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Cand.scient. Ole Lajord Munk:

Hepatic metabolism of glucose analogs 
measured by dynamic Positron Emission 
Tomography and interpreted by compartment 
models – with special reference to the hepatic 
dual-input function

Ph.d.-afhandlingen er udfærdiget ved PET Centret, Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus. Projektets mål var at va-
lidere eksisterende analysemetoder af billeder fra Positron 
Emissions Tomografi (PET) med fokus på leverens metabo-
lisme af glukoseanaloger.  

Fordeling og metabolisme af PET-sporstoffer beregnes 
med matematisk-fysiologiske modeller ved at sammenholde 
tidsforløbet af sporstofkoncentrationer i blod og væv. Leve-
rens dobbelte blodforsyning komplicerer den nødvendige 
blodprøvetagning, og projektet er derfor baseret på målinger 
foretaget på grise. Afhandlingens hovedresultater inkluderer, 
at fuld kvantitativ analyse af leverens glukosemetabolisme 
kræver målinger fra begge leverens blodtilførsler, hvorimod 
traditionelt anvendte metoder baseret på arterielle blodprø-
ver medfører systematiske afvigelser. Afhandlingen tilveje-
bragte ny viden om glukoseanalogers metabolisme i leveren, 
og biopsiforsøg påviste dannelsen af flere nye metabolitter af 
glukoseanalogen 18F-fluorodeoxyglukose (18FDG). Der blev 
demonstreret, at arteriel blodprøvetagning kan erstattes af 
PET-målinger i aorta, som direkte kan identificeres på PET-
billederne. Endelig blev der udviklet en model til beregning af 
v. portae sporstofkoncentrationer med udgangspunkt i arte-
riel blodprøvetagning – resultater med carbonmonoxide 
(11CO) PET-skanninger indikerer, at den nye model kan an-
vendes til identifikation af v. portae på PET-billeder. Afhand-
lingens perspektiv er en non-invasiv kvantitativ analyse af le-
verens glukosemetabolisme med PET. De lovende resultater 
taler for, at metoderne kan videreudvikle kvantitativ analyse 
af leverens funktion i patienter ved brug af PET.
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Læge Jesper Grau Eriksen:

Identification of factors important for 
accelerated repopulation in squamous cell 
carcinomas of the head and neck

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet under min ansættelse på Af-
deling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus, og 
består af fire originalartikler og en oversigt.

Målet med strålebehandling er at tilintetgøre kræftceller, 
der har bevaret evnen til at dele sig. Nogle karcinomer kan ac-
celerere denne celledeling under strålebehandling – betinget 
af den skade, som ioniserende stråling forårsager. Jo længere 
behandlingstid, jo længere tid har kræftcellerne til at dele sig i 
og jo sværere bliver det at opnå tumorkontrol. Hvis behand-
lingstiden nedsættes, øges tumorkontrollen. Denne effekt er 
primært set i højt til moderat differentierede karcinomer og 
prisen er øget akut morbiditet. Formålet med afhandlingen 
var at identificere tumorer der evner accelereret vækst. Poten-
tielle markører var EGFr, E-cadherin samt integrinerne β1, β4 
og β6. Kun EGFr og E-cadherin var relateret til højt til mode-
rat differentierede karcinomer, og deres indflydelse blev un-
dersøgt nærmere. Betydningen af EGFr var ikke entydig: Ved 
lang behandlingstid så man nedsat lokalkontrol i tumorer 
med høj EGFr, mens det modsatte var tilfældet ved kort be-
handlingstid. Kombinerede man tumorer med høj EGFr og 
høj til moderat differentiering og sammenlignede med lav 
EGFr og/eller lav differentiering, blev denne forskel tydeli-
gere. I en større serie på 803 patienter blev ovenstående resul-
tater bekræftet. Dette indikerede, at andre faktorer var nød-
vendige for at identificere tumorer med gavn af kort behand-
lingstid, og tumorer med høj EGFr og lav E-cadherin opnåede 
i højere grad lokal kontrol ved reduktion i behandlingstiden 
sammenlignet med andre kombinationer af de to markører. 
En nøjere karakteristik, nødvendig for at udvælge tumorer der 
evner accelereret cellevækst, pågår.
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