
Et udvalg af nye resultater og projekter 2. UDGAVE

MÅSKE ER BEDRE 
BEHANDLINGER 
PÅ VEJ?

FORSKNINGEN
NYT OM

NY TEST

GIVER NYT HÅB



NU KAN VI FORHÅBENTLIG 
SNART FORUDSIGE, 
OM KRÆFTKNUDER 
ER AGGRESSIVE 

Når en patient får diagnosen lungekræft, 
kan sygdommen findes i forskellige stadier, 
der beskriver, hvor udbredt kræften er. 
F.eks. stadie 1, hvor man nøjes med at 
operere, eller stadie 2, hvor man også 
supplerer med kemoterapi. Men hidtil 
har det ikke været muligt at bestemme, 
om kræftknuden er aggressiv eller mere 
fredelig. Og man har derfor ikke haft 
mulighed for at behandle en aggressiv 
stadie 1 kræft yderligere, mens patienter 
med mere fredelig stadie 2 kræft trækkes 
med unødvendige bivirkninger.

De første resultater fra et nyt, internationalt 
forskningsprojekt, støttet af Kræftens 
Bekæmpelse, tyder på, at vi i fremtiden 
kan teste, om kræftknuder er aggressive 
eller fredelige, og det rummer et kæmpe 
potentiale.

– I vores forskning kunne vi udpege 
aggressive kræftknuder, som med 
de nuværende metoder blev bedømt 
som fredelige. Der er stadig brug for at 
efterprøve vores fund i flere forsøg, men 
hvis dette kan overføres til patienter, kan 
vi tage kræftsygdommen i opløbet ved at 
give yderligere behandling til patienter i 
højrisikogruppen, og det kan potentielt 
redde liv, siger professor Jiri Bartek 
fra Kræftens Bekæmpelses Center for 
Kræftforskning.

Nærbillede 
af kræftceller

Professor Jari Bartek fra 
Kræftens Bekæmpelses Center 

for Kræftforskning er én af 
forskerne bag de nye resultater. 



Testen er udviklet ved at bruge både gen
analyse og kunstig intelligens til at analysere 
mere end 20.000 gener, og identificere de  
23 gener, der er tættest forbundet med over
levelse. Det er et internationalt projekt med 
deltagelse af forskere fra bl.a. England, Sverige 
og altså forskere fra Kræftens Bekæmpelses 
Center for Kræftforskning. 

Næste trin er at få bekræftet resultaterne 
med endnu større forsøg. Og håbet er, at det 
bliver muligt at gennemføre kliniske forsøg 
i de kommende år, så vi kan forbedre 
overlevelsen for patienterne.




