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Tittel: 
Bedre kreftbehandling med ultralyd, mikrobobler og nanopartikler 
 

Formål: 
Bruken av nanopartikler for å levere cellegift til kreftpasienter kan gi mer effektiv 
behandling og færre bivirkninger enn tradisjonell kjemoterapi. Grunnen er at 
blodåreveggen i svulster er mer lekk enn i normalt vev, slik at nanopartiklene kan 
passere blodåreveggen og levere cellegiften lokalt, mens de friske cellene skånes. 
En utfordring er imidlertid at dette ikke gjelder alle svulster eller alle deler av en 
svulst. Ved å kombinere behandlingen med mikrobobler og ultralyd kan vi øke 
opptak og distribusjon av nanopartikler i svulsten. Boblene som treffes av 
ultralydbølgene vil oscillere og sprekke, noe som gir ulike bioeffekter og 
resulterer i økt levering av nanopartikler. 
  

Metode: 
Mikroboblene vi benytter har et skall bestående av nanopartikler (NPMB) som 
kan kapsle inn fargestoffer og medikamenter. For å finne optimale 
ultralydparametre ble det gjennomført en studie med ulike pulssekvenser og 
trykk (0.1 til 1 MPa). NPMB ble injisert intravenøst i mus med subkutane svulster 
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som ble behandlet med ultralyd. Deretter ble det gjennomført en 
behandlingsstudie der NPMB med cellegift ble gitt alene og i kombinasjon med 
ultralyd. Tumorveksten ble sammenlignet med mus som ikke fikk behandling.  

 
Resultat: 
Et trykk på 0.5 MPa (1 MHz) ga best resultat med 2.3 ganger økt opptak av 
nanopartikler. Alle musene som fikk NPMB med cellegift responderte på 
behandlingen ved redusert tumorvekst. Musene som fikk både ultralyd og NPMB 
ble kurert, og svulstene kom ikke tilbake i løpet av 100 dager etter behandlingen. 
 

Konklusjon: 
Kombinasjonen av ultralyd, mikrobobler og nanopartikler har stort potensiale 
innen kreftbehandling. 
 
Prosjektet er støttet av Helse Midt-Norge 


