
Sara Fagergren  

Kan små järnkulor bota cancer?  

Uppvärmning av tumörer har man länge använt sig av inom sjukvården som en del inom 
cancerbehandlingar. Med hjälp av elektromagnetisk strålning värmer man upp 
cancerdrabbade områden till cirka 40−45 grader. Vid denna temperatur minskar 
cancercellernas möjlighet att föröka sig och gör dem även känsliga mot 
läkemedelsbehandling. Läkemedel ger som bekant stora bieffekter, framförallt läkemedel mot 
cancer.   

Sedan 1970-talet har det pågått forskning kring hur man ska kunna bota cancer utan att 
använda sig av läkemedel. Forskare har då tittat på mycket små järnkulor som besitter 
egenskapen att de värms när de introduceras för ett magnetiskt fält. Om man kopplar dessa 
järnkulor till antikroppar (riktade mot cancerceller) och för in i kroppen kommer 
antikropparna binda in till cancercellernas yta. Sedan lägger man på ett magnetiskt fält utanpå 
kroppen där tumören finns. Eftersom antikropparna med järnkulorna bara bundit in till 
cancercellerna och järnkulorna i sin tur värms upp av det magnetiska fältet kommer bara 
cancercellerna värmas upp. Denna uppvärmning kan man då tänkas öka eftersom bara farliga 
celler värms upp och lämnar de friska cellerna oberörda. Läkemedel kan därmed vara ett 
minne blott.   

European Institute of Science är ett biomedicinskt företag som har kontor i Lund. Företaget 
har nyligen utvecklat ett instrument som kan skapa ett starkt magnetiskt fält. I det magnetiska 
fältet kan man sätta en liten provbehållare med celler, vävnad eller vad man ska undersöka. 
Detta instrument ska forskare kunna använda sig av för att titta på hur järnkulor som är 
kopplade med antikroppar och ett magnetiskt fält påverkar cancerceller utanför kroppen i 
laboratoriet.  

Vi har studerat och utfört de första försöken med detta magnetfältsgenererande instrument och 
då tittat på hur varma järnkulorna kan bli när det magnetiska fältet introduceras för kulorna, 
utan att använda celler. Vi har också tittat på om järnkulor kopplade med antikroppar och 
magnetiskt fält kan förstöra vissa celler i en cellblandning. Antikropparna har i det fallet bara 
bundit in till en celltyp i blandningen.    

Resultaten visade att järnkulor värms upp när dem placeras i det magnetiska fältet och att ju 
längre tid som kulorna finns i fältet desto varmare blir kulorna. Järnkulorna blir också 
varmare om styrkan på det magnetiska fältet ökar. Med dessa första resultat kunde vi bekräfta 
att instrumentet fungerade som det var tänkt och att järnkulorna kunde värmas upp. Vi kunde 
inte bekräfta att resultatet från när vi ville att vissa celler i en cellblandning skulle dö 
lyckades. Alla celltyper i blandningen visade sig vara kvar. Detta var ett första försök av 
många som ska utföras med hjälp av detta instrument i framtiden. Med större kunskap om 
försöket kan de framtida försöken förbättras och förhoppningsvis kan denna idé slutligen  
användas inom cancerbehandlingen.  
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Cancer cell destruction utilizing a novel magnetic field generator 
technology  

Effects of various paramagnetic fluids and magnetic fields on cells have been studied. A 
preliminary study was also performed using superparamagnetic particles (SPPs) conjugated 
with antibodies to obtain specific cell depletion. The magnetic field was generated by In Vitro 
Magnetic Field Generator (MFG-1000) technology. Cells were exposed to different 
paramagnetic fluids, varying magnetic field strength and varying magnetic field exposure 
time and incubated for 24, 48 and 72 h to evaluate cytotoxic effects using MTT and 
AlamarBlue™ assays. SPPs conjugated with antibodies were added to cells which were 
exposed to an alternating magnetic field strength at 4.9 mT for 1 min period. Possible cell 
depletion with respect to cell surface antigen was evaluated using flow cytometry.   

The alternating magnetic field (AMF) generated in the MFG-1000 technology proved to heat 
paramagnetic fluids. The paramagnetic fluids were slightly cytotoxic to cells. This was 
probably dependent on the individual surface structures of SPPs. Results obtained from 
heating with use of SPPs conjugated with antibodies shows no clear signs of specific cell 
population depletion. This experiment requires improvements for the future to obtain specific 
heating of cells with respect to their surface antigen.   
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