
Virus er snedige mikroorganismer – og deres ad-
færd og arbejdsmønstre er vanskelige at aflure. Det
vil et hold danske forskere opleve, når de nu går i
gang med at lede efter virus, som antages at kunne
stå bag en række kræftformer hos mennesker. 

Det er fast arbejde at indkredse et virus 

H vor mange forskellige virus fin-
des der? Svaret er, at det aner in-
gen – ej heller, hvis man indsnæv-

rer feltet til udelukkende at omfatte virus,
der kan give sygdomme hos mennesker.

»Men antallet kan udmærket være så
højt, at videnskaben endnu kun kender
en brøkdel«, forklarer læge og professor
Lars P. Nielsen fra Grundforskningscenter
for Geogenetik ved Københavns Universi-
tet.

Han er manden, som de kommende
fem år skal koordinere den medicinske
del af et stort dansk forskningsprojekt,
der skal forsøge at finde virus, der kan væ-
re medvirkende årsag til udvikling af en
række kræfttyper, herunder modermær-
kekræft og brystkræft. Hvorefter den dan-
ske medicinproducent Bavarian Nordic
står klar til at tage over, idet firmaet vil
bruge resultaterne til at udvikle kræftvac-
ciner.

Lars P. Nielsen har i en årrække været le-
der af Influenzalaboratoriet ved Statens
Serum Institut – en stilling, han får orlov
fra, mens kræftforskningsprojektet løber.
Og har man som han arbejdet på forsk-
ningsniveau med influenza, har man og-
så beskæftiget sig intensivt med virus. Vi-
rus er nemlig ballademageren bag influe-
nza, og virus er snedige – de kan, afhæn-
gig af typen, operere på forskellige måder,
og virus har også en evne til at forandre
sig genetisk, til at mutere.

Hertil kommer, at virus er svære at dyr-
ke i et laboratorium, og i mange tilfælde
umulige at opdage med gængse dna-ana-
lyser. Det betyder, at man kan stå med en
celleprøve, der må antages at være virus-
inficeret, uden at kunne finde ud af hvilke
virus der er på spil.

En ny alliance
I den situation kan det være nyttigt at kig-
ge sig rundt i den videnskabelige verden
efter alliancepartnere – også inden for fel-
ter, der ved en umiddelbar betragtning
ligger et stykke fra det, man selv beskæfti-
ger sig med. Det var sådan, Lars P. Nielsen
og professor Eske Willerslev fra Grund-
forskningscenter for Geogenetik for et
par år siden opdagede, at de kunne have
nytte af hinandens viden.

For ligesom Lars P. Nielsen har en særlig
viden, når det gælder virus, er Eske Wil-
lerslev og hans medarbejdere i stand til at
præstere noget særligt, når det drejer sig
om dna-analyser: De kan sammenstykke
mikroskopiske fragmenter af arvemasse
fra planter, dyr eller mennesker – og tegne
et billede af fortidens liv. Som da de i 2010
havde succes med at kortlægge 80 pro-
cent af arvemassen hos en 4.000 år gam-
mel grønlænder på basis af en lille perma-
frossen hårtot.

I første omgang samarbejdede Lars P.
Nielsen og Eske Willerslev i et projekt, der
endnu ikke er afsluttet, om at prøve at
identificere nutidige virus, der muligvis
kan være medvirkende årsag til visse så-

kaldt autoimmune sygdomme. En syg-
domstype, der blandt andet omfatter kro-
nisk leddegigt.

»Sidste år fik vi så den ide, at det kunne
være interessant at se, om teknikken også
kan bruges til at lede efter potentielle can-
cerudløsende virus«, fortæller Lars P. Niel-
sen.

For at vurdere, om det var realistisk,
blev dna-teknikken modificeret noget.
Og da den modificerede teknik forelå – og
i et testforsøg med cellemateriale fra pati-
enter, der led af luftvejssygdomme, fak-
tisk viste sig at kunne spore fragmenter af
ukendte virus – blev de to forskere enige
om at søge penge til kræftprojektet. Hvil-
ket de – sammen med Herlev Hospital,
Aalborg Universitet og DTU, der også del-
tager – nu har fået i form af en samlet be-
villing på næsten 100 millioner kroner.

De invaderer
Skal man meget kort beskrive virus – både
den slags, der notorisk giver influenza, og
de endnu ukendte virus, som mistænkes
for at kunne stå bag kræft hos mennesker
– er der tale om mikroorganismer, som ik-
ke kan formere sig ved egen hjælp. For at
formere sig er de nødt til at invadere en
celle, og når et virus – eksempelvis et in-
fluenzavirus – først er kommet indenfor i
en celle, opfører det sig ganske uforskam-
met frækt. Men også ret udspekuleret, må

man indrømme.
For virusset bruger
simpelthen værts-
cellens maskineri
til at producere de
proteiner, det selv
har behov for. Og
først når dette
brugstyveri er gen-
nemført, kan virus-

set begynde at formere sig.
»Nogle virus går så radikalt til værks, at

de ’slukker’ værtscellen, mens andre virus
kun i nogen udstrækning bemægtiger sig
værtscellens produktionsapparat«, siger
Lars P. Nielsen.

Med hvilken hast formeringen foregår,
varierer fra virus til virus. Men at det kan
gå stærkt, er en af hurtigløberne – poliovi-
russet – et eksempel på: Når ét poliovirus
har etableret sig i én celle, skabes der i lø-
bet af de næste fire timer cirka en halv
million nye viruspartikler.

Ligesom forskellige typer virus kan ad-
skille sig ved formeringshastigheden,
kan de også lejre sig i cellerne på forskel-
lig vis. Nogle sætter sig uden for den gene-
tiske kode – dna’et. Mens andre, eksem-
pelvis hiv-virusset, kryber helt ind i ko-
den.

Endelig er der også eksempler på virus,
som lever i symbiose med andre virus.
Det gælder blandt andre hepatitis D-vi-
russet, der kobler sig på sin ’fætter’ hepa-
titis B og bruger et protein fra denne til at
opretholde sin livscyklus.

»Så set under et er virusverdenen me-
get kompleks. Og derfor vil vi – foruden at
skulle identificere virus, der må formodes

at være involveret ved udvikling af visse
kræftformer hos mennesker – også blive
kraftigt udfordret rent videnskabeligt,
når det gælder om at forstå, hvordan dis-
se virus fungerer biologisk«, siger Lars P.
Nielsen.

Men giver de nu også kræft?
Tanken om at kunne vaccinere mod ek-
sempelvis brystkræft – der hvert år ram-
mer cirka 4.000 danske kvinder – er fasci-
nerende. Men det forudsætter naturlig-
vis, at der virkelig er et – måske flere – vi-
rus på spil, når en kvinde får brystkræft.

»Om det er tilfældet, ved vi ikke«, siger
Lars P. Nielsen. »Men vi har en klar mistan-
ke om, at det kan være tilfældet, fordi en
sådan sammenhæng er vist i dyreforsøg.
Og det samme er vist i dyreforsøg med
modermærkekræft og visse former for
leukæmi. Derfor undersøger vi disse for-
mer for cancer med dna-analysemeto-
den. Så må vi se, om formodningen hol-
der«.

Vil man se eksempler på vacciner, der
virker mod virusfremkaldt kræft, skal
man kigge på vaccinen mod livmoder-
halskræft, den såkaldte HPV-vaccine – og
på hepatitis B-vaccinen, der beskytter
mod smitsom leverbetændelse.

HPV-vaccinen, der benyttes i Danmark,
yder en kvinde god beskyttelse mod sene-
re at udvikle livmoderhalskræft, hvis vac-
cinen gives, inden hun debuterer seksu-
elt. Hvad hepatitis B-vaccinen angår, an-
vendes den ikke i danske vaccinations-
programmer, men det gør den flere ste-
der i Østen, fortæller Lars P. Nielsen:

»Hepatitis B er en smitsom leverbetæn-
delse, og faren ved denne sygdom – der
altså også skyldes et virus – er, at der er en
vis risiko for hen ad vejen at udvikle lever-
kræft. Blandt voksne overføres hepatitis B
seksuelt eller ved udveksling af blod – ty-
pisk i forbindelse med, at narkomaner de-
ler sprøjte. Herhjemme er hepatitis B ikke
så udbredt, og derfor anbefaler Sund-
hedsstyrelsen heller ikke systematiske
vaccinationer. Men går man til eksempel-
vis Taiwan, hvor smittefrekvensen i be-
folkningen på et tidspunkt var meget høj,
kunne myndighederne derude konstate-
re, at forekomsten af leverkræft steg fare-
truende. Og det fik for en del år siden den
taiwanske regering til at indføre et hepa-
titis B-vaccinationsprogram af alle nyfød-
te. Hvilket betød, at børnene ikke blev
smittet via moderens blødninger i forbin-
delse med fødslen. I dag kan man se det
positive resultat af denne strategi i Tai-
wan, idet forekomsten af nye leverkræft-
tilfælde er faldet dramatisk«, siger Lars P.
Nielsen.
henrik.larsen@pol.dk
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Lægerne ved, at 15 procent af 
alle kræfttilfælde hos mennesker 
skyldes virus. Det gælder for eksempel
livmoderhalskræft og leverkræft.

Mistanken er, at virus også er 
involveret ved en række andre kræft-
former. Heriblandt: brystkræft, moder-
mærkekræft og nogle leukæmiformer.

Kilde: Professor Lars P. Nielsen, 

Grundforskningscenter for Geogenetik

Virusverdenen
er meget 
kompleks
Lars P. Nielsen,
virusspecialist

PÅ JAGT. Professor Lars P. Nielsen vil bruge de næste fem år på et meget kompliceret puslespil. Går alt som antaget, kan det på
længere sigt føre til udvikling af vacciner mod flere udbredte kræftformer, blandt andet brystkræft. Foto: Mie Brinkmann
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hvad forsker du i? MORTEN GARLY ANDERSEN

Musik kan give hørehæmmede mere glæde af kunstig hørelse

Hvad går din forskning ud på?
»Jeg undersøger hjernens tilpasnings-
evne, efter at personer med et svært eller
absolut høretab har fået indopereret et
cochlear implantat, som er en ny behand-
ling, der giver døve mulighed for at høre
igen. Det kaldes også kunstig eller elek-
trisk hørelse. Indtil videre har cirka 800
personer i Danmark fået sådan et implan-
tat, og omkring halvdelen er børn og un-
ge under 18 år. Behandlingen kan både
bruges til personer, der er født døve, og til
personer, der bliver døve senere i livet. De
fleste døve børn i dag får en kunstig hørel-
se og behøver dermed ikke at lære tegn-
sprog eller gå i specialskole, men kan
med ekstra støtte gå i en almindelig skole.
Metoden er baseret på, at hjernen er pla-

stisk – at den kan skabe eller genskabe
manglende forbindelser. Med implanta-
tet får hjernen en kunstig elektrisk stimu-
lering af de områder, der behandler lyd,
og så kan man komme til at høre igen«.

Hvordan har du gjort?
»I en undersøgelse har jeg haft en gruppe
forsøgspersoner, som alle var nyoperere-
de voksne med implantater. De blev hjer-
neskannet umiddelbart efter tilslutnin-
gen af deres implantat og også tre og seks
måneder efter. Skanningerne blev så sam-
menlignet med data fra en gruppe nor-
malt hørende. På den måde har jeg kun-
net kortlægge og undersøge de processer
i hjernen, som gør det muligt for disse pa-
tienter at tilpasse sig den nye elektriske
lyd fra implantatet«.

»I en anden undersøgelse blev 18 ny-
opererede delt i en musiktræningsgrup-
pe og en kontrolgruppe. Deltagerne i mu-
siktræningsgruppen modtog individuel
musikalsk høretræning hver uge i et
halvt år. Her ville jeg undersøge, om musi-
kalsk høretræning hjælper brugerne af

implantatet til bedre at skelne lyde i mu-
sik og dermed få større udbytte af at lytte
til musik, noget som er et stort ønske
blandt disse mennesker. Desuden havde
jeg en forventning om, at træningen ville
gøre dem bedre til eksempelvis at skelne
forskel i tonefald, når der tales – så de
eksempelvis kan afgøre, om en stemme
er glad eller trist«.

»I et tredje studie blev 21 børnehave-
børn med implantater delt i en musik-
gruppe og en kontrolgruppe. Børnene i
musikgruppen deltog i ugentlige prakti-
ske musikaktiviteter i tre måneder. For at
undersøge udviklingen i deres musikal-
ske hørefærdigheder udviklede jeg en
række musikalske test, som alle børnene
udførte før og efter undersøgelsen. For-
målet var at afklare, om musikaktiviteter
hjælper børn til bedre at skelne lyde i
musik og sprog«.

Hvorfor valgte du dette emne?
»Det er sket i forbindelse med mit job som
docent ved Det Jyske Musikkonservato-
rium. Det gav mening at prøve, om min

mangeårige musikpædagogiske praksis
kunne bruges som led i en proces, der
hjælper mennesker med svær funktions-
nedsættelse til øget livskvalitet«. 

Hvad har du fundet ud af?
»Det første studie viser, at den tidlige gen-
etablering af hørelsen med et cochlear
implantat er knyttet tæt sammen med
historien bag høretabet. Personer med
høretab, som er kommet senere, og som
har et fuldt udviklet talesprog, aktiverer
områder i venstre hjernehalvdel, der er
involveret i taleforståelse. Det sker ikke i
samme grad hos personer med medfødt
eller tidligt opstået høretab, som derfor
ikke opnår lige så godt udbytte«.

»I det andet studie har det vist sig, at de,
der modtager musiktræning, viste en sig-
nifikant fremgang i deres samlede musi-
kalske hørefærdigheder i forhold til kon-
trolgruppen. Jeg så også en mindre effekt
på evnen til at afkode tonefald. Den tredje
undersøgelse indikerer, at musikaktivite-
ter er en både relevant og motiverende
høretræningsmetode, som kan bidrage

til disse børns musikalske, sproglige, psy-
kosociale og personlige udvikling«.

Hvad kan din forskning bruges til?
»Helt generelt kan man sige, at udviklin-
gen peger i retning af, at de fleste børn og
voksne med høretab vil kunne hjælpes af
et cochlear implantat. Mine resultater
kan blandt andet være med til forbedre
prognosticering, så det bedre kan afkla-
res, i hvilket omfang en patient kan få
glæde af det. Desuden kan de bidrage til
en øget forståelse af hjernens plastiske
potentiale i forbindelse med genaktive-
ring af hjerneområder. Derudover kan
musikalsk høretræning og musikalske
aktiviteter være et både livsbekræftende
og effektivt bidrag til udvikling af høre-
færdigheder hos mennesker med cochl-
ear implantat. Ikke mindst i forhold til
børn, der er tidligt diagnosticerede og
tidligt opererede, kan særligt tilpassede
musikaktiviteter være med til at styrke
deres musikalske og sproglige udvikling
og deres sociale færdigheder«.
morten.g.andersen@pol.dk

SØD MUSIK. Musiker og docent i ryt-
misk musik ved Det Jyske Musikkonser-
vatorium Bjørn Petersen har i sin ph.d.
undersøgt, om musik kan hjælpe høre-
opererede til at få mere ud af deres nye
høresans. Privatfoto

Bjørn Petersen viser i sin
ph.d., at musik kan bruges
til at genoptræne det sti-
gende antal børn og voks-
ne, der får kunstig hørelse.


