
Figur 1 Normal og kræftcelle vækst. Celledeling er stramt 
reguleret i normale celler, hvorimod kræftceller deler sig 
langt hurtigere pga. ustabil regulering af celledeling. 

Figur 2 Forskellige DNA DSB reparationsmekanismer. NHEJ: 
Non-homologous end joining. 

Introduktion til forsøg med stråleterapi og DNA skade 

Radioaktivitet er en del af vores verden – den har eksisteret lige siden jorden blev skabt. Naturligt 

forekommende radioaktive materialer findes over alt, lige fra gulve, vægge og husholdningsmaskiner 

(mikrobølgeovn, TV, wifi) i vores hjem, og til den mad vi spiser og vandet vi drikker. Der findes også 

radioaktive gasser i den luft vi indånder. 

All former for stråling er skadelig for vores celler hvis de får høje nok doser af den, selv UV-A stråling fra 

solen, som er uundværlig for at vi kan danne D-vitamin, kan give solskoldning og med tid endda grå stær 

(katarakt) hvis man opholder sig for længe i solen.  Men vi kan udnytte strålingens skadelige effekter til at 

bekæmpe kræft, hvor målet netop er at beskadige og til sidst dræbe kræftcellerne. 

De fleste celler i vores krop vokser og deler sig for at 

skabe nye celler for at erstatte gamle udtjente celler. Vi 

har f.eks. alle opdaget at vi taber hårstrå hele tiden, 

men vi bliver ikke skaldede (i hvert fald ikke før vi når 

en vis alder!).  Vi kan også donere blod regelmæssigt 

uden at vi selv løber tør, og vores hud bliver konstant 

fornyet. Kræftceller deler sig også, men langt oftere og 

meget ukoordineret i forhold til de normale celler 

omkring dem (Figur 1). 

Forskellen i hvor hurtigt kræftceller deler sig i forhold 

til normale celler er ofte det der bliver udnyttet når der 

gives kemoterapi til kræftpatienter, da mange af de 

stoffer der bruges som kemoterapi dræber celler der er 

ved at dele sig – uden at tage hensyn til om det er kræftceller eller normale celler. I modsætningen til 

kemoterapi, hvor hele kroppen udsættes for kræft-dræbende medicin, så er stråleterapi af kræft en lokal 

behandling. Den er målrettet mod og påvirker kun den lille del af kroppen der behandles, tumoren. Målet 

med stråleterapi er at ødelægge kræftceller, og skade omkringliggende raske celler så lidt som muligt.  

Stråleterapi virker ved at lave små knæk i cellers DNA, 

hvorved der kan opstå katastrofale fejl når cellerne 

skal fordoble og fordele deres DNA under 

celledelingen. Bestrålingen vil skade alle celler der 

befinder sig i bestrålingsområdet – kræftceller såvel 

som raske celler. Skader på DNA kan op til en vis grad 

repareres af cellerne selv, da de har et indbygget 

reparationsmaskineri til at håndtere de DNA skader 

der hele tiden finder sted i løbet af en normal celles liv, 

selv uden udefrakommende bestråling. Hvis cellerne 

har fejl i deres reparationsmaskineri så er den dosis 

stråling der skal til for at lave permanent skade lavere 

end hvis alt er som det skal være. Nogle kræftceller har 
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rod i reparationsmaskineriet der gør dem mere modtagelige over for strålebehandling, men det er langt fra 

alle. Det er en sejlivet myte at alle tumorer er mere modtagelige over for stråling end normale celler, og det 

er derfor at det er vigtigt at målrette stråleterapien.  

Formålet med dette forsøg er at forstå hvad der sker med celler der bliver udsat for stråling, og se hvordan 

forskellige celletyper muligvis reagerer forskelligt på den samme mængde bestråling. I dette forsøg vil vi 

direkte se hvordan cellerne bliver påvirket ved at bruge en mikroskopiteknik der hedder immunfluorescens 

(IF). IF er en almindelig laboratoriemetode der kan anvendes i stort set alle aspekter af biologisk forskning, 

og IF bliver ofte brugt både i forskning og i klinisk diagnostik. Via denne metode kan man f.eks. undersøge 

om celler udtrykker et specifikt protein/modificering af et protein. For at visualisere proteiner til IF bruger 

man antistoffer der binder specifikt til det pågældende protein (antigenet), og disse antistoffer er forbundet 

med en fluorescerende markør så hele komplekset kan detekteres via fluorescens mikroskopi.  

I vores tilfælde er vi interesserede i at iagttage den DNA skade vi forventer at se når vi bestråler cellerne. 

Derfor vil vi detektere proteinet γ-H2AX der er associeret med den specifikke type af DNA skade der kaldes 

double strand break 

(DSB) (se Fig 2), hvor 

begge strenge af DNA 

helix’en bliver brudt. Vi 

vil bestråle forskellige 

celler med forskellige 

mængder Gy (Grey) og 

se på hvad der sker 

over tid.  

 

Figur 3 Forsøgs flowchart. 
Cellerne dyrkes og gøres 
klar. Celler bliver bestrålet, 
og derefter fikseret og 
permeabiliseret for at 
antistofferne med 
fluorescens markørerne kan 
komme ind i cellerne. Til 
slut visualiseres resultatet 
via et egnet mikroskop. 


