
Selvlysende stof hjælper kirurgen til at fjerne alt 
kræft, første gang 
 

Lyder det som en uvirkelig drøm? Det giver min PhD afhandling svaret på, og svaret er, at det faktisk er 
en realistisk mulighed. 

… 
En lysende fremtid 
 

Kræft er noget vi alle har eller får tæt ind på livet. Det er i Danmark den død de fleste af os lider og 
de fleste af os kender nogle som har kræft. Et kræftforløb tærer på kræfterne for den syge, men 
også alle omkring vedkommende. Det er en hård tid for mange. Der er sket meget indenfor 
udviklingen af nye medicinske behandlingsformer mod kræft og vi bliver stadig bedre og bedre til at 
behandle denne sygdom. Hvert skridt mod helbredelse, længere levetid eller færre bivirkninger i 
arbejdet med sygdommen kan give store gevinster på mange planer. 

af patienter med kræft får i deres forløb en operation og kirurgi er således en hjørnesten i 
kræftbehandling og er også en behandlingsform, der oftest kurerer patienter for kræft. Dog sker det 
for ca. halvdelen af patienterne, der får kirurgi, at alt kræftvæv ikke bliver fjernet og den vokser 
tilbage. Det betyder kortere liv, størrelser lidelser, flere behandlinger og flere udgifter for samfundet.  

Selv om der er sket meget i udviklingen af hvordan vi fjerner og ser kræft under en operation er der 
stadigt et kæmpe behov for forbedring af måden vi kirurgisk fjerner kræft.  

Så hvad vil være mere logisk end at oplyse 
kræftvæv og hjælpe kirrugen til at fjerne alt kræft 
første gang. ”Dette har mit PhD projekt fundet et 
bud på, med teknikken nær-infrarød guidet 
operation.” 

Kræftknude bliver oftest brugt som beskrivelse, en 
rund og afgrænset vævsknude, der er lige til at finde 
og fjerne. Dette er bare ikke tilfældet i det virkelige liv. 
Kræftknuder er ofte væv, der ligner det 
omkringliggende, eller strækker sig ud som lange 
fangarme i det omkringliggende væv (figur 1). Dette 
gør det svært for kirurgen at finde ud af hvad der skal 
fjernes og hvad der skal lades tilbage. Dette er vigtigt 
fx i hjernen, hvor der gerne skulle undgås at fjerne 
kritisk hjernevæv og funktioner. Det er her mit PhD 
projekt kommer ind i billedet. Jeg/Vi har udviklet et 
stof som binder sig på overfladen af kræftceller og 

Figur 1 Illustration af hvordan en kræftknude kan se 
ud. Her set det at kræftknuden har en midte, men at 
den kan have spredt sig ud i alle retninger med små 
fangearme der kan være svære at se under en 
operation.  



dermed lyser kræftvævet op, når man lyser på det. Ligesom neon farver som kun lyser op når du 
står under en neon lampe. 

”Vi kan derfor fjerne kræft mere præcist og bevare vigtigt normalt væv omkring kræftknuden 
med denne teknik.”  

Vores nye teknik udnytter at vi kan se kræftknuden ”live” under operationen (figur 2). Det gør vi ved 
at vi kan se hvor tumoren befinder sig med det udsendte lyst. Du kan sammenligne det med, at du 
på et skattekort kan se hvor skatten er begravet, men når du kommer frem til stedet, skal du grave 
lidt forskellige steder for at finde skatten. Hvis du ude på stedet kunne lyse på jorden og så ville 
skatten lyse op, så ville du kun skulle grave ét sted. Denne teknik som i mere fancy termer kaldes 
nær-infrarød billeddannelse er en videreudvikling på allerede kendte tekniker i billeddannelsens 
verden. I modsætning til traditionelle metoder som fx CT og MR kan det være vanskeligt at se, hvor 
kræftvævet starter og slutter. En anden kendt teknik som allerede er meget brugt i kræftbehandling, 
er PET-skanning. Her bliver et radioaktivt mærket molekyle sprøjtet ind i patienten som derefter vil 
samle sig i kræft vævet. Denne teknik bliver brugt til at vurdere hvor kræftknuden befinder sig, og 
om den har spredt sig i resten af kroppen ved at skanne hele kroppen. Det er dog kun muligt at se 
dette på et billede af patienten før operationen går i gang. Ved at bytte den radioaktive del ud i PET-
stoffet med et selvlysende molekyle ændre vi på hvor og hvordan man kan se kræften.  

 

Figur 2 Til venstre ses en PET-skanning af hjernen. Denne bruges til at se hvor kræften befinder sig inden operationens start. Når 
operationen så er i gang mangler kirurgen noget at navigere ud fra og ved at bruge nær-infrarød billeddannelse (billede til højre) 
under operationen gør vi det muligt at se ”live” hvor kræften befinder sig.  

Det lysende molekyle som vi bruger i denne teknik ville ikke alene ophobe sig i kræftknuden, men 
har brug for at blive guidet hen til kræften. Dette gøres ved at sætte det sammen med et andet 
molekyle der binder sig til kræftcellerne. Vi har i min forskning sat et meget lille protein sammen med 
det selvlysende molekyle, som gør det muligt for det at sidde fast på kræftcellerne. Så når dette stof 
bliver sprøjtet ind i blodet, vil det cirkulere rundt og når det kommer frem til kræften, vil det sætte sig 
fast på cellerne. Det der ikke har sat sig fast, vil blive udskilt fra kroppen, og det bliver derfor muligt 
at se en forskel på normalt væv og kræft væv.  



Lys bevæger sig normalt i bølger igennem luft, vand og væv. Jo højere bølgelængde jo længere i 
vævet kan lyset bevæge sig. Vi udnytter en speciel bølgelængde lys (nær-infrarødt lys ca. 800 nm) 
som er længere end den det normale øje kan se (300-650 nm). Dette gør vi fordi kroppens egne 
celler indeholder en masse molekyler der ville lyse tilbage i det område (spektrum) normalt lys 
befinder sig i. Vi har derfor behov for at vores lysende molekyle skiller sig ud i forhold til kroppens 
normale molekyler. Man kan sammenligne det med, at vi ikke kan se stjernerne når Solen er oppe 
(at vælge et lysende molekyle i øjets spektrum), men når den går ned og baggrunden bliver mørk, 
kan vi nemt se alle stjernerne lyse (at vælge et lysende molekyle i det nær infrarøde spektrum). En 
anden fordel ved at bruge lys i området nær-infrarød er at det bevæger sig længere igennem væv. 
Vi kan derfor rykke os fra at kunne se igennem 1 mm væv med 300-650 nm lys til at kunne se 
igennem 1 cm væv med 800 nm lys. Dette gør, at vi kan bruge denne teknik til at navigere os hen til 
kræftvævet under operationen.  

Når vi bevæger os op i den højere bølgelængde, kan vi ikke længere se lyset med det blotte øje, og 
vi har derfor brug for et digitalt kamera der kan opfange dette lys. Et kamera som kan sammenlignes 
med et nattesynskamera (nightvision). Når vi bruger dette kamera, kan vi se præcist hvor det lysende 
molekyle befinder sig.  

Gevinsten ved at tilføje denne teknik i det kirurgiske operationsrum er at gøre kirurgen mere sikker 
på hvad der skal fjernes og hvad der ikke skal fjernes. Og så kan man selvfølgelig spørge kritisk, 
hvorfor fjerner man ikke bare for meget for at være sikker på at fjerne det hele. Dette gør man også 
i nogle kræftformer, men hvis man har en kræftknude i hjernen, vil man meget gerne have fjernet så 
lidt som muligt, men stadig være sikker på at alt er fjernet. Der er også andre organer og placeringer, 
der ville have bedre af at få skånet det omkringliggende væv. Man kan sige, at man skal fjerne alt 
kræftvævet – hverken mere eller mindre. 

Under nogle operationer opdager man først efter indgrebet, at der er mere kræft tilbage og disse 
patienter bliver tilbudt en ny operation. Ved at være mere sikker på at alt er fjernet i første omgang 
vil man have behov for færre re-operationer, hvilket vil være til gavn for både patienten og økonomisk 
for sundhedsvæsnet. 

Min forskning har primært drejet sig om at verificere denne teknik i gnavere for at forberede til at 
komme i mennesker. Min PhD har væres så succesfuld, at det indenfor 3 måneder efter jeg afsluttet 
den nu bliver testet i patienter med aggressiv hjernekræft og de første resultater ser rigtig lovende 
ud. Jeg startede med at undersøge om det var muligt at opnå en høj kontrast mellem kræftvæv og 
normalt væv. Dette gjorde jeg ved at implantere kræftceller i en mus og derefter sprøjte vores 
selvlysende molekyle ind. Herefter opererede jeg musene omkring kræftknuden for at kunne se hvor 
stor forskellen i lysintensitet var imellem normalt væv og kræft væv (figur 3).  

”Det viste sig, at det var muligt at opnå en rigtig høj kontrast med 2-6 gange mere lys i 
kræftvæv end i det omkringliggende raske væv.” 



 

Figur 3 Billede taget under en operation af en muse hjernekræft. Til højre ses musen uden tændt kamera. Her er det umuligt at se hvor 
kræften befinder sig henne. Til venstre ses musen når kameraet er tændt, og et lysende signal er tydelig i højre hjernehalvdel. Dette 
lyssignal kommer fra det lysende molekyle som har ophobet sig i kræftvævet.   

Som et videre eksperiment for hvilken effekt det ville kunne have under en operation brugte vi en 
dyremodel med spredning af kræft i bugspytkirtlen og med metastaser i bughulen - altså en masse 
små kræftknuder rundt omkring i bughulen. Efter indgivelse af stoffet imiterede vi en operation for at 
fjerne så mange af de små kræftknuder som muligt. Da kirurgen så besluttede at nu havde han 
fundet alle de små kræftknuder han kunne finde, tændte vi for kameraet for at se om der var nogle 
små kræftknuder tilbage, der lyste. Og her viste det sig, at der i halvdelen af musene var kræftvæv 
tilbage, der kun kunne ses når kameraet var tændt og kræftvævet lyste.  

Denne teknik kan derfor: 

1. Hjælpe kirurgen med at se forskel på kræft og normalt væv i mange forskellige typer 
kræft. 

2. Potentielt nedsætte operationstiden. 
3. Finde flere små kræftknuder ved spredning og dermed sikre at alt kræftvæv er fjernet 

ved første operation i flere patienter. 
4. Undgå re-operation af patienten 

a. og spare patienten for den psykiske og fysiske belastning en operation udgør 
b. og spare sundhedsvæsnet for den store udgift et længere sygdomsforløb ville 

udgøre.  
5. Potentielt forlænge overlevelsen for kræftpatienter.   

Min forskning har vist denne tekniks potentiale og den er nu klar til at blive afprøvet i mennesker, for 
at bekræfte dette potentiale. Her kræves det, at der i første fase testes for om mennesker kan tåle 
stoffet. Herefter skal der i anden fase testes for om stoffet kan opnå samme kontrast som i 
dyreforsøgene. Det første kliniske studie i hjerne kræftpatienter er derfor i gang og har på nuværende 
tidpunkt afprøvet teknikken på 8 patienter. Studiet forventes færdig i sommeren 2021.   

 


