehand-
lingerne

Professor, overlæge Henrik Ditzel, 
Syddansk universitet (2013) 

Forskerne undersøger de mekanis-
mer, som forhindrer, at antiøstrogen-
behandling virker på en stor gruppe 
brystkræftpatienter. 

80 pct. af alle brystkræftpatienter 
tilbydes denne behandling med 
aromatase hæmmere eller tamoxifen 
i fem år. Men hos hver fjerde virker 
behandlingen ikke. Forskerne leder efter 
årsagerne og har fundet flere markører 
– biokemiske vejskilte, som forudsiger, 
om en patient får gavn af antiøstrogen-
behandling, eller om der skal gives 
andre tilbud. Man har ligeledes lavet et 
”landkort” over kræftcellerne for at kort-
lægge de signalveje, kræftceller bruger 
for at undgå behandlingen.
Den viden hjælper til at udvikle nye 
lægemidler mod disse signalveje.  I 
andre undersøgelser arbejder forskerne 
med at forstå såkaldte brystkræft-
stamceller, som er meget forskellige 
og spiller en vigtig rolle for udvikling af 
kræft; en vigtig viden for bl.a. at udvikle 
nye effektive lægemidler mod bryst-
kræft. 

Læs mere: Mekanismer, som forhindrer at 
anti-østrogen behandling, virker på bryst-
kræftpatienter.

Massiv strålebehandling 
af svulster i lunge og 
lever

Overlæge ph.d. Morten Høyer; Onkolo-
gisk Afdl. Aarhus Universitetshospital 
(2013)

Ved såkaldt stereotaktisk strålebe-
handling gives få højdosis strålebe-
handlinger fra mange vinkler rettet 
ind mod et lille begrænset område 
omkring svulsten. Det er et godt sup-
plement til kirurgi.   

Stereotaktisk strålebehandling af stadi-
um 1-2 lungekræft har været et vigtigt 
indsatsområde i Aarhus. Lægerne har 
behandlet over 200 patienter med gode 
resultater. Stereotaktisk strålebehand-
ling af leversvulster er nu også blevet 
en etableret behandling, der tilbydes 
patienter, som ikke kan behandles med 
kirurgi eller varmebehandling. 

Aarhus var et af de første centre i ver-
den til at vise, at der kan opnås kontrol 
med svulsten hos over 80 pct. af de 
behandlede levermetastaser, og 24 pct. 
af patienterne lever efter tre år. Resul-
taterne viser også, at teknikken kan 
halvere strålingen til dele af leveren.

Læs mere: Stereotaktisk strålebe-
handling af svulster i lunge og lever.
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Rekonstruktion af bryst 
efter kræft  

Læge Stig-Frederik Trojahn Kølle, pro-
fessor Krzysztof T. Drzewiecki, overlæge 
Anne Fischer-Nielsen, Rigshospitalet 
(2013)

Banebrydende dansk forskning  viser, 
at stamceller forventes i nærmeste 
fremtid at kunne anvendes til bryst-
rekonstruktion.   

Fedtvæv beriget med patientens egne 
fedtstamceller forventes i nær fremtid 
at kunne erstatte traditionelle brystim-
plantater for de kvinder, der vil have 
rekonstrueret brystet efter brystkræft. 
Den nye teknik, betegnes som banebry-
dende inden for plastikkirurgi. For mens 
plastikkirurger verden over allerede 
arbejder med at bruge patienters eget 
fedtvæv til f.eks. rekonstruktion af 
brystet, har teknikken hidtil lidt under 
en række udfordringer. Bl.a. at op til 
80 pct. af det transplanterede fedt går 
til grunde, hvilket gør det vanskeligt at 
forudsige de kirurgiske resultater og 
dermed opnå varige tilfredsstillende 
resultater. 

Som de første i verden har et dansk 
forskerhold vist, at løsningen kan være 
at udtage patientens egne stamceller fra 
fedtvæv, opformere dem i laboratoriet 
og tilsætte dem til det fedtvæv, der skal 
anvendes til rekonstruktion af f.eks. et 
bryst. Stamcellerne sikrer dermed, at 
stor del af det transplanterede fedtvæv 
overlever. 

De nye resultater viser, at med den 
metode bevares godt 80 pct. af det nye 
fedtvæv i modsætning til ned mod 16 
pct. ved transplantation uden stamcel-
ler. 

Læs mere: Banebrydende dansk forsk-
ning - Stamceller forventes i nærmeste 
fremtid at kunne anvendes til bryst-
rekonstruktion

Ny opfindelse til bedre 
PET-scanning af kræft  

Postdoc Mikael Palner, Stanford Univer-
sity (2013)

En ung dansk forsker har sammen 
med et forskerteam på det amerikan-
ske Stanford Universitet udviklet et 
nyt meget lovende radioaktivt stof til 
PET-scanninger, som kan afsløre om 
kræftbehandlingen virker.   

Det ny radioaktive sporstof sprøjtes 
ind i patienten, klumper sig sammen i 
døende kræftcellerne, så lægerne på et 
meget tidligt tidspunkt i behandlingen 
kan se på billederne fra PET-scanningen 
om behandlingen virker og dermed 
justere behandlingen til den enkelte 
patient.

Læs mere: Ny opfindelse til bedre PET-
skanning af kræft
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Nordisk samarbejde om 
kræfttal

Overlæge Hans Storm og seniorstatistiker 
Gerda Engholm, Kræftens Bekæmpelse 
(2013)

I tæt samarbejde med de øvrige nor-
diske lande indsamles hvert år oplys-
ninger om forekomst og dødelighed af 
kræftsygdomme. 

Samarbejdet har eksisteret siden 1960’rne 
og har givet sammenlignelige nordiske 
data om kræft for hele den nordiske 
befolkning.  Disse data danner baggrund 
for den nordiske kræftdatabase, NORD-
CAN, der nu er tilgængelig for alle via 
internettet. De danske data er baseret 
på Cancerregisteret og Dødsårsagsregi-
steret. En væsentlig del af Kræftens 
Bekæmpelses forskning er baseret på 
Cancerregisteret. Ikke mindst epidemio-
logisk forskning, f.eks. i sammenhængen 
mellem rygevaner og erhverv, kræft og 
brug af mobiltelefoner og effekten af 
screeninger, overlevelse og social ulighed 
– for blot at nævne nogle få af de mange 
forskningsprojekter. Data bruges også 
til fremskrivninger over den forventede 
udvikling af kræftsygdomme. Kombine-
res disse data med viden om effekten 
af mulig forebyggelsesindsats kan man 
vise, hvordan forebyggelsesinitiativer kan 
ændre det fremtidige kræftbillede. 

Læs mere: Nordisk samarbejde om kræft-
tal

Mænd kan undgå at 
blive overbehandlet for 
prostatakræft  

Professor Torben Ørntoft, Aarhus Uni-
versitetshospital (2013)

Ny genetisk test kan hindre, at op 
mod 90 procent af prostatakræftpa-
tienterne bliver overbehandlet.    

Prostatakræft er den hyppigste kræft-
sygdom blandt danske mænd med flere 
end 4.000 nye tilfælde hvert år. I dag har 
lægerne ringe muligheder for at skelne 
mellem aggressive og fredelige tilfælde 
af sygdommen. Og det betyder, at der 
sker en overbehandling, hvor mænd 
opereres unødigt og dermed udsættes 
for fysiske og psykiske bivirkninger som 
f.eks. inkontinens og impotens. Men 
det kan en ny metode, som forskere fra 
Aarhus Universitetshospital og Aarhus 
Universitet har udviklet, ændre på. Den 
kan bruges til at skelne mellem aggres-
siv og godartet prostatakræft.    

Læs mere: Mænd kan undgå at blive 
overbehandlet for prostatakræft
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Bivirkninger efter 
behandling af kræft i 
endetarm

Professor Søren Laurberg, Aarhus Uni-
versitet (2013)

Problemer med at holde på afføring-
en og behov for hyppige toiletbesøg. 
Det er nogle af de bivirkninger, som 
næsten halvdelen af alle patienter 
med endetarmskræft lider af. Men 
hvordan behandles generne bedst, 
og hvilke fordele og ulemper er der 
ved de forskellige behandlinger? Det 
har danske forskere forsøgt at finde 
svar på.

Svære bivirkninger efter endetarms-
kræft har aldrig tidligere været grundigt, 
videnskabeligt undersøgt. Men nu har 
danske forskere udviklet en model, der 
kan bruges til kliniske undersøgelser 
af problemerne, baseret på hvordan 
patienterne oplever dem. Målet er, at få 
mere viden om fordele og ulemper ved 
de forskellige behandlinger og få bedre 
forståelse for, i hvilken grad patienterne 
selv oplever, at problemerne påvirker 
deres livskvalitet. 

De danske resultater viser foreløbigt, at 
bivirkningerne har negativ indflydelse 
på stort set alle aspekter af livskvali-
teten. Og risikoen for at få bivirkninger 
afhænger af den oprindelige behandling 
for kræft: Der er f.eks. betydeligt større 
risiko for bivirkninger, hvis man kom-

binerer kirurgi med strålebehandling. 
Og lave anastomoser (tarmsammen-
syninger) giver betydeligt højere risiko 
end højere anastomoser.

Læs mere: Bivirkninger efter behand-
ling af kræft i endetarm
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D-vitamins rolle i krop-
pens beskyttelse mod 
kræft 

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2012)

Der har gennem de senere år været 
fokus på D-vitamins betydning for en 
række livsstilssygdomme, bl.a. kræft. 

D-vitamins egentlige rolle er dog 
stadig uklar. For at blive klogere på det 
spørgsmål har forskerne med penge fra 
TrygFonden igangsat en stor under-
søgelse af den danske befolknings 
D-vitamin status under navnet 
’StatusD’. Forskerne vil måle D-vitamin i 
blodet hos 3.000 voksne og 1.000 børn. 
Alle får taget to blodprøver: en om 
foråret og en om efteråret. Forskerne 
indsamler også detaljerede oplysning-
er om kost, motion, rygning, vægt, 
hudtype og solvaner for hver deltager. 
Der er tale om den hidtil største under-
søgelse af D-vitamin på verdensplan.

Læs mere: D-vitamins rolle i kroppens 
beskyttelse mod kræft

Dårlig social og økono-
misk position giver dårlig 
overlevelse 

Forskningsenheden Livet efter Kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2012)

Ny forskning viser, at der er store for-
skelle på chancerne for at overleve en 
kræftsygdom afhængig af ens sociale 
og økonomiske status i samfund-
et.  De dårligst stillede patienter får 
bl.a. stillet diagnosen senere end de 
mere velstillede og bedre uddannede 
patienter.  

Hvis man samtidig lider af flere andre 
sygdomme (komorbiditet) på tidspunk-
tet for kræftdiagnosen, forringes ens 
overlevelseschancer yderligere. Antallet 
af andre sygdomme hos kræftpatien-
terne stiger støt jo dårligere en position 
man har i samfundet. Det vil sige, at jo 
ringere kræftpatienten er stillet økono-
misk og socialt, jo højere sygelighed 
og dødelighed statistisk set. Jo senere 
man får stillet diagnosen for kræft og 
eventuelle andre sygdomme, jo dår-
ligere er chancerne for at overleve, jo 
dårligere en position man i øvrigt har i 
samfundet.

Læs mere: Sammenhæng mellem social 
ulighed i sundhed og kræft og komor-
biditet (flere sygdomme)
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Mere viden om kræftpa-
tienters behov for hjælp

Professor Mogens Grønvold, Københavns 
Universitet og Bispebjerg Hospital, Palliativ 
Medicinsk Afdeling (2012)

Mange kræftpatienter oplever 
smerter, træthed, angst og andre 
problemer efter selve kræftsygdom-
men. Formålet med denne under-
søgelse var at udvikle en metode et 
spørgeskema, som kan afklare pa-
tienternes behov for støtte og hjælp.

Forskerne udsendte spørgeskemaet til 
et tilfældigt udsnit på flere end 2.000 
kræftpatienter med spredt kræft.  Un-
dersøgelsen viser, at en kræftpatient 
i gennemsnit har fem symptomer/
problemer, og en del patienter har 
brug for mere hjælp end de får. Der er 
med andre ord et meget stort udæk-
ket behov for bedre hjælp til at klare 
følger og bivirkninger under og efter 
en kræftbehandling. Undersøgelsen 
var derfor også et af argumenterne for, 
at Kræftplan 3 skulle sætte fokus på 
at forbedre rehabilitering og palliativ 
indsats (lindrende behandling). Under-
søgelsen dannede desuden grundlag 
for et stort igangværende projekt, der 
undersøger effekten af tidlig palliativ 
(lindrende) indsats.

Læs mere: Identifikation af symptomer 
og andre problemer ved fremskreden 
kræftsygdom

Skræddersyet behand-
ling af patienter med 
blærekræft

Professor Torben Ørntoft og professor 
Lars Dyrskjøt, Aarhus Universitetshospi-
tal (2012)

1.600 danskere får hvert år stil-
let diagnosen blærekræft. En god 
behandling afhænger i høj grad af 
individuel behandling, hvor patienter 
med høj risiko behandles intensivt – 
f.eks. hyppig kontrol eller fjernelse af 
blæren – og patienter med lav risiko 
tilbydes færre kontrolbesøg.  

Forskerne har i mange år arbejdet på at 
finde molekylærbiologiske blærekræft-
markører,  f.eks. ved urintest. Det drejer 
sig om markører, som forudsiger et 
sygdomsforløb og markører, som kan 
vise, om kemoterapi eller strålebehand-
ling virker. Ved brug af avancerede 
screeningsteknologier har forskerne 
sammenlignet genaktiviteten i over-
fladiske svulster med ikke-aggressivt og 
aggressivt sygdomsforløb. 

Forskerne har desuden sammenlignet 
svulster fra patienter, som har gavn af 
kemoterapi med svulster fra patienter 
hvor kemoterapien ikke virker. Endelig 
har forskerne arbejdet på at finde 
markører fra urinprøver, der afslører 
tilbagefald. 

De første succesrige test af de mole-
kylære signaturer for aggressivitet er 
udført, og arbejdet fortsætter nu med 
kliniske test. Resultaterne ventes klar 
i 2013 og håbet er, at signaturerne er 
stærke nok til at kunne bruges klinisk.

Læs mere: Molekylære signaturer til 
skræddersyet behandling af patienter 
med blærekræft
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Triklorætylen og kræft

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2012)

Triklorætylen (TRI) er et kloreret 
organisk opløsningsmiddel, der har 
været brugt industrielt i over 100 
år, bl.a. til kemisk rensning af tøj 
og til affedtning af metaloverflader 
før maling. Forskning fra Kræftens 
Bekæmpelse har været med til at vise, 
at TRI øger risikoen for kræft.

TRI er meget udbredt, fordi det i mod-
sætning til de fleste andre opløsnings-
midler ikke er brandbart. Ca. 276.000 
arbejdere i EU var i begyndelse af 
1990’erne udsat for stoffet. I dag er TRI 
det kemikalie, der oftest findes i grund-
vandet i både Europa og USA. Dyrefor-
søg viste allerede i 1970’ene, at TRI øger 
forekomsten af forskellige kræftformer. 
Og i 2012 blev det specifikt fastslået, 
at TRI øger risikoen for nyrekræft hos 
mennesker og sandsynligvis også for 
leverkræft og non-Hodgkin’s lymfom. 
Kræftens Bekæmpelse har stået for en 
række undersøgelser af effekten af TRI 
på medarbejdere i industrien. Disse 
undersøgelser har medvirket til en af-
klaring, som nu giver mulighed for at få 
arbejdsskadeerstatning for de nævnte 
kræftformer, hvis man har været udsat 
for TRI på arbejdspladsen.

Læs mere: Triklorætylen og kræft på 
arbejdspladsen

Ultralyds-scanninger ved 
mavekræft

Professor Michael Bau Mortensen, Kirur-
gisk afdeling A, Odense Universitetshos-
pital (2012)

Kræft i spiserør, mavesæk og bug-
spytkirtel er svær at behandle. Det er 
bl.a. en stor udfordring at udvælge 
de patienter, som har gavn af opera-
tion - i modsætning til patienter, hvor 
sygdommen har bredt sig og som har 
bedre nytte af kemoterapi.

For at blive bedre til at vurdere patien-
tens sygdom har forskere på Odense 
Universitetshospital udviklet en ny 
metode, hvor avanceret ultralyds-
scanning kan supplere brug af CT og 
PET-CT scanninger. Undersøgelserne 
suppleres med prøver fra kræftknuden 
eller dattersvulster, bl.a. ved hjælp af 
nyudviklede nåle og ultralydsapparatur. 
På baggrund af erfaringer fra projektet 
er det nu muligt ved brug af ultralyds-
scanning at opstille et skånsomt og 
mere nøjagtigt undersøgelsesprogram 
for patienter med kræft i spiserør, 
mavesæk og bugspytkirtel. Metoderne 
kan hjælpe lægerne til at vælge den 
bedste behandling til patienterne, opda-
ge tilbagefald og se om kræften har 
spredt sig.

Læs mere: Avanceret ultralydsskanning 
giver forbedret mulighed for skræd-
dersyet behandling ved kræft i øvre 
mave-tarm

Genændringer 
afslører leukæmi-
patienters overlevelse

Overlæge Kirsten Grønbæk samt læge, 
klinisk assistent Marianne Bach Trep-
pendahl, Rigshospitalet (2012)

Kemiske ændringer, der tænder og 
slukker kroppens gener, kan være 
årsag til en række kræftsygdomme. 
Forskning viser f.eks., at det kan have 
afgørende betydning for udvikling 
af leukæmi, om genet VTRNA2-1 er 
tændt eller slukket.

Tænd og sluk-mekanismen består af 
kemiske grupper – metylgrupper – 
der sættes på eller tages af generne. 
Resultaterne tyder på, at metylerings-
niveauet af genet VTRNA2-1 kan være 
afgørende for overlevelsen hos leu-
kæmipatienter. Muligvis fordi VTRNA2-1 
har betydning for, hvor følsom man 
er overfor kemoterapi. Det er derfor 
muligt, at lægerne i fremtiden kan 
bruge den enkelte patients VTRNA2-1 
metylerings-niveau til at forudsige 
hvordan patienten reagerer på kemoter-
api. Der er dog fortsat et stykke vej, 
inden markøren VTRNA2-1 kan tages 
i brug i praksis i den kliniske hverdag, 
men de foreløbige resultater er lovende.

Læs mere: Epigenetiske ændringer og 
leukæmi
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Ældre og kræft

Ph.d. Trine Lembrecth Jørgensen, 
Onkologisk Afdeling, Odense Univer-
sitetshospital (2012)

Kræft er en sygdom, der især rammer 
ældre: 45 pct. af alle nye kræfttil-
fælde og 60 pct. af alle kræftdødsfald 
ses hos ældre over 70 år. Alligevel er 
der kun forsket meget lidt i ældre og 
kræft. Men i tre nye befolkningsun-
dersøgelser har forskere fra Odense 
Universitetshospital sat fokus på 
ældre og kræft. 

Forskerne har bl.a. undersøgt medicin-
forbrug og forekomst af andre kroniske 
sygdomme (komorbiditet) hos ældre 
kræftpatienter. Forskerne har også kig-
get efter sammenhæng mellem alder, 
kræft og komorbiditet i forhold til 
kræftbehandlingen.
Undersøgelsen viser bl.a., at de æl-
dres medicinforbrug steg markant i 
månederne op til kræftdiagnosen (især 
smertemedicin og antibiotika). Det tyder 
på, at patienterne oplever flere symp-
tomer lang tid før kræftdiagnosen, og 
den viden kan bruges som hjælp til de 
praktiserende læger til at opdage kræft 
tidligere.

Læs mere: Medicinforbrug og komor-
biditet hos ældre danske kræftpatienter.
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Kvinder, kræft og reha-
bilitering

Professor Helle Ploug Hansen, Syddansk 
Universitetshospital (2012)

Hvordan håndterer kvinder livet med 
en kræftsygdom? Forskning med 
særlig fokus på rehabilitering.  

Undersøgelsen fulgte kvinder, der 
havde eller havde haft kræft, i en række 
selvhjælpsgrupper og kurser. Resulta-
terne viste, at en kræftsygdom ofte 
bringer ”forvirring og uorden” i forhold 
til kvindernes oplevelser og håndtering 
af hverdagsliv både i forhold til familie, 
venner og kolleger og i forhold til deres 
egen krop. En kræftsygdom fører derfor 
ofte til en ændring i patientens livsper-
spektiv på grund af det eksistentielle 
chok forbundet med sygdomsdiagnosen 
og prognosen. Liv og kræft sammen-
væves, så det er vanskeligt at skelne, 
hvor det ene begynder, og det andet 
slutter. Konklusionen på undersøgelsen 
var, at det i kommende rehabiliterings-
programmer er vigtigt ikke snævert 
at fokusere på en enkelt intervention 
som f.eks. fysisk aktivitet, men at til-
rettelægge og udføre rehabilitering, så 
kvindernes egne oplevelser og håndte-
ring af deres hverdagsliv prioriteres.

Læs mere: Kvinder, kræft og rehabili-
tering: En antropologisk undersøgelse 
(2000-2012)

Ny viden om aggressiv 
kræft i hjernen

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2012)

Ny viden om den aggressive type 
hjernesvulst, glioblastom, giver 
forskerne håb om en fremtidig, bedre 
behandling. Målet er at blokere sig-
naler i kræftcellerne og på den måde 
gøre kræftcellerne mere sårbare 
overfor behandling. 

Forskerne har fundet forbindelsen 
mellem stamceller fra hjernesvulsten 
og proteinet VEGF. Proteinet hjælper 
kræftcellerne med at danne nye blodkar, 
hvilket er nødvendigt, hvis kræftceller 
skal overleve og sprede sig. Stamcel-
lerne producerer både proteinet VEGF 
og et såkaldt receptor-protein, VEGFR, 
som sidder på stamcellernes overflade 
og kommunikerer med VEGF-proteinet. 
De to proteiner hjælper cellerne med 
at blive modstandsdygtige over for 
medicin og strålebehandling. Med den 
nye forståelse kan forskerne på længere 
sigt udvikle en mere effektiv behandling, 
som blokerer signalerne fra VEGF-pro-
teinet og gør kræftcellerne mere sårbare 
over for behandling. Glioblastom er 
den mest kendte form for hjernekræft 
hos voksne, og sygdommen vokser og 
spreder sig hurtigt og er typisk svær at 
behandle.   

Læs mere: Ny viden om aggressiv kræft 
i hjernen
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Jagten på at bremse 
spredning af aggressiv 
brystkræft 

Forskningsenheden Celledød og Me-
tabolisme, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2012)

Ny viden giver et solidt grundlag 
for at forske videre for at finde 
en  biokemisk stopklods, som kan 
bremse en række signaler i kræftcel-
lerne og dermed forhindre dem i at 
sprede sig.

20-25 pct. af de 4800 danske kvinder, 
der hvert år får brystkræft, lider af den 
aggressive form for ErbB2-positiv bryst-
kræft (også kendt under navnet HER2-
positiv brystkræft). Den type brystkræft 
spreder sig ofte, øger risikoen for 
tilbagefald og mindsker patientens 
chance for at overleve. For nylig har for-
skerne opdaget en del af det komplekse 
signalnetværk, som får ErbB2-positive 
brystkræftcellerne til at sprede sig. For-
skerne har fundet en forbindelse mellem 
proteinet ErbB2 og specifikke enzymer 
kaldet cystein cathepsiner. Håbet er at 
den viden i fremtiden kan føre til en 
behandling, som kan bremse signalerne 
mellem ErbB2-proteinet og de forskel-
lige enzymer og dermed forhindre 
kræftcellerne i at sprede sig.

Læs mere: Jagten på bedre behandling 
af aggressiv brystkræft

Biomarkører kan udpege 
kræftceller på et tidligt 
stadie

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2012)

Ny viden om de grundlæggende 
processer i udviklingen af kræft øger 
forståelsen af, hvilke celler, der bliver 
til kræftceller. Resultaterne ses som 
et stort fremskridt i forskningen mod 
bedre behandlings- og diagnoseme-
toder.    

Når cellerne stresses af påvirkninger 
udefra og DNA skades ved celledeling 
(replikationsstress), udløser det en 
kaskade af signalstoffer. Det aktiverer 
et alarmsystem, som skal forhindre ud-
vikling af kræft. I en stor undersøgelse 
ledte forskere efter biomarkører, som 
kunne udpege celler med replikations-
stress. Det førte til opdagelsen af 
såkaldte 53BPI-nuclear bodies (kernel-
egemer), som viser sig at være en vigtig 
biomarkør - specielt i tidlige kræftcel-
ler. Undersøgelsen gav forskerne en 
mængde ny viden om biomarkørerne 
og deres funktion. Forskerne fandt 
ligeledes flere andre proteiner, som 
spiller en vigtig rolle for replikations-
stress, og som beskytter mod genetisk 
ustabilitet og kræft.  

Læs mere: Ny viden om cellernes sig-
naler og kræft
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Kræft i blære og nyrer 

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2012)

Forskere arbejder intenst på at 
undersøge en række proteiner, der 
tidligere har vist lovende resultater 
som markører i forbindelse med 
blærekræft. Håbet er, at resultaterne 
kan forbedre diagnose- og prognose-
metoder og dermed styrke behand-
lingen af kræftpatienter.        

Forskerne har indtil nu opdaget flere 
nye biomarkører, som sandsynligvis 
spiller en vigtig rolle for urinblære-
kræft. Senest har forskerne fundet en 
forbindelse mellem et lavt såkaldt RNA 
niveau for proteinet Bladder Cancer As-
sociated Protein (BLCAP), som forbindes 
med en af de mest almindelige former 
for kræft i nyren. Undersøgelserne viser, 
at proteinet BCLAP har flere funktioner i 
kræftcellerne. På den ene side dæmper 
proteinet udviklingen af kræftceller, på 
den anden side fører proteinet alligevel 
til en ringere fremtidsprognose for 
patienterne.  

Læs mere: Kræft i blære og nyrer

Kræftpatienter har øget 
risiko for søvnproblemer

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2012)

Søvnproblemer skyldes ofte stress, 
psykiske og fysiske problemer og 
generel forringet livskvalitet. 
Flere danske og udenlandske under-
søgelser peger på, at kræftpatienter 
har en øget risiko for søvnproblemer. 

Resultaterne viser også, at angst, lav 
social og økonomisk status, usund livs-
stil (overvægt, rygning, fysisk inaktivitet) 
øger risikoen yderligere for søvnproble-
mer, selv længe efter afsluttet kræft-
behandling. Søvnproblemerne forøger 
også risikoen for at udvikle depres-
sioner. Da gevinsten ved sovemedicin er 
beskeden, vanedannede og har andre 
bivirkninger, anbefaler forskerne i stedet 
psykologisk behandling, som har vist 
sig effektiv. Tilbuddene om psykologisk 
behandling mod søvnløshed er dog ret 
begrænsede, og i forskningsprojektet 
undersøger man derfor i øjeblikket ef-
fekten af en såkaldt ”internetbaseret” 
behandling for søvnproblemer.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning

Årsager til resistens ved 
antihormonbehandling 
af kræft

Forskningsenheden Celledød og Me-
tabolisme, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2012)

Et stort problem i behandlingen af 
kræft er, når cellerne bliver mod-
standsdygtige overfor behandlingen. 
Forsøg viser, at modstandsdygtige 
brystkræftceller skifter fra at vokse 
ved hjælp af østrogen til at benytte 
nye vækstveje. Ny behandling skal 
derfor rettes mod at blokere disse 
vækstveje. 

Forskerne arbejder på at finde de rette 
biomarkører, så de kan udpege de 
patienter, der allerede på operations-
tidspunktet viser tegn på at have en 
brystkræft, som bliver modstands-
dygtig overfor antihormonbehandling. 
Nye målrettede behandlingsformer 
afprøves, og forskellige behandlinger 
kombineres for at se, hvad der virker 
bedst. På længere sigt vil undersøgel-
serne forhåbentlig kunne skabe en mere 
målrettet og effektiv behandling for 
brystkræftpatienterne.   

Læs mere: Årsager til resistens ved anti-
hormonbehandling af kræft
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Ny viden om triple-
negativ brystkræft

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2012)

Kvinder med såkaldt triple-negativ 
brystkræft har i dag ringere mulig-
hed for behandling end andre bryst-
kræftpatienter. Men nye resultater 
kan muligvis føre til udvikling af en 
behandlende vaccine mod sygdom-
men.

Forskning viser nemlig, at proteinet 
Mage-A4 måske kan føre til den første 
målrettede behandling mod triple-
negativ brystkræft. Proteinet er kendt 
fra en række kræftsygdomme, hvor 
der ses forhøjede niveauer i forhold 
til niveauet i normalt væv. Men det 
er første gang, at Mage-A4 proteinet 
kædes utvetydig sammen med triple-
negativ brystkræft, og det giver gode 
perspektiver for en kommende behand-
ling. Ikke mindst fordi medicinalvirk-
somheder allerede er ved at udvikle en 
behandlende vaccine mod lungekræft, 
som specifikt rammer familien af MAGE-
A proteiner. Forskernes håb er, at det 
i fremtiden bliver muligt at måle, om 
kræftsygdommen viser Mage-A4 via en 
blodprøve. Dernæst kan man forhåbent-
lig i fremtiden tilbyde den behandlende 
vaccine. 
 
Læs mere: Ny viden om triple-negativ 
brystkræft

Håb for bedre behand-
ling mod spredt kræft

Afdeling for molekylær kræftbiologi, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2012)

Forskning viser, at proteinet S100A4 
spiller en nøglerolle i kræft. Både 
når sygdommen opstår og når den 
spreder sig. Forskere håber på at ud-
vikle en behandling, der kan blokere 
S100A4.   

Proteinet S100A4 har en nøglefunktion 
i helingen af sår. Nærmere bestemt de 
sår, der opstår i hjernens nerver efter 
f.eks. slagtilfælde. Resultatet er interes-
sant set i lyset af, at kræft har mange 
ligheder med sår, der ikke vil hele. 
Forskningen viser samtidig, at det 
formentlig er en overproduktion af 
S100A4, som under normale forhold 
fremmer sårheling, men som samtidig 
fremmer vækstbetingelser for kræftcel-
ler ved at holde sårprocesserne i gang. 
Tidligere resultater har også vist, at 
gensplejsede mus, der ikke har S100A4, 
har sværere ved at få kræft. Og kræften 
spreder sig aldrig her. Forskernes mål 
er nu at udvikle en behandling med 
antistoffer mod S100A4, som blokerer 
S100A4 og dermed hindrer kræftens 
spredning.

Læs mere: Håb for bedre behandling 
mod spredt kræft
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Bedre strålebehandling - 
færre skader

Professor, overlæge, dr. med. Cai Grau; 
Institut f. Klinisk Medicin - Onkologisk 
Afdl. Aarhus Universitet (2012)

Forskere i Aarhus udvikler ny metode 
”adaptiv strålebehandling”, som kan 
ramme kræftsvulster mere præcist og 
mindske risikoen for bivirkninger.

Før strålebehandlingen starter, lægger 
lægerne normalt en behandlingsplan 
for stråledosis efter patientens vægt 
og kropsbygning. Men forskerne har 
opdaget, at kræftsvulsten ofte ændrer 
sig markant under behandlingen. F.eks. 
skrumper svulsten undervejs. I det nye 
behandlingskoncept CT-scannes patien-
ten dagligt, og bestrålingen tilpasses 
løbende svulstens størrelse, så man ikke 
skader det raske væv. Resultaterne ser 
lovende ud, men metoden er endnu så 
ny, at forskerne fortsat laver forsøg for 
at blive bedre til at skræddersy stråle-
behandlingen til den enkelte patient. 
Metoden benyttes allerede indenfor 
blære-, lunge- og  hoved-halskræftsamt  
livmoderhals- og prostatakræft (se 
nedenfor).

Læs mere: Adaptiv strålebehandling 
– et nyt behandlingskoncept.

”Kemohjerne” hos kræft-
patienter undersøges 
nærmere

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2011)

Op til 90 pct. af kvindelige bryst-
kræftpatienter klager over hu-
kommelses- og koncentrations-
vanskeligheder efter kemoterapi 
– problemer, som ofte omtales som 
”kemohjerne”. Da kemoterapi er 
cellegift, som kan påvirke nerve-
funktioner, har forskerne på Aarhus 
Universitetshospital testet patienters 
kognitive funktioner med neuropsy-
kologiske test. 

Patienterne blev undersøgt før og efter 
kemoterapibehandling. Resultaterne 
blev sammenlignet med en kontrol-
gruppe. Testen viste overraskende ingen 
forskelle i kognitiv funktion mellem 
kræftpatienterne og kontrolgruppen. 
Resultatet bekræftes af andre interna-
tionale undersøgelser. Forklaringen 
på, at kræftpatienter ofte selv oplever 
kognitive problemer som hukommel-
sesbesvær, kan skyldes stress, angst og 
depression p.g.a. kræftsygdommen. En 
ny undersøgelse af patienter med tes-
tikelkræft undersøger også spørgsmålet 
om ”kemohjerne” med bl.a. neuropsy-
kologiske tests, hjernescanning og 
blodprøver.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Strålebehandling af 
blærekræft

Lektor Ludvig Muren og Anne Vest-
ergaard, Aarhus Universitetshospital 
(2011)

Med den ny metode ”adaptiv stråle-
behandling ved planselektion” kan 
bivirkningerne mindskes markant ved 
at give strålebehandling, der passer 
mere præcist til blærens størrelse.

Blæren varierer i størrelse og form fra 
dag til dag. Ved standardbehandling 
gives derfor store doser stråling for at 
sikre, at man rammer alle kræftceller. 
Men det betyder også, at f.eks. tarme-
ne udenom blæren får unødvendig 
stråling, som kan give bivirkninger i 
form af diaré, kvalme og smertefuld 
vandladning. 

Bivirkningerne kan reduceres med 30-40 
pct. med den ny metode i forhold til 
standardbehandlingen i dag. Teknikken 
udvikles fortsat, så bivirkningerne kan 
mindskes yderligere.  Ca. 30 patienter 
med blærekræft forventes årligt at 
kunne få glæde af den ny behandling. 
 
Læs mere: A: Adaptiv strålebehandling 
af blærekræft

Mobiltelefoner øger 
ikke risikoen for 
hjernekræft

Forskningsenheden Livet efter kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2011)

Forskning viser, at mange års mobil-
snak ikke øger forekomsten af 
hjernekræft.

Forskerne giver dermed svar på, om der 
er en sammenhæng mellem mobiltele-
fonsnak og kræft i hjernen. Forskerne 
har analyseret data fra 360.000 private 
mobiltelefonbrugere i perioden 1982-
1995. Og selv i gruppen med mere end 
13 års opfølgning var forekomsten af 
hjernekræft på samme niveau som hos 
gruppen uden mobiltelefoner. Under-
søgelsen er den tredje opfølgning af de 
private mobiltelefonbrugere i Danmark. 
Resultaterne af de første to undersøgel-
ser blev offentliggjort i 2001 og 2006.

Læs mere: Mobiltelefoner øger ikke 
risikoen for hjernekræft

Strålebehandling af 
lungekræft

Overlæge Marianne Knap og ph.d. Lone 
Hoffmann, Aarhus Universitetshospital 
(2011)

Ved at bruge den ny teknik ”adaptiv 
stråleterapi” rammer man kræftsvul-
sten i lungerne med fuld dosis men 
kan samtidig skåne det normale væv 
udenom svulsten.

Der sker forandringer i kroppen hos en 
del patienter med lungekræft under 
forløbet med strålebehandlingen. Svul-
sten kan ændre form eller flytte sig. Ca. 
15 pct. af patienterne har behov for, at 
strålebehandlingen justeres en eller flere 
gange under de op til 33 behandlinger 
undervejs.
For at indføre den ny metode skal per-
sonalet gennemgå et detaljeret under-
visningsprogram.

Den forbedrede strålebehandling giver 
også en mulighed for at undersøge på 
landsplan, om en højere dosis strålebe-
handling øger overlevelsen for disse pa-
tienter. Årligt forventes ca. 100 patienter 
med ikke-småcellet lungekræft at kunne 
få gavn af denne behandling.

Læs mere: B: Adaptiv strålebehandling 
af lungekræft
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Luftforurening øger 
risikoen for lungekræft

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2011)

Forurening fra trafikken øger risikoen 
for lungekræft. Undersøgelsen viser, 
at den fjerdedel af deltagerne, som 
boede i de mest luftforurenende om-
råder, havde 30 procent øget risiko 
for lungekræft sammenlignet med 
den fjerdedel, som boede i områder 
med mindst luftforurening. 

Undersøgelsen vurderede, at luftforure-
ningen fra trafikken er årsag til 200-300 
tilfælde af lungekræft om året i Dan-
mark. Det er forureningen fra dieselbiler, 
som bærer hovedansvaret for de ekstra 
lungekræfttilfælde. En ekspertgruppe 
fra FNs sundhedsorganisation WHO 
gennemgik i 2012 den internationale 
forskning i trafikforurening og kræft, 
og kom til samme konklusion som 
Kræftens Bekæmpelse: høje niveauer 
af udstødningsgasser fra dieselmotorer 
øger risikoen for lungekræft med om-
kring 30 procent. Udstødningsgasser fra 
dieselmotorer blev derfor i 2012 sat på 
den internationale kræftliste i kategori 
1, dvs. i kategorien af påvirkninger, som 
anses for at være kræftfremkaldende for 
mennesket.   

Læs mere: Luftforurening og lungekræft
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Strålebehandling af liv-
moderhalskræft

Lektor, overlæge Jacob Lindegaard og 
lektor Kari Tanderup, Aarhus Univer-
sitetshospital (2011)

Forskning i Aarhus viser, at overle-
velse og livskvalitet forbedres væsen-
tligt, når man benytter en ny metode 
med såkaldt MR styret brachy-terapi. 
Samtidigt mindskes bivirkninger af 
behandlingen, og der opnås bedre 
kontrol over sygdommen hos over 90 
pct. af patienterne - selv hos patient-
er med store kræftsvulster. 

Hvert år rammes ca. 400 danske 
kvinder af livmoderhalskræft. Halvdelen 
har en aggressiv kræftform og be-
handles med en kombination af ud-
vendig strålebehandling, kemoterapi og 
indvendig strålebehandling – såkaldt 
brachy-terapi. 
Her indsættes en computerstyret radio-
aktiv kilde i selve svulsten for at opnå en 
meget høj stråledosis. Siden 2005 har 
lægerne anvendt MR scanning til plan-
lægning af brachy-terapi, så man med 
stor nøjagtighed kan planlægge, hvor 
den radioaktive kilde placeres optimalt 
hos den enkelte patient. Brachy-terapi 
ses som et stort fremskridt i behandlin-
gen af livmoderhalskræft.

Læs mere: B: Adaptiv strålebehandling 
af lungekræft

Kræftoverlevere får 
sunde børn

Forskningsenheden Livet efter kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2011)

Resultater fra den største under-
søgelse, der er lavet til dato, kan 
berolige unge kræftoverlevere og 
deres pårørende.   

Kemoterapi og strålebehandling kan 
medføre varige ændringer i menne-
skets arvemateriale og en markant øget 
risiko for kronisk sygdom senere i livet. 
Hos kræftoverlevere, som har været 
behandlet for kræft i en ung alder, 
har det medført frygt for, at skader på 
arvematerialet i æg- eller sædceller 
kunne gives videre til det ufødte barn 
og medføre sygdom i næste generation. 
Men det er heldigvis en ubegrundet 
frygt. Det viste to store undersøgelser, 
der i 2011/2012 blev offentliggjort i 
lægelige fagtidsskrifter. Det er den 
største undersøgelse, der er lavet til 
dato og viste, at alle måleresultater var 
normale – en god information til over-
levere efter børnekræft, som naturligvis 
har været ekstra bekymrede for, om de 
får velskabte børn.  

Læs mere: Kræftoverlevere får sunde 
børn

Strålebehandling af 
hoved-hals kræft

Professor, overlæge, dr. med. Cai Grau; 
Institut f. Klinisk Medicin - Onkologisk 
Afdl. Aarhus Universitet (2011)

I dette projekt analyseres 18.000 da-
glige CT-scanninger fra 525 patienter 
for at finde anatomiske ændringer 
og bestemme en øget dosis i bl.a. 
spytkirtler og ”synke-organer”. 
Resultaterne sammenlignes med 
den tidligere planlagte dosis for at 
få mere viden om, hvordan man kan 
forbedre behandlingen med færre 
bivirkninger.  

Strålebehandling er den vigtigste 
behandling for hoved-halskræft. Men 
behandlingen har mange bivirkninger - 
ikke mindst mundtørhed og synke-bes-
vær. Undervejs i den normale syv uger 
lange behandling ses ofte ændringer i 
kroppen på grund af vægttab og svind 
af kræftsvulsten. Sådanne forandringer 
kan resultere i unødvendig bestråling 
af det raske væv med mange alvorlige 
bivirkninger, da behandlingsplanen 
normalt ikke justeres undervejs.  

Læs mere: C: Strålebehandling af hoved-
hals kræft.
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Nemmere diagnose 
af blærekræft med 
urinprøve

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2011)

Forskerne er på sporet af, hvordan 
blærekræft kan opdages via en 
urinprøve.   

Kikkertundersøgelse af blæren er en 
effektiv metode, men kan være til stor 
belastning for mange patienter. Forsk-
erne har derfor undersøgt, om det er 
muligt at bruge urinprøver og under-
søge prøverne for løsrevne kræftceller 
ved hjælp af DNA-analyser. Gennem 
tre år indsamlede forskerne prøver 
af kræftknuder og urinprøver fra 118 
patienter med blærekræft. I kræft-
knuderne fandt de en serie markører, 
som kun findes i blærekræftcellerne og 
ikke i normale celler. Hos enkelte viste 
testen endda spor af kræft i urinen, før 
en kikkert-undersøgelse havde kunnet 
opdage sygdommen. Forskerne arbej-
der nu på at gøre testen endnu bedre 
og mere følsom, således at vi om få år 
har udviklet en færdig test, der kan blive 
et vigtigt supplement til den nuværende 
kikkertundersøgelse.

Læs mere: Nemmere diagnose af 
blærekræft med urinprøve

Oncogener – en tænd-
knap for kræft

Forskningsenheden Celledød og Me-
tabolisme, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2011)

Ny viden om den mekanisme, der 
virker som en ’tænd-knap’ for 
opstarten af kræft i op imod hvert 
tredje kræfttilfælde.  

’Tænd-knappen’, de såkaldte oncogen-
er, er så central, at en mutation her kan 
udløse kræft. Et af de mest kendte on-
cogener er Ras-genet, som er muteret i 
næsten hvert tredje kræfttilfælde. 
Hvis Ras-genet muterer, startes en 
kaskade af signaler inde i cellen, som 
fører til ukontrolleret vækst – altså 
f.eks. kræft. Forskere har nu beskrevet 
de allerførste signaler, som Ras starter 
i cellen, når genet er aktiveret. Resul-
taterne viser, at to kinaser – JNK2 og 
ERK – er nødvendige for, at Ras-genet 
kan omdanne normale celler til kræft-
celler. Processen har stor betydning for 
kroppens naturlige forsvar mod kræft. 
Udfordringen i de kommende år bliver 
at finde metoder, der effektivt kan 
stoppe Ras-genet. I dag findes læge-
midler mod kræft, som netop er rettet 
mod kinaserne.

Læs mere: Oncogener – en tænd-knap 
for kræft 
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Strålebehandling 
”fanger” kræftsvulster, 
som flytter sig

Lektor Per Rugård Poulsen; Inst. for 
Klinisk Medicin - Onkologisk Afdl. 
Aarhus Universitetshospital (2011)

Forskere fra Aarhus arbejder på at 
gøre bestråling af bevægelige svul-
ster mere præcis. Metoden går ud på 
at følge svulstens bevægelser under 
selve strålebehandlingen og hele 
tiden flytte strålefeltet, så behand-
lingen med ultrahøj præcision ram-
mer kræftsvulsten. 

En svulst kan flytte sig flere centimeter, 
hvis den f.eks. sidder i lever eller lunge 
og bevæger sig, når patienten træk-
ker vejret. Lægerne er derfor nødt til 
at bestråle et større område, som både 
dækker svulsten og dens forventede 
bevægelse. Dermed rammer man også 
normalt væv, og lægerne bliver derfor 
nødt til at skrue ned for stråledosis.

Forskerne arbejder med to teknikker: 
Enten indopereres en guldmarkør el-
ler en slags GPS i svulsten, som viser 
præcist, hvor svulsten sidder. Forskerne 
har allerede afprøvet teknikken med 
gode resultater og går snart i gang med 
at teste metoden på 10 mænd med 
prostatakræft.

Læs mere: Tracking

Bedre screening mod 
livmoderhalskræft

Forskningsenheden Virus, livsstil og 
gener, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2010)

Undersøgelse viser, at nogle typer 
af HPV-infektioner giver en ekstrem 
høj overrisiko for at få livmoderhals-
kræft.  

HPV er en seksuelt overført virus, som 
rammer de fleste mennesker, men 
forsvinder igen af sig selv. Men for 
nogle bliver infektionen kronisk og 
øger dermed risikoen for at udvikle 
livmoderhalskræft. Den viden håber 
forskerne kan bruges ved screeninger til 
at udpege de kvinder som er HPV-nega-
tive, og dermed stort set kan frikendes 
for øget risiko for livmoderhalskraft på 
grund af HPV. Og samtidig er der en 
gruppe, som har en høj risiko, og som 
skal tilbydes intensiv overvågning. På 
sigt er det derfor oplagt, at screeningen 
for livmoderhalskræft ikke kun er en 
test for celleforandringer, men også et 
tjek på ens HPV-status. Det vil kunne 
hjælpe til at forebygge en stor del af 
de 400 tilfælde af livmoderkræft, som 
årligt opstår i Danmark på trods af den 
nuværende screeningsmetode.

Læs mere: Bedre screening mod livmo-
derhalskræft

Forebyggelse af tarm-
kræft

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2010)

Næsten en fjerdedel af de godt 4.000 
årlige tilfælde af tarmkræft i den dan-
ske befolkning kunne undgås, hvis vi 
levede sundere.  

Det gælder for de velkendte sundheds-
råd om ikke at ryge, være fysisk aktiv en 
halv time om dagen, spise sundt samt 
overholde genstandsgrænserne for 
alkohol på syv genstande for kvinder 
og 14 for mænd. Dertil kommer et 
femte råd om at holde et taljemål på 
under 88 cm for kvinder og 102 cm 
for mænd. Følger man alle fem råd, 
reduceres risikoen for tarmkræft med 
23 pct. i forhold til en levevis, hvor man 
ikke følger nogen af rådene. Forskerne 
kunne også konstatere, at risikoen for 
tarmkræft faldt for hver ekstra anbefa-
ling, deltageren levede op til. 

Læs mere: Forebyggelse af tarmkræft
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Risiko for brystkræft i 
det andet bryst

Forskningsenheden Virus, livsstil og 
gener, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2010)

Kvinder, som har haft brystkræft, har 
øget risiko for at få kræft i det andet 
bryst. Mutationer i de to kendte 
brystkræftgener, BRCA1 og BRCA2 
spiller en vigtig rolle. 

Forskningen viste, at kvinder med 
BRCA1 mutation har en 4,5 gange 
forhøjet risiko for ny kræftsygdom i 
det andet bryst, og at kvinder med en 
BRCA2 mutation har 3,4 gange forhøjet 
risiko. De to mutationer spiller dermed 
en central rolle, når risikoen for kræft 
i det andet bryst skal vurderes. Den 
information er vigtig, når kvinder, som 
har overstået deres brystkræft i første 
omgang, skal rådgives angående mu-
ligheder for at forebygge ny brystkræft.

Læs mere: Risiko for brystkræft i det 
andet bryst

Ægtefæller til kvinder 
med brystkræft bliver 
oftere deprimerede

Forskningsenheden Livet efter Kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2010)

Risikoen for at blive indlagt på hos-
pital med alvorlig depression stiger 
med næsten 40 pct. hos de mænd, 
der er gift med kvinder, som netop 
har fået konstateret brystkræft.

I undersøgelsen fandt forskerne, at 
mænd, som mistede ægtefællen, viste 
sig at være særligt belastet med fire 
gange så mange indlæggelser for svær 
depression i forhold til mænd, gift med 
kvinder, som blev helbredt for kræft. 
Undersøgelsen understreger, at kræft 
ikke kun er en sygdom, der rammer 
patienten, men at pårørende bliver 
påvirket, nogen i en sådan grad, at de 
også bliver syge af det.
 
Læs mere: Depression blandt ægtefæller 
til kvinder med brystkræft

Opdagelse af nyt 
signalsystem 

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2010)

Ny viden om samspillet mellem de 
signalkaskader, der udløses når vores 
DNA beskadiges, og BRCA1-genet, 
der er vigtigt ved arvelig brystkræft.

Der sker dagligt skader i vores gener, 
som enten er medfødte eller stammer 
fra miljøpåvirkninger, f.eks. rygning, sol 
eller giftige kemikalier. Disse skader 
kan udvikle sig til kræft. Heldigvis har 
vi en slags reparationsproteiner, som 
konstant reparerer på DNA- skaderne. 
Derfor er det vigtigt at forstå disse 
reparationsmekanismer. Forskerne har 
nu opdaget gener, der vejleder repa-
rationsproteinerne, så de finder frem 
til det beskadigede DNA. De har også 
fået større viden om hvordan de stoffer, 
der aktiveres ved DNA skader, fungerer. 
De har ligeledes påvist et samarbejde 
mellem et af proteinerne (RNF8) og 
BRCA1-genet, der spiller en vigtig rolle 
ved arvelig brystkræft. Forskerne går 
nu videre og undersøger sammenhæn-
gen mellem defekter i BRCA1-genet 
og RNF8-genet i forhold til udvikling af 
kræftsygdomme.  

Læs mere: Opdagelse af nyt signalsy-
stem
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handling, hvis lægerne i fremtiden kan 
forudsige, om en kvinde med brystkræft 
har gavn af en bestemt behandling med 
kemoterapi. Det betyder, at man i de 
tilfælde skal finde en alternativ behand-
ling.   

Læs mere: Bedre skræddersyet kræftbe-
handling i fremtiden

Bedre skræddersyet 
kræftbehandling i frem-
tiden 

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2010)

Forskere arbejder på, at finde nye 
biomarkører, som skal hjælpe 
lægerne med at udvælge de bryst-
kræftpatienter, som kan få gavn af en 
bestemt type kemoterapi og en mere 
effektiv behandling, så DNA skader i 
kræftsvulster stoppes.    

Forskerne arbejder også på at afdække, 
hvilke patienter, der muligvis udvikler 
resistens mod behandlingen. Det har 
ført til opdagelse af en genetisk variant 
af et enzym ved navn NQO1. Kvinder, 
som har brystkræft med spredning, og 
som har den særlige variant af enzymet, 
reagerer ikke på behandling med den 
meget brugte kemoterapi Epirubicin. 
Forskerne fandt herefter fire grupper 
af kræftsvulster med tydelige defekter 
i de gener, der påvirker DNA repara-
tionsmekanismerne, og som viste for-
skellig respons på kemoterapi. Endelig 
opdagede forskerne en vigtig biomarkør 
(53BPI protein), som kunne forudsige 
resistens mod behandling for brystkræft 
med en ny type medicin (de såkaldte 
PARP inhibitorer). Biomarkøren kan 
måles i en prøve fra patientens svulst, 
og dermed bliver det lettere at vælge 
den rette behandling til patienten. 
Fundet af en sådan markør er et vigtigt 
fremskridt for den individuelle kræftbe-
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Hemmeligheden bag 
cellernes selvmord 

Forskningsenheden Celledød og Me-
tabolisme, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2010)

I 2010 kulminerede 20 års forskning, 
da forskere fandt svaret på, hvorfor 
kræftceller ikke dør som almindelige 
celler. 

For at undgå kræft skal celler med for 
mange genetiske fejl begå selvmord. 
Men kræftceller begår typisk ikke 
selvmord men fortsætter med at leve 
og dele sig udenfor kontrol. Et af de 
proteiner, som forskerne mener hjælper 
med at slå selvmordsmekanismen fra, er 
Heat Shock Protein 70 (Hsp70). Hsp70 
binder sig til en faktor, kaldet BMP og 
sammen hjælper de med at stabilisere 
syrefyldte blærer kaldet lysosomer, i 
kræftcellernes indre. Forskerne arbejder 
på at ramme disse proteiner, for det 
kan gøre lysosomerne ustabile – og 
hvis syren i lysosomerne lækker, dør 
kræftcellen. Der findes flere kendte 
stoffer fra psykiatrien, der ikke er giftige, 
og som rammer BMP-faktoren, hvilket 
kunne være interessant også at afprøve 
på kræftceller. Disse stoffer er samtidig 
afgørende, når kræftceller bliver mod-
standsdygtige overfor kemoterapi. En ny 
behandling kan måske betyde, at disse 
usårlige kræftceller atter kan rammes 
med kemoterapi.

Læs mere: Hemmeligheden bag cel-
lernes selvmord

Håndtering af følelser 
efter kræftdiagnose

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital.

En kræftdiagnose vil ofte opleves 
som traumatisk og udfordre pa-
tientens grundlæggende livssyn 
af sig selv og verden og kan give 
psykiske problemer selv mange år 
efter. Forskning viser, at psykolo-
gisk tilpasning forudsætter, at 
personen ikke fortrænger men 
tværtimod bearbejder tanker om 
den traumatiske begivenhed.

Undersøgelserne viser, at spørgsmålet 
om følelsesmæssig hæmning er 
komplekst og svært at udforske.  
Tendenser til at undertrykke eller 
fortrænge følelser er naturlige og 
hensigtsmæssige ”mestringsstrategi-
er” på visse tidspunkter. En tendens 
til fortrængning blandt kræftpatienter 
skal ses som en naturlig reaktion på 
selve kræftdiagnosen snarere end et 
grundlæggende personlighedstræk, 
forbundet med øget kræftrisiko. 
Selvom andre grupper (end kræft-
patienter) kan have gavn af f.eks. at 
skrive om deres følelser i forbindelse 
med de traumatiske begivenheder, 
er der ingen  dokumentation for, at 
kræftpatienter som helhed har gavn 
af sådanne skriveøvelser. 

Læs mere: Øvrige projekter om 
Psykosocial kræftforskning
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Kræftprofil kan afsløre 
brystkræft tidligt

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2010)

Den væske, der ligger rundt om 
kræftknuden, kan være en kilde til 
nye biomarkører, som kan afsløre 
brystkræft på et tidligt stadium.   

De fleste proteiner, der udskilles af 
kroppens celler, ender før eller siden i 
blodet. Tilsammen danner de en profil, 
som ændres, hvis cellerne udvikler 
sig til kræftceller. Det giver mulighed 
for at finde en ’kræftprofil’, som på et 
meget tidligt tidspunkt kan afsløre, om 
der er kræft i kroppen. Forskerne har 
brugt metoden til at tegne profilen for 
en sjælden brystkræft kaldet apokrin 
brystkræft. Håbet er, at resultaterne kan 
bruges til at udpege nye mål for be-
handlingsstrategier. Samtidig kan det 
bane vejen for såkaldt skræddersyet 
behandling, efterhånden som de mole-
kylære mekanismer i kræftsygdommen 
bliver bedre kendt. Metoden vil også 
kunne bruges til kontrol efter kræftbe-
handling.

Læs mere: Tidlig diagnose af brystkræft

Kommunikation mellem 
patient og læge

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2010)

I såkaldt ”patientcentreret” kommu-
nikation skal læger og behandlere 
lytte og forstå patientens følelser, 
tanker, forventninger, bekymringer 
samt dele ansvar og inddrage patien-
ten i beslutninger om behandling og 
pleje. Det giver bedre behandlingsre-
sultater og færre komplikationer og 
klager.  

Undersøgelser viser bl.a., at kræftpa-
tienter ønsker en patientcentreret kom-
munikation, som kan mindske negative 
psykologiske symptomer og styrke 
patientens tro på sin egen evne til at 
håndtere sygdom og behandling. Re-
sultaterne peger desuden på en række 
særlige problemer, når sundhedsper-
sonalet skal kommunikere med ældre 
kræftpatienter eller depressive patienter. 
Både udenlandske og danske erfaringer 
peger på vigtigheden af at udvikle og 
forbedre sundhedspersonalets kom-
munikation med patienten. Det bør her 
vægtes, at kræftpatienter også er meget 
forskellige og har forskellige behov for 
kommunikation.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Formaldehyd øger 
risikoen for flere typer af 
kræft 

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2009)

Formaldehyd på arbejdspladsen øger 
risikoen for såvel kræft i næsesvælget 
som for leukæmi. Der er desuden 
mistanke om en øget risiko for kræft 
i næsehulen.  

Formaldehyd er en gas, der afdamper 
fra visse typer lim, lak og maling og 
under fremstilling af visse typer plast. 
Formaldehyd bruges også til desinfek-
tion, især på hospitaler. Det skønnes, 
at omkring en million arbejdere i EU 
udsættes for stoffet. Ved dyreforsøg 
viste forskere allerede i slutningen af 
1970erne en øget forekomst at kræft i 
dyrenes næsehule. 

I mange lande blev der efterfølgende 
lavet undersøgelser af kræft blandt 
mennesker, der havde været udsat 
for formaldehyd på jobbet. Kræftens 
Bekæmpelse har ligeledes i to årtier 
bidraget med sådanne undersøgelser 
og har bidraget til, at International 
Agency for Research on Cancer un-
der FNs sundhedsorganisation WHO 
konkluderede, at formaldehyd på arbe-
jdspladsen øger risikoen for såvel kræft 
i næsesvælget som for leukæmi. Der er 
desuden mistanke om en øget risiko for 
kræft i næsehulen. Resultaterne har ført 
til at det er muligt at få arbejdsskade-

erstatning for disse kræftformer, lige-
som grænseværdierne for formaldehyd 
i luften på arbejdspladserne er sænket 
væsentligt.

Læs mere: Formaldehyd og kræft på 
arbejdspladsen
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N-3 fedtsyrer forebygger 
ikke brystkræft

Professor, overlæge Marianne Ewertz, 
Odense Universitetshospital (2009)

Kan fiskeolie påvirke risikoen for at 
få brystkræft og for at dø af sygdom-
men? Det spørgsmål undersøgte 
et forskerhold, og de så også på, 
hvordan fiskeolier optages i kroppen.

Mens eksperimentelle undersøgelser 
tyder på, at indtagelse af fiskeolier 
(marine n-3 PUFA) kan mindske risikoen 
for at udvikle brystkræft, har epidemio-
logiske undersøgelser af kvinders indtag 
af fisk vist uklare resultater. I tre under-
søgelser så et hold danske forskere 
på sammenhængen mellem fiskeolie 
og brystkræft. Forskerne fandt ingen 
forskel på unge og ældre kvinders evne 
til at optage fiskeolier i kroppen. Der 
var heller ingen sammenhæng mellem 
fiskeolier og risiko for brystkræft eller 
for overlevelse af sygdommen. Den 
samlede konklusion var, at tilskud af 
fiskeolie ikke forebygger brystkræft. 

Læs mere: N-3 fedtsyrer og brystkræft

”Fattigdom” øger 
depressioner

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

Vi ved, at der ofte følger psykiske 
problemer med kræftsygdom i form 
af depression, angst og sociale og 
seksuelle problemer mange år efter, 
og at patienter reagerer meget for-
skelligt på sygdommen. Men der er 
kun lavet få undersøgelser på disse 
forskelle, og årsagerne er stadig 
uafklarede.

En stor undersøgelse ved Aarhus 
Universitetshospital med 5.000 danske 
brystkræftpatienter viser, at 14 pct. led 
af alvorlig depression (et stort antal 
sammenlignet med normalbefolkningen 
med under 4 pct. alvorligt depressive). 
Lav social status, indkomst, uddannelse 
og formue, overvægt, rygning, alkohol 
og dårlig fysik spiller en væsentlig rolle 
for, om man får en alvorlig depression 
efter kræft. Undersøgelsen viste også, 
at dårligt stillede får mindre behandling 
for depressioner og andre sygdomme 
end velstillede kræftpatienter.
Til gengæld betyder sygdommens svær-
hedsgrad og behandling tilsyneladende 
ikke noget i forhold til depressioner.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning

Posttraumatisk stress 
(PTSD)

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

Posttraumatisk stress består i vold-
somt ubehag og angstfyldte tanker 
om kræftsygdommen. En under-
søgelse fra Aarhus Universitetshos-
pital viser, at efter operationen 
havde ca. 20 pct. af kræftpatienterne 
alvorlige symptomer på posttrauma-
tisk stress (PTSD), og 15-16 måneder 
senere havde 14 pct. stadig omfat-
tende symptomer. 

Risikoen for PTSD var langt større hvis 
kræftpatienten samtidig havde lav 
socioøkonomisk status (lav social status, 
-indkomst, -uddannelse og dårligt 
helbred og fysik). Som ved depression 
gjaldt det, at kræftpatienternes chance 
for at få lægelig eller psykologisk støtte 
øgedes, jo højere samfundsmæssigt 
status patienterne havde.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Andre traumatiske 
oplevelser og PTSD

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

En tredje undersøgelse fra Aarhus 
Universitetshospital af danske og 
palæstinensiske brystkræftpatienter 
viser, at patienter, som har oplevet 
andre traumatiske begivenheder, 
f.eks. krig, trafikulykker, dødsfald 
osv., også har større risiko for at få 
posttraumatisk stress. 

Resultaterne for de palæstinensiske 
kvinder viste desuden, at kvinderne var 
”dobbeltramt” – og både havde flere 
posttraumatiske symptomer, som ikke 
havde noget med brystkræft at gøre, og 
samtidig viste tegn på flere symptomer, 
som havde forbindelse med brystkræft. 
Blandt de danske kvinder sås ingen 
sammenhæng. Forskellene kan skyldes 
store forskelle i livsomstændigheder 
mellem danske og palæstinensiske 
kvinder, herunder traumatiske oplevel-
ser, som ikke har noget med kræft 
at gøre. Undersøgelsen bekræfter 
ligeledes, at kun få af patienterne får 
støtte til at håndtere de psykiske pro-
blemer.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning

Mænd og testikelkræft

Professor Bobby Zachariae,  Psykoonkolo-
gi; Aarhus Universitet og Universitetshos-
pital (2009)

Mens kvinder med brystkræft er den 
mest velundersøgte gruppe, kniber 
det med viden om mænd med kræft. 
Det rådes der nu bod på med en ny 
undersøgelse af 400 mænd behandlet 
for testikelkræft på Aarhus Univer-
sitetshospital. 

Undersøgelsen satte fokus på 
mændenes livskvalitet, depression, 
træthed og senskader. Resultaterne blev 
sammenlignet med en gruppe raske 
mænd. Generelt havde kræftpatien-
terne nogenlunde samme livskvalitet 
som de raske mænd. Bortset fra de 
mænd, som fik kemoterapi, og viste 
tegn på senskader som dårlig hørelse 
og hvide, følelsesløse fingre, og oftere 
led af diarré og vejrtrækningsproble-
mer. Mændene havde kun få andre 
fysiske seksuelle problemer bortset fra 
rejsningsproblemer. Disse problemer 
skyldtes ikke direkte behandlingen for 
testikelkræft, men sandsynligvis mere 
mændenes egne forestillinger og nega-
tive ændringer i deres kropsbillede og 
egen oplevelse af deres mandighed.

Læs mere: Øvrige projekter om Psykoso-
cial kræftforskning

Mindfulness terapi mod 
angst og depression

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

De omfattende psykologiske og soci-
ale problemer blandt kræftpatienter 
viser, at der er brug for effektive 
behandlingsmetoder. Den såkaldte 
Mindfulness terapi ser ud til at kunne 
hjælpe en del patienter mod angst og 
depression. 

Det viser en undersøgelse fra Aarhus 
Universitetshospital, hvor forskerne har 
samlet og analyseret resultaterne af 22 
forskellige undersøgelse af Mindful-
ness-baseret terapi (MBT). Terapien er 
inspireret af Østens filosofi og består 
bl.a. af yoga, meditation og positive 
psykologi. Selvom Mindfulness-baseret 
terapi ser lovende ud, mangler der 
stadig flere overbevisende resultater 
og bedre undersøgelser af effekten hos 
kræftpatienter.

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Brug af mobiltelefoner i 
Norden øger ikke fore-
komsten af hjernekræft

Forskningsenheden Livet efter Kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2009)

Forskerne konkluderer, at enten er 
perioden mellem påvirkningen, og 
til sygdommen opdages, usædvanlig 
lang. Eller også er der ingen sammen-
hæng mellem brug af mobiltelefon 
og hjernekræft. 

Norden er det område i verden med 
flest mobiltelefoner. Sådan har det 
været næsten lige siden mobiltelefonen 
blev indført i 1980erne. Hvert år får 
mellem 1.700 og 1.800 mennesker fra 
Sverige, Norge, Finland og Danmark 
konstateret kræft i hjernen af typen 
gliomer eller meningiomer. 

Mens kurven for gliomer har været 
uændret siden 1974, har der været en 
lille jævn stigning i forekomsten af men-
ingiomer over hele perioden. Men ingen 
af de to typer har vist en stigning opad 
på kurven efter mobiltelefonens indtog i 
de fire nordiske lande. 

Undersøgelsen er den hidtil mest om-
fattende undersøgelse af dette emne 
og er endvidere opdateret så sent som 
i 2012. Her ser man fortsat, at forekom-
sten af hjernekræft er upåvirket af den 
udbredte brug af mobiltelefoner i de 
nordiske lande.  

Læs mere: Brugen af mobiltelefoner 
i Norden øger ikke forekomsten af 
hjernekræft.

Kræftpatienter får for lidt 
hjælp

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

Næsten 40 pct. af kræftpatienterne 
i denne undersøgelse fra Aarhus 
Universitetshospital oplevede en høj 
grad af følelsesmæssig belastning 
i forbindelse med sygdommen. Ca. 
hver tredje patient ønskede sig mere 
praktisk hjælp, økonomisk rådgivning 
og følelsesmæssig støtte.  

Det største problem hos kræftoverlevere 
er angst for tilbagefald. Selvom der, af-
hængig af kræftsygdommen, som regel 
er en vis risiko for tilbagefald, oplever 
en del kræftoverlevere overdreven frygt 
for at sygdommen vender tilbage – 
frygt, som påvirker deres livskvalitet og 
dagligdag. 

I forbindelse med undersøgelsen blev 
der også iværksat et nyt projekt, hvor 
danske og australske forskere skal 
udvikle et nyt og praktisk anvendeligt 
spørgeskema, som kan bruges til en 
bedre og mere præcis vurdering af 
patienters frygt for tilbagefald. 

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Aktive befolknings-
undersøgelser

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2009)

Kræftens Bekæmpelse har gennem 
flere årtier været med til at lave en 
lang række store befolkningsunder-
søgelser om bl.a. sammenhængen 
mellem kost, kræft og livsstil. 

Undersøgelserne opdateres løbende 
og følges kontinuerligt op gennem 
fornyede koblinger til data fra Can-
cerregisteret og til andre sygdoms-
registre i Danmark. Disse befolkning-
sundersøgelser er vigtige redskaber i 
mange af forskernes epidemiologiske 
undersøgelser og bidrager med en 
større viden omkring årsager til kræft, 
og hvordan vi bedre kan forebygge 
kræftsygdomme.

Læs mere: Aktive befolkningsunder-
søgelser i Kræftens Bekæmpelses 
Forskningscenter

Smertestillende medicin 
sænker risikoen for 
kræft

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2009)

Dyreforsøg og undersøgelser på 
mennesker har samstemmende vist, 
at aspirin og andre NSAID lægemidler 
beskytter mod udvikling af tarm-
kræft. Der er tillige solid dokumen-
tation for, at aspirin/NSAID har en 
beskyttende effekt mod kræft i mave 
og spiserør.   

Forskerne har dokumenteret, at aspirin 
/ NSAID har en sikker beskyttede effekt 
mod tarmkræft og en mulig beskyt-
tende effekt mod lungekræft, hvorimod 
det ikke ser ud til at virke mod bryst-
kræft. Forskerne undersøger nu også, 
om aspirin/NSAID til patienter med 
kræft har en hæmmende virkning på 
kræftcellerne evne til at dele sig og svul-
stens evne til at sprede sig til andre dele 
af kroppen.   
 
Læs mere: Smertestillende medicin 
sænker risikoen for kræft
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Stress, immunforsvar og 
kræft

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

Forskning har vist forbindelser mel-
lem hjernen og immunsystemet, og 
at kroppens eget forsvarssystem 
modsygdomme påvirkes af psyko-
logiske processer, f.eks. stress. 
Spørgsmålet er, hvad det betyder for 
udvikling af infektioner hos kræftpa-
tienter?

Forskerne i Aarhus har selv lavet eller 
samlet og analyseret en lang række 
danske og udenlandske undersøgelser. 
Resultaterne peger på, at f.eks. stress 
øger modtagelighed for infektion, og at 
det sandsynligvis skyldes virkningen på 
immunsystemet. Desuden viser resul-
taterne, at kræftpatienter med et højt 
stress-niveau har øget risiko for at blive 
indlagt med infektion. Forebyggelse og 
behandling af stress kan således tænkes 
at mindske antallet af infektioner blandt 
kræftpatienter. Færre infektioner kan 
igen påvirke hele sygdomsforløbet og 
behandlingen af selve kræftsygdommen 
positivt.    

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Hormonbehandling 
for nedsat frugtbarhed 
øger ikke kræftrisiko
Forskningsenheden Virus, Livsstil og 
Gener, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2009)

Ingen sammenhæng mellem hormon-
behandling for barnløshed og risiko 
for kræft. Kvinder, som gennemgår 
fertilitetsbehandling, behøver altså 
ikke at frygte, at behandlingen øger 
risikoen for at de senere får kræft.

I dag kommer ca. 10 pct. af alle danske 
børn til verden efter en eller anden form 
for fertilitetsbehandling. Nye resulta-
ter fra verdens største undersøgelse 
af sin art viser, at der ikke kan findes 
sikre tegn på sammenhæng mellem 
fertilitetsbehandling og risiko for kræft; 
heller ikke de hormonfølsomme kræft-
former som æggestok-, livmoder- og 
brystkræft samt  skjoldbruskkirtel- og 
modermærkekræft.  
Forskningsresultaterne er kendte blandt 
både kvinder med fertilitetsproblemer 
og blandt sundhedspersonellet inden 
for dette felt - både på nationalt og 
globalt plan - og er dermed et eksem-
pel på forskningsresultater, der har en 
umiddelbar klinisk betydning til gavn for 
patienterne.

Læs mere: Hormonbehandling for ned-
sat frugtbarhed øger ikke kræftrisiko

kræftpatienter behandlet med enten 
antiøstrogen eller aromatasehæmmer. 
Den første pilotundersøgelse bekræft-
ede, at patienter med højt indhold af 
disse proteiner har særlig stor gavn af 
behandling med aromatasehæmmer.  

Læs mere: Brystkræft og den bedste 
antihormonbehandling.

Brystkræft og den 
bedste antihormon-
behandling
Forskningsenheden Celledød og 
Metabolisme, Center for Kræftforsk-
ning, Kræftens Bekæmpelse (2009)

Biomarkører kan måske hjælpe til at 
vælge den bedste behandling mod 
brystkræft.

Det kvindelige kønshormon østrogen 
spiller en vigtig rolle for brystkræft, 
og kvinder med østrogen-stimuleret 
brystkræft har gavn af antihormon-
behandling. Hos kvinder efter over-
gangsalderen er behandling med en 
aromatasehæmmer lidt bedre end 
behandling med antiøstrogen. De to 
typer behandling virker forskelligt, og 
forskerne mener, at der kan være en 
mindre gruppe patienter med en særlig 
evne til at producere østrogen, som 
specielt har gavn af behandling med 
aromatasehæmmer, mens de to be-
handlinger vil være lige effektive hos 
resten af patienterne. 

Da bivirkningerne er forskellige, og 
behandling med aromatasehæmmer 
kræver supplerende behandling til 
beskyttelse mod knogleskørhed, er det 
vigtigt at afklare, hvilken behandling der 
er mest effektiv for den enkelte kvinde. 

I laboratorieforsøg med kræftceller har 
forskerne fundet store mængder af 
bestemte proteiner. Indholdet af disse 
proteiner er målt i svulster fra bryst-
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Tro og religion 

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2009)

Forskning har vist, at religiøsitet 
kan give bedre psykisk og fysisk 
helbred. Men resultaterne er usikre. 
Flere undersøgelser peger på, at det 
ikke troen i sig selv, men snarere en 
sundere livsstil og den støtte, man får 
i et religiøst fællesskab, som betyder 
noget. 

Nogle mennesker søger trøst eller tilgi-
velse hos gud (såkaldt positiv mestring), 
mens andre ser sygdommen som Guds 
straf (såkaldt negativ mestring). To 
undersøgelser af kræftpatienter viser, at 
selvom danskere ikke er særlig religiøse, 
så oplyser et stort antal patienter allige-
vel, at de tror på Gud eller en højere 
magt.

Som forventet på baggrund af uden-
landske undersøgelser var negativ 
religiøs mestring forbundet med 
ringere livskvalitet, mens positiv 
mestring ingen forskel gjorde. Resulta-
terne inspirerer bl.a. til, at behandlere i 
sundhedsvæsenet i højere grad fokuser-
er på de religiøse behov hos patienter. 

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning

Brystkræft og kombina-
tionsbehandling

Forskningsenheden Celledød og 
Metabolisme, Center for Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse (2009)

Antihormonbehandling kan forhindre 
brystkræft i at sprede sig og bremse 
sygdommen hos kvinder, hvor kræft-
cellerne har spredt sig fra brystet til 
andre organer. Men desværre oplever 
nogle, at behandlingen efter en 
periode ikke virker, og at der vokser 
modstandsdygtige kræftceller frem.  

Den lille rest af kræftceller trækker på 
det såkaldte HER-system. Dvs. at de 
modstandsdygtige brystkræftceller kan 
skifte fra østrogenstyret cellevækst til 
vækst styret af overfladereceptorer i 
form af HER receptorer. Forskerne har i 
laboratoriet kombineret antihormonbe-
handlingen med behandling rettet mod 
HER-systemet (Herceptin). Behandlingen 
blev afprøvet på brystkræftceller fra 
patien-ter, og alle kræftcellerne blev 
slået ned. Noget tyder derfor på, at der 
kan være noget at hente ved at kom-
binere antihormonbehandlingen med 
anti-HER behandlingen. I dag bruges 
anti-HER behandlingen sammen med 
kemoterapi.  

Læs mere: Brystkræft og kombinations-
behandling



Markør for spredning af 
kræft

Afdeling for Molekylær Kræftbiologi, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2009)

De fleste dødsfald blandt kræft-
patienter skyldes, at kræften har 
spredt sig. Forskerne leder derfor 
efter mekanismerne bag spredning 
af kræft og undersøger samtidig, om 
sådanne faktorer kan udnyttes til at 
stille bedre prognoser for patientens 
behandling.     

Forskerne har fundet S100A4 markøren 
i stor koncentration i tidlige godarte-
de kræftceller, allerede inden cellerne 
begynder at sprede sig. Dette protein 
og T-celler starter spredningen af kræft. 
Fordi S100A4 proteinet tiltrækker T-
celler ser det ud til, at der også er en 
sammenhæng mellem kræftvækst og 
mobilisering af immunsystemet. Mus 
uden S100A4 får sjældent kræft, og syg-
dommen spreder sig sjældent. Blokering 
af S100A4 med f.eks. antistoffer kan 
derfor være en fremtidig behandlings-
mulighed. En vigtig faktor for spred-
ningen kan være kronisk betændelse, 
som kan fremme udviklingen af kræft 
både i samme organ og et helt andet 
sted. Forskere skønner, at ca. 20 pct. af 
alle kræfttilfælde skyldes forudgående 
betændelse. Forskerne har for nylig vist, 
at flere faktorer (blandt andet S100A4), 
som fremmer spredning, også spiller en 

rolle for kronisk betændelse i flere syg-
domme, eksempelvis gigt og psoriasis. 
Forskerne vil nu undersøge de faktorer, 
som fremmer betændelse og som også 
muligvis spiller en rolle for kræftspredn-
ing

Læs mere: Markør for metastaser
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Markant social ulighed i 
kræftoverlevelse

Forskningsenheden Livet efter Kræft, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2009)

Mennesker med kort uddannelse og 
lav indkomst har en markant dår-
ligere chance for at overleve, når de 
får kræft.  

Hvem du er, betyder meget for dine 
chancer for at overleve kræft, uanset 
hvilken form for kræft, du får. Når man 
ser på alle kræftformer hos mænd, 
overlever 48 pct. af de højtlønnede 
mænd i fem år. Hos de lavtlønnede er 
det kun 34 pct., som overlever i fem 
år. Hos kvinderne overlever 62 pct. af 
de højtlønnede i fem år mod kun 49 
procent af de lavtlønnede. Når man ser 
på uddannelsesbilledet, er mønsteret 
næsten det samme: højtuddannede 
overlever en kræftsygdom væsen-
tlig bedre end lavtuddannede. Det er 
ikke kun de allerdårligst stillede, der 
rammes af social ulighed. Det er en 
trinvis effekt, hvor den sociale skævhed 
vokser gradvist, efterhånden som 
indtje-ningsskalaen falder. Den samme 
tendens ses indenfor uddannelsesforløb.  

Læs mere: Markant social ulighed i 
kræftoverlevelse

Behandling mod 
brystkræft giver ikke 
kemohjerne

Professor, overlæge Marianne Ewertz, 
Odense Universitetshospital (2008)

Op mod 90 pct. af kvinder, som får 
konstateret brystkræft i Danmark, 
modtager forebyggende efterbehan-
dling med kemoterapi og antihor-
moner. De sidste 20 års forskning 
har givet mistanke om, at specielt 
kemoterapi kan påvirke hjernens 
kognitive funktioner, bl.a. hukom-
melse og koncentration – symptomer, 
som nogle kalder ”kemohjerne”.

Forskerne undersøgte brystkræftpa-
tienters kognitive funktion før start 
og ved afslutning på kemoterapi eller 
antihormonbehandling samt et år efter. 
Kvinderne blev bl.a. testet for hukom-
melse, sprog, visuel opmærksomhed. 
Resultaterne viste, at brystkræftpatient-
er allerede inden start på kemoterapi 
og antihormoner oplevede betydeligt 
nedsat livskvalitet og havde kognitivt 
besvær. Problemerne mindskes for de 
fleste i løbet af seks måneder. Gene-
relt set kunne der dog ikke konstateres 
forskelle i de neuropsykologiske tests 
mellem kvinder med og uden bryst-
kræft. 

Konklusionen er, at selve den begiven-
hed at få konstateret brystkræft påvirker 
kvinders livskvalitet og kognitive funk-
tion. Men problemerne ser ikke ud til 
at være forårsaget af behandling med 

kemoterapi og antihormoner. Den kog-
nitive påvirkning mindskes med tiden, 
men nogle brystkræftpatienter vil dog 
opleve langvarige kognitive gener.
 
Læs mere: Kognitiv funktion og bryst-
kræft
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Radon i hjemmet og 
leukæmi hos børn

Forskningsenheden Kost, Gener og 
Miljø, Center for Kræftforskning, Kræf-
tens Bekæmpelse (2008)

Forskning viser en stigende risiko for 
akut lymfatisk leukæmi hos børn, i 
takt med stigende niveau af radon i 
indeluften.

Radon er en radioaktiv luftart, som 
forurener luften indendørs. Den stam-
mer fra undergrunden i jorden og fra 
byggematerialer. Tidligere undersøgel-
ser af radon på bopælen og risiko for 
kræft hos børn har peget i forskellige 
retninger. Forskere udviklede en alter-
nativ metode til beregning af radon i 
danske hjem og undersøgte, om de tre 
hyppigste former for børnekræft, nemlig 
leukæmi, kræft i hjernen og kræft i lym-
fesystemet, havde sammenhæng med 
radonniveauet i hjemmet. 

Undersøgelsen viste, at de to sidst-
nævnte kræftformer (kræft i hjernen og 
lymfesystemet) var uden sammenhæng 
med radon. Derimod fandt forskerne en 
stigende risiko for akut lymfatisk leukæ-
mi med et stigende niveau af radon i 
indeluften på bopælen. 

I samarbejde med Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet og Statens Insti-
tut for Strålehygiejne har forskerne i 
Kræftens Bekæmpelse medvirket til 
at udvikle www.radonguiden.dk, som 
informerer borgeren om radon. WHO 

har ligeledes sænket grænseværdien for 
radon indendørs til 100 Bq/m3.

Læs mere: Radon i hjemmet og leukæmi 
hos børn

Behandling af børnekræft 
– en dansk succes

Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow, 
Leder af Rigshospitalets Børneonkolo-
giske Laboratorium (2008)

200 børn rammes hvert år af kræft - 
uden at vi i dag kender årsagen. Akut 
lymfoblastær leukæmi (ALL) er den 
almindeligste form for blodkræft hos 
børn. Som resultat af omfattende 
international forskning er behand-
lingen i Danmark under ledelse af 
Rigshospitalet forbedret markant de 
sidste årtier. 

I dag bliver 85 pct. af børn med ALL 
helbredt. Derfor behandler man i dag 
også voksne kræftpatienter efter samme 
metoder som benyttes med succes hos 
børn og unge med blodkræft. Disse 
metoder viser sig også at have en god 
effekt på voksne patienter.  

Læs mere: Kræft og børn 
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Børnekræft starter før 
fødslen

Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow, 
Leder af Rigshospitalets Børneonkolo-
giske Laboratorium (2008)

Udviklingen af blodkræftsygdom-
men ALL (Akut lymfoblastær leukæ-
mi) starter ofte før barnets fødsel. Og 
allerede ved fødslen kan der påvises 
kræftceller i spædbarnets blod. Det 
viser forskning fra Rigshospitalets 
Børneonkologiske Laboratorium. 

Forskerne har samtidigt konstateret, at 
det er meget sjældent, at nyfødte har 
leukæmiceller i blodet, uden at børnene 
udvikler kræft senere.  
Forskerne på Rigshospitalet har også 
gjort en anden ret overraskende opd-
agelse: Det viser sig, at børn, som går i 
vuggestue og børnehave, har markant 
mindre risiko for at udvikle leukæmi 
senere i livet. Forskerne kan ikke forklare 
årsagen, men en hypotese er, at børn 
i daginstitution måske hurtigere får 
udviklet et effektivt immunforsvar, fordi 
de udsættes for mange virus- og bak-
terieangreb i daginstitutionerne.

Læs mere: Kræft og børn

Kemoterapi virker 
forskelligt

Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow, 
Leder af Rigshospitalets Børneonkolo-
giske Laboratorium (2008)

Patienter, som får samme behand-
ling, reagerer individuelt og har 
forskellige chancer for helbredelse og 
risiko for bivirkninger. Rigshospita-
lets Børneonkologiske Laboratorium 
har vist, at der er meget store for-
skelle i leukæmipatienters omsætning 
af de cellegifte i kemoterapi. 

Forskerne har udviklet analyse-
metoder, der kan kortlægge patientens 
medicinomsætning, og  den viden bru-
ges i dag til at skræddersy og forbedre 
behandlingen. Forskerne har også ud-
viklet nye målemetoder, som kan måle, 
om der er kræftceller tilbage under 
behandlingen. Målingerne hjælper til 
at følge den enkelte patient og se om 
behandlingen virker eller skal justeres.

Behandlingsmetoden bruges nu på alle 
børn og unge i de nordiske og baltiske 
lande og har forbedret chancen for hel-
bredelse for leukæmi (ALL) markant.

Læs mere: Kræft og børn
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Bivirkninger efter 
børnekræft

Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow, 
Leder af Rigshospitalets Børneonkolo-
giske Laboratorium (2008)

Selvom lægerne har stor succes med 
at behandle kræft hos børn, så viser 
forskningen også, at der kan op-
stå mange forskellige bivirkninger 
efter behandlingen. Nye landsdæk-
kende undersøgelser kortlægger 
livskvaliteten for børn og unge med 
kræft. Der udviklers ligeledes nye me-
toder til at forbedre børns liv under 
og efter kræftbehandlingen bl.a. 
omkring skolegang og socialt liv.

Rigshospitalets Børneonkologiske Labo-
ratorium har i store internationale un-
dersøgelser været med til at kortlægge 
bivirkningerne og vist forskelle i patien-
ternes omsætning af medicin, som også 
påvirker risikoen for en ny kræftsygdom. 
Der er mange bivirkninger under og 
efter kræftbehandling. Nogle patienter 
risikerer også at udvikle ny kræft som 
følge af den intensive behandling. 
Undersøgelserne viser også, at de fleste 
unge efter kræft i barndommen, kan 
opnå et næsten normalt liv uden fysiske 
mén. En del unge oplever til gengæld 
svære psykosociale problemer. 

Læs mere: Kræft og børn

Opskrift på stopklods 
mod kræft 

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2008)

I en artikelserie i Nature og Science 
publicerede forskere fra Kræftens 
Bekæmpelse et nyt koncept om 
årsager til kræft. Forskerne opda-
gede, at den biologiske kontrol, som 
skal stoppe DNA-skader, også har et 
alarmsystem mod kræft.  

Det kaldes replikationsstress og opstår, 
når cellen deler sig. Af og til svigter 
kontrollen.
Det sker f.eks. hos celler, som er muteret 
for p53 oncogenet, som er afgørende 
for at alarmsystemet virker. Sådanne 
celler kan udvikle sig til kræft. Dette 
koncept er meget vigtigt, for at vi kan 
forstå processerne ved dannelse af svul-
ster og resistens mod behandling. Den 
første artikel i Nature og Science-artikel-
serien er blevet en ’citations klassiker’ i 
forskningsverden, fordi artiklen citeres 
meget ofte, og dermed er den mest cit-
erede artikel fra Kræftens Bekæmpelse 
nogensinde. Indtil videre i hvert fald.

Læs mere: Opskrift på stopklods mod 
kræft

Fuldkorn og nordisk kost

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning, Kræftens 
Bekæmpelse (2007)

Fuldkorn er igen i fokus og har en 
meget stærk gavnlig effekt på en 
række livsstilssygdomme. Det gælder 
også kræft. Et nordisk forskernetværk 
koordineret af forskere i Kræftens 
Bekæmpelse blev i 2007 udnævnt til 
et nordisk ’Center of Excellence’ af 
NordForsk, et organ under Nordisk 
Råd.  

En betydelig bevilling fra Nordisk Råd 
gjorde det muligt at sætte fuldkorn, 
kræft og sundhed på dagsordenen for 
nordisk forskning i forebyggelse. Fuld-
korns betydning for, om folk får kræft, 
er ikke særlig godt belyst i international 
forskning; Norden har en lang tradition 
for fuldkorn i kosten, som giver en helt 
enestående mulighed for at under-
søge effekten af en kost med og uden 
fuldkorn. 

Resultaterne af forskningsprogrammet, 
som har løbet i perioden 2007-2012, er i 
øjeblikket ved at blive offentliggjort.   

Læs mere: Forskning i fuldkorn
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Natarbejde anerkendt 
som årsag til brystkræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2007)

I 2007 anerkendte Arbejdsskadesty-
relsen, at natarbejde kan være årsag 
til brystkræft og dermed åbnede 
styrelsen muligheder for erstat-
ning. Baggrunden var en lang række 
undersøgelser fra bl.a. Kræftens 
Bekæmpelse. Alene i 2011 fik 120 
kvinder tilkendt erstatning.

I slutningen af 1980’erne fik forskerne 
mistanke om, at mørkehormonet 
melatonin beskytter mod kræft. Ud-
sættes man for kunstigt lys om natten, 
hæmmes dannelsen af hormonet. Den 
første undersøgelse af natarbejde viste 
50 pct. øget forekomst af brystkræft 
i job med natarbejde. Undersøgels-
ens resultater inspirerede til lignende 
undersøgelser i andre lande. I 2007 
vurderede WHO, at skifteholdsarbejde 
sandsynligvis er årsag til kræft. Kræf-
tens Bekæmpelse er fortsat blandt de 
førende i verden på dette forskningsfelt 
og bidrager stadig med nye under-
søgelser omkring skifteholdsarbejde og 
kræftsygdomme. 

Læs mere: Natarbejde kan give bryst-
kræft

Ny opdagelse af prote-
iner i cellernes kontrol 
ved DNA-skader

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2007)

Forskere har afsløret en ny kontrol-
mekanisme, som aktiveres af krop-
pens celler ved DNA-skader.   

Cellerne bruger mekanismen til at for-
sinke celledeling, før cellerne begynder 
at gennemgå celledelingen. Forskerne 
opdagede hvilke proteiner, der deltager 
i denne proces, og hvordan proteinerne 
samarbejder om at blokere celledeling-
en. Denne forskning kan være med til 
at øge vores forståelse af cellernes livs-
processer og dermed forbedre behand-
lingen af kræft. Kræftceller kan gøres 
mere følsomme overfor bestråling, og 
lægerne kan mere præcist udvælge 
hvilke patienter, som har størst gavn af 
radioterapi. 

Læs mere: Radioterapi og bedre kræft-
behandling

Bivirkninger af kræft-
behandling

Professor Bobby Zachariae,  
Psykoonkologi; Aarhus Universitet og 
Universitetshospital (2007)

Træthed, kvalme og opkastninger er 
et stort og udbredt problem blandt 
kræftpatienter i kemoterapi. Et sær-
ligt problem, som ikke kan behandles 
med medicin, er såkaldt indlært– eller 
forventningskvalme.  

Op til to tredjedele af kemoterapi-
patienter udvikler indlært kvalme, som 
opstår, når patienten mindes sygehuset 
eller behandlingen. Træthed er en 
anden udbredt og yderst belastende 
bivirkning af kræftbehandling. Resulta-
terne peger på, at visse personligheds-
træk, psykiske problemer i form af 
bekymring, angst og depression, samt 
forventninger om flere bivirkninger øger 
risikoen for at opleve flere bivirkninger 
i løbet af behandling med kemoterapi. 
En mulighed for at hjælpe patienterne 
kan være at udvikle nye metoder til at 
påvirke patienternes forventninger til 
bivirkninger gennem særligt ”tilpasset 
information”. 

Læs mere: Øvrige projekter om Psyko-
social kræftforskning
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Opdagelse af sejlivede 
kræftceller med stam-
mecelleegenskaber

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2007)

Det er lykkedes forskere at spore 
kræftceller, som ligner stamceller i 
frisk væv fra seks ud af 120 bryst-
kræftpatienter. Den ny viden kan 
hjælpe forskere på sporet af, hvorfor 
nogle kræftceller overlever behan-
dling.

Opdagelsen har forstærket mistanken 
om, at det netop er de stamcelle-
lignende kræftceller, som har en 
særlig stærk evne til at overleve både 
kemoterapi og strålebehandling, og 
som er kræftsygdommens ’onde rod’. 
Forskerne vil nu kortlægge, hvordan 
disse celler opfører sig og finde ud af, 
hvorfor og hvordan cellerne adskiller sig 
fra almindelige kræftceller. Den viden 
skal bruges til at udvikle nye former for 
medicin mod kræft.   

Læs mere: Stamceller i brystkræft

Fra genforandringer til 
modermærkekræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2007)

Det er lykkedes forskere ved forsøg 
at efterligne den tidligste udvikling af 
modermærkekræft. 

Ved at ’slukke’ for to gener i hudens 
normale pigmentceller har forskerne 
forlænget levetiden af cellerne. Dette 
er normalt et af de tidligste tegn på, at 
celler er i gang med at udvikle sig til 
kræft. Resultatet er det første skridt til at 
forstå, hvordan forandringer i generne 
i den normale pigmentcelle driver cel-
lerne frem til at udvikle sig til moder-
mærkekræftceller. Den nye viden skal 
give en større forståelse af udvikling 
af modermærkekræft og åbne nye 
muligheder for at ramme kræftcellerne 
bedre i fremtiden.

Læs mere: Tidlig udvikling af moder-
mærkekræft

HPV-vaccinen får det 
officielle blå stempel

Forskningsenheden Virus, livsstil og 
gener, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2006)

2006 blev året, hvor den nye vaccine 
mod livmoderhalskræft blev god-
kendt i Danmark. 
Den enestående vaccinationsmulig-
hed kommer efter flere års intensiv 
grundforskning og kliniske afprøv-
ninger, hvor flere end 18.000 kvinder 
har deltaget. 
 
Livmoderhalskræft rammer hvert år 
400 danske kvinder, hvor halvdelen 
dør af sygdommen. Vaccinen forebyg-
ger smitte med to typer af Humant 
Papilloma Virus, HPV type 16 og 18, 
som er årsag til 70 pct. af alle tilfælde 
af livmoderhalskræft. Vaccinen fore-
bygger også svære celleforandringer 
- forstadier til livmoderhalskræft. Hvert 
år behandles 6.000 kvinder for svære 
celleforandringer på livmoderhalsen 
med keglesnitsope-ration. Disse kvinder 
går herefter til kontrol i mindst fem år. 
Så den samlede sygdomsgevinst ved 
vaccination er stor.

Læs mere: HPV-vaccine mod livmoderh-
alskræft godkendt
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Opdagelse af ny en-
zymfamilie i kræftceller

Professor Kristian Helin, Biotech Re-
search and Innovation Centre (BRIC), 
Københavns Universitet (2006)

Forskningsprojektet har fokus på 
proteiner, som spiller en rolle for 
stamcellers vækst og udvikling.
Projektet har ført til mange skelsæt-
tende videnskabelige fund indenfor 
grundforskningen. Forskerne har bl.a. 
opdaget en ny ”enzymfamilie”, som 
kan slette såkaldt epigenetisk infor-
mation fra cellerne. 

Det viser sig, at kræftceller har flere af 
disse enzymer end normale celler. Ved 
at hæmme enzymerne forsøger man at 
bremse kræftcellernes vækst. Forskerne 
har derfor gået i gang med at udvikle 
hæmmere, som kan bruges til at bremse 
kræftcellerne og på længere sigt 
forhåbentligt kan bruges i behandlingen 
af en lang række kræftsygdomme.
Man forventer, at de første nye hæm-
mere vil blive testet i kliniske forsøg 
med patienter i 2014. 

Læs mere: Epigenetik, stamceller og 
kræft
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’Brystkræftfamilier ’ og 
årsag til arvelig bryst-
kræft 

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2006)

Forskerne har fundet adskillige nye 
gener, som har forbindelse til DNA-
skader. Nogle af disse forskelle i 
generne ser ud til at øge risikoen for 
arvelig brystkræft. 

Det første resultat viser, at der er flere 
varianter af genet, som koder for såkaldt 
kinase Chk2, som netop spiller en rolle 
for DNA-skader. Forskerne havde i for-
vejen opdaget de to bedst kendte gener 
fra denne kategori (BRCA1 og BRCA2) 
og fortsætter nu med at lede efter 
flere gener, som kan forklare, hvorfor 
nogle familier er særlig udsat for at få 
brystkræft. Man ved stadig ikke hvilket 
gen, der spiller den afgørende rolle her. 
Målet er at kunne forudsige risikoen for 
kræft i de såkaldte ”brystkræft-familier” 
og rådgive om livsstil, som mindsker 
risikoen for kræft.
 
Læs mere: Arvelig risiko for brystkræft

Kroppens immunforsvar 
og jagten på ny kræft-
vaccine

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse 

Forskere er på sporet af en ny vac-
cine, som kan supplere den nuvæ-
rende kræftbehandling.  

Forskerne undersøger, hvordan man kan 
styrke den del af patientens immun-
forsvar, som kan genkende og dræbe 
kræftceller. Behandlingen bygger på 
samme princip som en traditionel vac-
cine, dog med den store forskel, at man 
prøver at bekæmpe sygdommen frem 
for at forebygge den. Det ser ud til at 
vaccinen kan bremse udviklingen af 
sygdommen hos en del af de svært syge 
patienter, som lider af bryst-, nyre-, eller 
modemærkekræft. 

Læs mere: På sporet af ny kræftvaccine

Immunterapi – Herlev 
Hospital i front

Center for Cancer Immun Terapi ved 
Herlev Hospital (2006)

Forskerne på Herlev Hospitals Center 
for Cancer Immunterapi (CCIT)  er 
førende i  Danmark indenfor immun-
terapi og vacciner mod kræft. Kræft-
vaccinerne skal styrke patienternes 
eget immunforsvar og evne til selv at 
bekæmpe kræftceller. 

Centret er et af de få i verden, som 
mestrer de teknikker, der skal til for at 
behandle patienterne med deres egne 
T-celler fra kroppens eget immunfor-
svar, som kan bekæmpe kræftceller, 
og som kickstarter immunforsvaret hos 
kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse 
har givet penge til oprettelsen af centret 
og undervejs støttet en lang række for-
skningsprojekter, som allerede har givet  
spændende ny viden og mere effektive 
kræftbehandlinger (se nedenstående 
projekter). 

Læs mere: Immunterapi til behandling 
af kræft
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Immunforsvaret hjælpes 
til at genkende kræft-
celler

Center for Cancer Immun Terapi ved 
Herlev Hospital (2006)

Forskerne skal i et nyt projekt forsøge 
at stimulere immunsystemet, så det 
kan genkende kræftceller. Immunsys-
temet stimuleres ved vaccination eller 
med syntetiske stoffer og T-celler, 
som man tager ud af patienten, 
tilpasser i laboratoriet og giver 
tilbage til patienten.

Udover at centret på Herlev Hospital 
har fokus på forskning, som besvarer 
væsentlige videnskabelige spørgsmål 
omkring kræftsygdomme, er det også 
forskernes mål at give patienter adgang 
til efterspurgte eksperimentelle behand-
linger gennem kliniske forsøg. Det har 
således højeste prioritet, at forskningen 
hurtigst muligt føres ud i klinikken som 
et behandlingstilbud til patienterne. Det 
betyder, at resultater fra undersøgelser 
i laboratoriet kan tilbydes patienterne 
indenfor få måneder som en klinisk 
afprøvning.   

Læs mere: Immunterapi til behandling 
af kræft

Succesfuld immunterapi 
mod modermærkekræft

Center for Cancer Immun Terapi ved 
Herlev Hospital (2006)

I løbet af de sidste 3 år har Center for 
Cancer Immun Terapi på Herlev Hos-
pital iværksat 3 typer af immunterapi 
mod modermærkekræft, som anses 
for at have banebrydende behand-
lingsmuligheder.

Forskerne arbejder målrettet for, at 
forskningsresultaterne hurtig kan 
komme ud i klinikken og blive afprøvet 
på kræftpatienterne. F.eks. blev en af 
de nye typer behandling for moder-
mærkekræft tilbudt til patienterne i 
klinikken kun 3 uger efter offentlig-
gørelse af de såkaldte fase 3 data fra 
undersøgelsen. Yderligere har centret 
- som det første i Europa – i klinikken 
etableret den avancerede T-celle terapi 
mod modermærkekræft, som har bredt 
sig. 

Læs mere: Immunterapi til behandling 
af kræft
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Immunterapi mod 
mange kræftformer

Center for Cancer Immun Terapi ved 
Herlev Hospital (2006)

Siden 2005 har Center for Cancer 
Immun Terapi ved Herlev Hospital 
gennemført en lang række kliniske 
forsøg med behandling af over 200 
patienter. Det er et mål for centret 
at udvikle immunterapi, som kan 
behandle en lang række forskellige 
kræftsygdomme. 

Der er forskningsprojekter i gang inden-
for både myelomatose, myeloprolifera-
tive, neoplasier, modermærke-, lunge-, 
nyre-, bryst- og prostatakræft. Centret 
har ligeledes stået for i alt 7 forskellige 
gennemførte behandlingsforsøg, 5 er i 
gang i øjeblikket og 2 projekter ved at 
blive startet. Projekterne spænder over 
peptid-vacciner, dendritcelle-vacciner 
og T-celleterapi. Den eksperimentelle 
behandling kombineres med standard-
behandling som f.eks. kemoterapi med 
det formål at øge det samlede behand-
lingsresultat.

Læs mere: Immunterapi til behandling 
af kræft
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T-celler – effektivt 
våben mod kræft

Center for Cancer Immun Terapi ved 
Herlev Hospital (2006)

Den såkaldte T-celle terapi giver håb 
om ny effektiv behandling, som kan 
slå kræftcellerne ihjel med kroppens 
egen hjælp. Forskerne på Center for 
Cancer Immun Terapi ved Herlev 
Hospital har i flere år arbejdet på at 
udvikle T-celle-terapi.  

T-celle terapi er en lovende form for 
forsøgsbehandling, som oprindeligt er 
udviklet ved National Institute of Health 
i USA. T-celle terapien har allerede vist 
imponerende resultater i behandling 
af patienter med fremskreden moder-
mærkekræft. De komplekse metoder 
udviklet i laboratorierne er via samar-
bejde med de amerikanske forskere 
blevet etableret på Herlev, som et af 
meget få steder i verden udenfor USA, 
hvor det er lykkedes. Forsøgsbehand-
lingen med T-celler blev etableret og 
bruges på danske kræftpatienter med 
lovende resultater.  Flere af de første 
patienter, som har fået behandlingen, 
har allerede opnået så god effekt, at alle 
tegn på deres udbredte kræftsygdom er 
forsvundet. 

Læs mere: Immunterapi til behandling 
af kræft

Kræftceller dræbes 
indefra af deres egne 
giftige lysosomer
Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2006)

Forskere har fundet frem til en aktiv-
itet i kræftceller, der kan vise sig at 
være et af kræftcellernes svage punk-
ter, nemlig de såkaldte lysosomer.

Lysosomerne ligger inde i cellerne og 
er små sække fyldt med celledræbende 
enzymer. Forskerne er kommet på 
sporet af ny viden om processerne i de 
giftige lysosomer, som kan føre til helt 
nye behandlingsmetoder. 
Ideen er at få disse lysosomer til at 
lække i kræftcellerne, så de celledræb-
ende enzymer siver ud i kræftcellerne 
og dræbe cellerne indefra. Foreløbig 
eksperimenterer forskerne med denne 
proces i laboratoriet. Men hvis det 
lykkes at overføre det samme princip 
til menneskers celler, kan det blive en 
ny revolutionerende måde at behandle 
kræft på.

Læs mere: Apoptose – cellernes 
selvmords-program

Sjusk med anmeldelse af 
arbejdsskader ved kræft 

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse 2005

Læger og tandlæger har pligt til at 
anmelde til Arbejdsskadestyrelsen, 
hvis en kræftsygdom kan skyldes 
patientens tidligere arbejde. Det sker 
dog ikke altid, viser en undersøgelse.   

Kun lidt over halvdelen af tilfældene 
af lungehindekræft blev anmeldt fra 
1994 til 2002 som arbejdsbetingede 
sygdomme, selvom mere end 90 pct. 
af disse sygdomme skyldes asbest på 
arbejdspladsen. Samme tendens ses i 
forbindelse med kræft i næse- og bihul-
er. Og det betyder, at 50 kræftpatienter 
årligt ikke får den erstatning, som de 
ifølge loven er berettigede til. 

Forskerne frygter, at det står værre til 
med andre kræftformer og skønner, 
at op til 1.500 kræfttilfælde om året 
skyldes farligt arbejdsmiljø. Lægerne 
bør derfor altid overveje, om patientens 
erhverv kan spille ind, når de stiller en 
kræftdiagnose.

Læs mere: Arbejdsbetingede kræftsyg-
domme bliver ikke anmeldt



UG til forsøg med 
lindrende behandling

Professor Mogens Grønvold, Københavns 
Universitet og Bispebjerg Hospital, Palliativ 
Medicinsk Afdeling (2005)

Kræftpatienter, pårørende og sund-
hedspersonale er glade for de nye 
såkaldte palliative teams; sundheds-
personale, som går på hjemmebesøg 
hos kræftpatienter og varetager den 
såkaldte palliative behandling (lin-
drende omsorg og behandling). 

I 1999 blev det første palliative team 
oprettet på Bispebjerg Hospital i Køben-
havn. Det skulle være et supplement 
til praktiserende læge og hjemmeple-
jen ved at komme hjem på besøg hos 
alvorligt syge kræftpatienter, som gerne 
ville blive i eget hjem. Formålet med 
denne interview-undersøgelse var at se, 
hvordan palliative teams blev oplevet 
af patienter, pårørende, praktiserende 
læger og hjemmeplejen. Resultaterne 
viser at både patienter, pårørende og 
sundhedspersonale er glade for de nye 
palliative teams. Undersøgelsen viser 
også, at patienterne oplever det som en 
god støtte ved smerter. Konklusionen 
er, at de palliative teams alt i alt er et 
værdifuldt supplement indenfor sund-
hedsvæsenet. 

Læs mere: Palliative teams, der kommer 
hjem til patienterne
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Dræber T-celler mod 
kræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2005)

Kræftpatienters immunforsvar har 
evnen til at dræbe kræftceller, men 
kroppens eget immunforsvar er ikke 
altid stærkt nok til at bekæmpe syg-
dommen. Derfor leder forskerne efter 
en metode til at forstærke immun-
forsvaret og genskabe den effektive 
evne til at gøre det af med kræftcel-
ler. 

Forskerne har undersøgt blodprøver 
fra patienter med brystkræft, bugspyt-
kirtelkræft og forskellige leukæmier. Her 
er det lykkedes at isolere og aktivere 
såkaldte ”dræber T-celler”, der kan slå 
kræftcellerne ihjel. Det kan komme 
mange kræftpatienter til gode, hvis det 
lykkes at overføre det enkle princip fra 
laboratoriet til patienten på hospita-
let. De første forsøg på patienter blev 
indledt i 2005.

Læs mere: Forstærkning af immunfor-
svaret mod kræft
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Cyster afslører bryst-
kræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2005)

Forskere har opdaget, at de cyster, 
som hyppigt findes i kvinders bryster, 
har indtil flere fælles karaktertræk 
med en meget sjælden form for 
brystkræft. 

Det understøtter en formodning om, at 
kvinders cyster i sjældne tilfælde kan 
udvikle sig til brystkræft. Opda-gelsen 
kan i fremtiden bruges til at forebygge 
ved at udpege og fjerne de sjældne 
cyster, som på længere sigt frygtes at 
udvikle sig til brystkræft.

Læs mere: Cyster og brystkræft

Ny viden om genskader

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2005)

Forskere har opdaget flere skadede 
gener, som spiller en vigtig rolle 
for udviklingen af sygdomme som 
modermærkekræft, lymfekræft og 
kræft i æggestokkene. F.eks. har 
forskerne vist, at melanomceller 
(modermærkekræft) er afhængige af 
den såkaldte B-RAF mutation for at 
cellerne kan udvikle sig til kræftceller. 

Kortlægningen af disse gener er blevet 
et vigtigt våben i kampen mod en lang 
række kræftsygdomme. Der er i øvrigt 
på den grund udviklet ny medicin, der 
rammer denne mutation og har en stor 
positiv effekt på patienter, hvor kræften 
spreder sig.  

Læs mere: Skadede gener
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Medicin mod depression-
er dræber kræft-celler

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2005)

Forskere har opdaget, at medici-nen 
Siramesine, som bruges til at dæmpe 
angst, også kan dræbe kræftceller, 
hvor den traditionelle kræftbehan-
dling ikke virker.

Nervemedicinen påvirker cellernes 
lysosomer, som er små sække i cellerne 
med et indhold af fordøjelsesenzymer, 
der nedbryder cellens affaldsprodukter. 
Nervemedicinen gør, at enzymerne 
forlader deres faste plads i lysosomerne 
og spreder sig rundt i hele kræftcellen. 
Det har den konsekvens, at kræftcellen 
på en måde æder sig selv op indefra og 
ender med at dø.

De første resultater på dyreforsøg viser, 
at nervemedicinen forhindrer vækst af 
kræftsvulster. Hvis flere forsøg falder 
positivt ud, kan patientforsøg hurtigt 
blive en realitet.  
 
Læs mere: Nervemedicin dræber kræft-
celler

Hormonbehandlinger og 
brystkræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2005)

Hormonbehandling blev tidligere 
brugt af millioner af kvinder for at 
undgå gener ved overgangsalderen. 
Over 20 millioner kvinder i den 
vestlige verden fik hormoner. 
Befolkningsundersøgelsen Kost, 
kræft og helbred var blandt de første 
undersøgelser, der viste, at brug af 
hormoner i overgangsalderen næsten 
fordoblede kvindens risiko for bryst-
kræft. 

De danske forskere fulgte 78.380 
kvinder, som fra 1989-2002 fik såkaldt 
HRT(Hormone replacement therapy).  
Undersøgelsen viste en fordobling af 
risikoen for brystkræft hos kvinder, som 
fik høj-risiko hormonbehandling. Den 
øgede risiko sås kun hos kvinder over 
50 år, og risikoen var forsvundet fem år 
efter endt hormonbehandling. Antallet 
af hormonbehandlinger er siden faldet 
markant, og undersøgelsen er et godt 
eksempel på forskning, der markant 
ændrer adfærden blandt læger og 
patienter.  

Læs mere: Hormonbehandling i over-
gangsalderen og brystkræft

Nyt antistof bremser 
kræftcellers vokseværk

Forskningsafdelingen for Molekylær 
Kræftbiologi. Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2004)

Forskerne har udviklet et nyt an-
tistof, som kan bremse kræftcellerne 
i at vokse og sprede sig. Foreløbigt 
det det lykkedes i dyreforsøg, hvor 
antistoffet har vist sig at blokere 
proteinet S100A4. Proteinet hjælper 
kræftceller til at sprede sig.  

Kræftceller spreder sig bl.a. ved at ned-
bryde det væv, som omgiver cellerne og 
samtidig øge blodtilførslen til cellerne. 
Forskere har udviklet et antistof, som 
kan binde sig til og ødelægge S100A4 
proteinets funktion. I de første forsøg 
har man dog ikke fået bugt med alle de 
kræftfremmende S100A4 proteiner. Der-
for går forskerne nu videre og starter en 
ny produktion af endnu et antistof, der 
skal hjælpe med at blokere den sidste 
rest af de kræftfremmende proteiner. 
Det forventes at antistofbehandling af 
mennesker vil være et godt supplement 
til anden behandling, f.eks. en kombina-
tionsbehandling med f.eks. kemoterapi.

Læs mere: Antistof mod kræftspred-
ning
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Kræftcellers svage 
punkt: lysosomerne

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2004)

Forskere har opdaget et nyt tegn på 
et svagt punkt hos kræftceller, som 
måske kan komme til at spille en 
vigtig rolle i fremtidens behandling af 
kræft. Det er de såkaldte lysosomer, 
som forskerne har fået kig på.

Lysosomer findes i alle celler. Der er tale 
om et kugleformet såkaldt celleorganel, 
der indeholder fordøjelsesenzymer. 
Lysosomerne er adskilt fra resten af 
cellen af en enkelt membran eller væg. 
Hvis sækkene lækker, dør kræftcellerne. 
En ny målrettet behandling, der får 
kræftcellernes sække til at lække, har 
vist sig meget effektiv. I første omgang 
har man dog kun positive resultater 
fra dyreforsøg. Men opdagelsen åbner 
mulighed for at angribe kræftceller fra 
en helt ny vinkel.

Læs mere: Celledræbende enzymer i 
kræftceller
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Opdagelse af nyt gen 
ved modermærkekræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2004)

Forskere har kortlagt et nyt gen, APC-
genet i celler fra modermærkekræft. 
Resultaterne tyder på, at tilstede-
værelsen af APC-genet er med til 
at fremme udviklingen af moder-
mærkekræft. 

Den nye opdagelse kan være første 
skridt på vejen til en mulig forbedring 
af behandlingen af modermærkekræft. 
Opdagelsen af APC-genet kan danne 
grundlag for at gå videre med forsk-
ningsprojekter, som kortlægger flere 
detaljer om de epigenetiske ændringer 
ved mordermærkekræft. 

Læs mere: Kortlægning af gen ved mo-
dermærkekræft

Alkohol øger risiko for 
brystkræft

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (2003)

I Danmark har kvinder et højere for-
brug af alkohol sammenlignet med 
andre vestlige lande. Danske kvin-
der har samtidig en høj forekomst 
af brystkræft. Forskerne har derfor 
undersøgt, om der er en sammen-
hæng mellem alkohol og risikoen 
for brystkræft. 30.000 kvinder fra 
befolkningsundersøgelsen Kost, 
kræft og helbred deltog i den første 
undersøgelse. 

Resultaterne viste en klar sammenhæng 
mellem alkohol og brystkræft. Ifølge un-
dersøgelsen udløser hver ekstra daglig 
genstand alkohol 10 pct. højere fore-
komst af brystkræft. En stor europæisk 
undersøgelse viste samme risikomøn-
ster. Sundhedsstyrelsen valgte i 2010 at 
ændre anbefalingerne til befolkningen, 
således at grænsen blev sat ned fra 21 
genstande til 14 om ugen for mænd og 
fra 14 til 7 genstande for kvinder. Nye 
undersøgelser viser samtidig, at 
kvinder med stort alkoholforbrug også 
oftere får tilbagefald af brystkræft.

Læs mere: Alkohol og øget risiko for 
brystkræft



 Kræftens Bekæmpelses forskning  w  s. 73

Forsøg med at stoppe 
sejlivede kræftceller, som 
overlever behandling

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2003)

Det er et stort problem for kræft-
behandlingen, når brystkræftceller 
bliver modstandsdygtige over for 
antihormonbehandling med antiøs-
trogener. Antihormonbehandling er 
den mest almindelige behandling 
hos brystkræftpatienter (f.eks. med 
midlet tamoxifen).  

Forskere har undersøgt de modstands-
dygtige kræftceller i laboratoriet. De 
første resultater viser, at den uhæm-
mede vækst hos de modstandsdygtige 
kræftceller har en tendens til at blive 
bremset, når man går over til en ny type 
behandling. Det kan f.eks. være brug af 
et stof, som ligner D-vitamin. Der var i 
første omgang kun tale om laborato-
rieforsøg. Næste trin er dyreforsøg. Og 
hvis forsøgene på dyr viser den samme 
tendens, kan det blive et vigtigt supple-
ment til den nuværende behandling af 
brystkræft hos mennesker.

Læs mere: Brystkræftceller modstår 
behandling

Protein Hsp70 beskytter 
kræftcellerne mod krop-
pens eget forsvar

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (2003)

Forskerne har opdaget et nyt pro-
tein Hsp70, der hjælper kræftceller 
til bedre til at overleve kroppens 
naturlige forsøg på at bekæmpe 
kræft, og som modstår kræftbehan-
dling.   

Forskerne udviklede en særlig teknik, 
hvor de fjernede Hsp70 proteinet fra 
kræftceller i laboratoriet og ved kræfts-
vulster på dyr. Forskerne forventede, 
at kræftcellerne blev mere følsomme 
over for traditionel behandling. Men 
til deres store overraskelse behøvede 
kræftcellerne hverken kemoterapi eller 
stråler: Kræftcellerne i laboratoriet døde 
simpelthen af sig selv (begik selvmord), 
og kræftsvulsterne i forsøgsdyrene blev 
ligeledes mindre. De normale celler blev 
derimod ikke påvirket af behandlingen. 
Forskerne har også opdaget, at kræft-
celler har et skjult ’dødspotentiale’, som 
ligger i kræftcellernes lysosomer. Det er 
små syrefyldte sække, som ligger inde i 
cellerne). En vigtig opdagelse, som der 
nu forskes videre i.    

Læs mere: Kræftceller begår selvmord

Bremseklods mod spred-
ning af kræft

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2003)

Forskerne fundet et nyt protein, 
Mts-1 (S100A4), som hjælper kræft-
cellerne til at sprede sig. Proteinet 
nedbryder det væv, som omgiver 
kræftcellerne og øge samtidig blod-
tilførslen til kræftcellerne. 

Hvis man blokerer Mts-1 proteinet, 
dannes der ikke nye blodkar. Og uden 
blodtilførsel kan kræftcellerne ikke 
vokse eller sprede sig, og cellerne bliver 
ikke større end 2 mm. Det lykkedes 
samtidig forskerne at udvikle et antistof, 
som kan binde sig til og ødelægge 
Mts-1 proteinets funktion. Dyreforsøg 
har vist, at antistoffet kan forhindre 
kræftsvulster i at vokse. Det giver håb 
om, at man i fremtiden kan udvikle en 
ny form for behandling af kræftpatien-
ter, som bygger på det samme princip: 
At blokere de proteiner, som øger 
kræftcellers evne til at sprede sig. 

Læs mere: Forhindring af spredning af 
kræftceller
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Bedre diagnoser af 
bryst- og blærekræft

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2003)

Forskerne arbejder på at udvikle en 
ny metode til at stille en tidligere og 
mere præcis diagnose for blære- og 
brystkræftpatienter.    

Det er afgørende for succes med be-
handlingen af disse kræftsygdomme 
er, at kræften opdages så tidligt som 
muligt. I 2003 har man derfor fokuseret 
på at finde specifikke spor, som blære- 
og brystkræftsygdomme efterlader i 
kroppen. Forskerne har bl.a. opdaget 
en væske, TIF (tumor interstitial fluid), 
som findes i kræft-svulster fra blære- og 
brystkræftpatienter. Næste skridt er at 
analysere væskens indhold af proteiner 
i håbet om at finde markører, som kun 
findes hos disse kræftpatienter. Det vil 
kunne hjælpe forskerne og lægerne 
til at opdage disse kræftsygdomme 
tidligere. Resultatet kan også ses som 
første skridt mod at udvikle en mere 
præcis og fintfølende diagnosemetode.

Læs mere: Væske i kræftsvulster

En verdenssensation: 
Et kig ind i en kræftcelle

Forskningsenheden Genomintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2003)

I 2003 ryddede et af verdens førende 
tidsskrifter, Nature Cell Biology 
forsiden for at vise et sensationelt 
foto. Fotoet stammede fra et epokeg-
ørende arbejde i en af Kræftens 
Bekæmpelses forskningsafdelinger, 
hvor man forskede i cellevækst og 
kræft. Billedet forestillede to levende 
kræftceller, hvor den ene havde en 
selvlysende grøn stribe. 

Den internationale opmærksomhed 
skyldtes, at forskerne i 2003 som de 
første i verden havde kigget ind i le-
vende kræftceller og set, hvilke protei-
ner, der kan få kræftceller til at overleve 
strålebehandling. Det var bl.a. forsker-
nes håb, at dette specielt konstruerede 
mikroskop kan bruges til at identificere 
særlige stoffer, som kan bremse de 
proteiner, der får kræftcellerne til at 
overleve strålebehandlingen.

Læs mere: Et kig ind i en kræftcelle

På vej mod vaccine 
mod kræft

Afdelingen for Molekylær Kræftbiologi. 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2003) 

I 2003 fortsatte forskerne med at lede 
efter særlige proteiner (antigener) på 
kræftcellers overflade. Disse protein-
er er som en slags blinkende lygter 
og er afgørende for, at immunfor-
svarets ’GPS’ kan få øje på kræftcel-
lerne. 

Forskerne har især fokus på såkaldte 
antigener, der også spiller en vigtig 
rolle for kræftcellers vækst og overlevel-
se. Forskerne har fundet flere af disse 
kræft-antigener og startet forsøg med 
en såkaldt behandlende vaccine mod 
kræft på universitetshospitalet i Würz-
burg i Tyskland. Behandlingen omfatter 
patienter med tyktarms-, livmoderhals-
kræft samt ondartet modermærke- og 
bugspytkirtelkræft. Forskerne vil herefter 
undersøge de vaccinerede patienters 
blodprøver for at se, om immunfor-
svaret er blevet bedre til at genkende 
kræftceller og slå dem ihjel.

Læs mere: Vaccine som kræftbehand-
ling
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Biobanken leverer 
masser af ny viden om 
kræft

Forskningsenheden Kost, gener og miljø, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (2003)

Kræftens Bekæmpelse har siden 1993 
opbygget en stor og unik biobank. 
57.000 danske mænd og kvinder 
deltager i befolkningsundersøgelsen 
Kost, kræft og helbred og leverer 
detaljerede oplysninger om deres livs-
stil og kostvaner samt prøver af blod-, 
urin- og fedtvæv.

Den store biobank er meget værdifuld for 
forskerne og danner grundlag for mere 
end 500 forskellige forskningsprojekter 
udført af både Kræftens Bekæmpelses 
egne forskere og udenlandske forskere. 
Eksempelvis indgår informationerne fra 
Kost, kræft og helbred i verdens største 
befolkningsundersøgelse (EPIC), som 
er baseret på informationer og blod-
prøver fra mere end 500.000 europæere. 
Kost, kræft og helbred er også en vigtig 
medspiller, når de bedste befolkningsun-
dersøgelser i verden bliver lagt sammen; i 
samarbejde med de dygtigste forskere fra 
USA, Asien og Europa giver det forskerne 
i Kræftens Bekæmpelse mulighed for 
at udføre forskningsprojekter indenfor 
kræft, som er helt unikke, og som ingen 
andre kan gøre efter.  

Læs mere: Kost, kræft og helbred - 
Biobanken

Sejlivede brystkræftcel-
ler kan dræbes ved at 
skifte til ny behandling

Forskningsenheden Celledød og me-
tabolisme, Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (1994)

Patienter med brystkræft, der får 
tilbagefald under behandling med 
tamoxifen, kan have gavn af at skifte 
til ny behandling med en anden type 
antiøstrogen.

Det har længe været et stort problem, 
at mange patienter udvikler modstands-
kraft mod antihormonbehandlingen. 
Forskere i Kræftens Bekæmpelse var 
blandt de allerførste i verden, som 
udviklede såkaldte cellemodelsystemer 
for denne type af resistens. Forskerne 
var også blandt de første, som viste, at 
væksten i brystkræftceller kan blokeres 
fuldstændigt, hvis patienterne skifter til 
en ny type behandling med antiøstro-
gen. Undersøgelser fra 1992 har medvir-
ket til, at antiøstrogenet fulvestrant blev 
afprøvet på patienter, der havde fået 
tilbagefald med tamoxifen-behandling. 
I 2002 blev denne behandling godkendt 
af den amerikanske sundhedsstyrelse 
’Food and Drug Administration’, og i 
Danmark blev behandlingen indført fra 
2004.
 
Læs mere: Først med ny brystkræft-
behandling

Børnekræft og øget risiko 
for kræft senere

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (1990)

Kræftens Bekæmpelse var blandt de 
første til at kortlægge risikoen for ny 
kræftsygdom efter overstået behand-
ling for kræft som barn. Første under-
søgelse omfattede danske overlevere 
efter børnekræft, mens de følgende 
var baseret på patienter fra alle fem 
nordiske lande. 

Det viste sig desværre for det første, 
at risikoen for ny kræftsygdom var 
markant højere hos overlevere end hos 
personer uden en tidligere kræftsyg-
dom, og for det andet, at der var tale 
om en livslang risiko. I dag ved man, at 
en ny kræftsygdom er den hyppigste og 
alvorligste komplikation til en behand-
ling for kræft tidligt i livet. Det er en 
viden, som kan bruges til at modificere 
og forbedre kræftbehandlingen af børn 
og unge, så behandlingen fremover ikke 
har så mange alvorlige konsekvenser.

Læs mere: Helbredt, men øget risiko for 
ny kræftsygdom
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Stress giver ikke kræft

Forskningsenheden Livet efter kræft, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (1990)

Patienter med kræft overvejer ofte, 
om deres sygdom kan skyldes stress 
tidligere i livet, f.eks. ved skilsmisse, 
arbejdsløshed, dødsfald eller alvorlig 
sygdom i nærmeste familie.  

Forskerne har derfor undersøgt, om der 
er en sammenhæng mellem stress og 
kræft. Man undersøgte derfor fore-
komsten af kræft hos forældre til børn 
med kræft. Forskerne fulgte 11.231 
forældre. Man fokuserede på alle nye 
kræfttilfælde hos forældre, hvor det 
blev konstateret, at deres barn havde 
fået en kræftsygdom. I årene efter blev 
der i denne forældregruppe opdaget 
1.665 kræfttilfælde. Dette antal var 
ikke var højere end hos forældre uden 
et kræftramt barn. Også risikoen i 
forældregruppen fordelt på de enkelte 
kræftformer var normal. 

Konklusionen var, at psykologisk stress 
som den, der opstår ved frygten for, at 
ens barn dør af kræft, næppe påvirker 
risikoen hos forældrene for selv at få 
kræft.

Læs mere: Kan stress føre til kræft?
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Kræftrisiko ved 
højspændings-
ledninger

Forskningsenheden Kost, gener og miljø, 
Center for Kræftforskning. 
Kræftens Bekæmpelse (1990)

Tidligere var det danske landskab tæt 
pakket med højspændingsledninger 
Sådan er det ikke mere. El-selskab-
erne har i løbet af de seneste 10-15 år 
gravet de fleste elkabler ned i jorden 
og dermed mindsket en eventuel 
kræftrisiko.  

Undersøgelser fra bl.a. Kræftens 
Bekæmpelse har oprindeligt været med 
til at rejse mistanke om, at det stærke 
elektromagnetiske felt, som omgiver de 
luftbårne højspændingsledninger, kan 
øge risikoen for leukæmi hos børn, som 
bor tæt på den slags ledninger. 
Verdenssundhedsorganisationen WHO 
samlede herefter de danske og uden-
landske undersøgelsesresultater og 
konkluderede i 2002, at de ekstremt 
lavfrekvente magnetfelter fra højspænd-
ingsanlæg muligvis kunne give leukæmi 
hos børn. Undersøgelserne har været 
med til at skabe grundlag for beslut-
ningerne om at lægge el-kablerne ned i 
jorden i stedet for at bevare de luft-
bårne el-ledninger med eventuel risiko 
for kræft.

Læs mere: Højspændingsledninger og 
risiko for leukæmi hos børn

Kræftrisiko ved 
mineraluld?

Forskningsenheden Kost, gener og 
miljø, Center for Kræftforskning. Kræf-
tens Bekæmpelse (1990)

Risikoen ved isoleringsmaterialet 
mineraluld blev intensivt diskuteret 
i 1990erne, efter at det stod klart, at 
arbejde med asbest, som er et andet 
isoleringsmateriale, var forbundet 
med en høj risiko for lungekræft og 
lungehindekræft.  

Dyreforsøg gav desuden mistanken om, 
at mineraluldsfibre kunne give kræft i 
luftvejene i lighed med asbestfibre. For-
skere i Kræftens Bekæmpelses deltog 
derfor i en stor fælleseuropæisk under-
søgelse. Formålet med undersøgelsen 
var at undersøge forekomsten af kræft 
blandt arbejdere, som var beskæftiget i 
produktionen af mineraluld. Arbejderne 
blev undersøgt flere gange for at se, om 
der var en øget kræftrisiko. Men resul-
taterne kunne dog ikke med sikkerhed 
vise men heller ikke afvise en øget risiko 
for kræft, herunder kræft i lungen og 
lungehinden. 

Læs mere: Er mineraluldsfibre lige så 
farlige som asbestfibre?

Celler produceres til 
forskning i verdens-
klasse

Forskningsenheden Genonintegritet, 
Center for Kræftforskning. Kræftens 
Bekæmpelse (1990)

Gennem de sidste 10 år har forskere i 
Kræftens Bekæmpelse produceret en 
stor samling af celler, de såkaldte hy-
bridomer, som udvikler monoklonale 
antistoffer mod forskellige humane 
proteiner, som er relevante for kræft. 

Hybridomerne er udødelige og kan 
derfor bruges som værktøjer indenfor 
sygdomsdiagnose og forskning. Det 
gør hybridomer meget efterspurgte af 
verdens kræftforskere og patologer. 
Et eksempel er udviklingen af de såkald-
te monoklonale antistoffer mod cyclin 
D1, som er et vigtigt kræftgen og en 
regulator for cellecyklus. Anti-stofferne 
bliver brugt i vid udstrækning til at stille 
diagnoser af humant B-celle lymfom. 
Det gælder specielt for den mere ag-
gressive type, kendt som ’mantle celle 
lymfom’, som kræver en robust behand-
ling. Lymfomet har et højt niveau af 
cyclin D1, som er let at påvise med de 
pågældende monoklonale antistoffer.

Læs mere: Egen produktion af celler til 
forskning.
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