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1.  Katarina Svanberg hälsade alla välkomna. Stefan Andersson-Engels anmälde att Jenny 
Svensson ska disputera den 11.e maj. Hennes opponent Irene Georgakoudi från Tuft University, 
USA, samt Karin Wårdell från Linköpings univeristet föreläser den 10.e maj inom medicinska 
lasercentrumets regi. Irene Georgakoudi kommer att föreläsa om ”Shedding light on engineered 
tissues”, och kommer att handla om icke-linjär mikroskopi av artificiell vävnad. Karin Wårdell 
kommer att föreläsa om fluorescensmätningar av hjärntumörer. Katarina överlämnade ordet till 
Odrun Arna Gederaas, Department of Cancer Research and Molecular Medicine, Norwegian 
University of Science and Technology, Trondheim, som föreläste över 
 
2. δ-aminolevulinic acid-based photodynamic therapy in an 
experimental bladder tumour 
 
ALA inkorporeras i celler och omvandlas till protoporphyrin IX (PpIX), som är en molekyl som 
innehåller flera dubbelbindningar. En cancercellinje från urotel (urinblåsans epitel) har studerats 
in vitro och in vivo på råttor. Cellerna infunderas i urinblåsan, som förbehandlats  med saltsyra. 
Djuren roteras 90 grader var 15.e minut för att tumören skall fästa optimalt. Råttorna ges hexyl-
ALA. Efter 2 timmar mäts både optisk reflektion och fluorescens. PDT-behandling görs med en 
argon-jon laser som lyser vid 635 nm och 20 mW/cm2 med en 200 μm fiber. Inget djur dog av 
behandlingen. Även syrgasmättnaden av Hb samt met-Hb mättes. Efter behandlingen sjunker 
reflektionsspektrum vid 650 nm som tecken på förändringar av inbindning av syre i  
hemoglobinet. Förändringar kunde även ses i met-Hb. Då PpIX exciteras med blått ljus skapas 
fluorescens vid 635 nm. 
Vackra histologiska bilder visades av normal urinblåsa samt efter infusion av cancercellinjen. 
Tumören växer först i ytepitelet men infiltrerar senare ner i vävnaden. Djuren undersöktes var 
7.e dag fram till dag 28. 
I HPLC finner man i vävnadsextrakt fluorescerande substanser från flera metaboliter i PpIX 
syntesen, mer efter tillförsel av ALA och i cancerceller. Även med metoden LC-MS (liquid 
chromatography–fed – mass spektrometry)  kan man identifiera dessa metaboliter. 
Med ovan nämnda metoder kan även läkemedel som ofloxacin (tarivid) och dess 
degraderingsprodukter efter belysning med solsken studeras.  
Flera cancercellinjer har studerats och det har visat sig att PpIX-koncentration varierar beroende 
på cellinjen. Coloncancerlinjer visar högst koncentration av PpIX.  
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Känsligheten för ljus har mätts med fluorescensmikroskopi för att studera överlevnad av 
isolerade tumörceller. Redan efter några minuters PDT inträffar celldöd. 
Tillsats av fettsyror ökar celldöden vid PDT, medan vitamin E minskar den.  
 
I efterföljande diskussion frågades om den varierande PpIX-koncentrationen i olika cellinjer. 
Den kan bero på genförändringar och cellinjernas ursprung, men närmare detaljer är ej kända. 
Det är ännu ej undersökt hur djupt liggande cancer, som kan behandlas. Ljuset tränger ner ca 2-
3 mm. 
Blodgenomströmningen i blåsan påverkas av behandlingen och därmed syrgasmättnaden, vilket 
har effekt på mätresultaten. In vitro skall detta studeras under kontroll av syrgasnivån.  
Det är viktigt att kontrollera tabletters medicininnehåll och hur stabilt detta är vid solbelysning. 
Sune och Stefan är inkopplade på sådana studier. Det är svårt att med optiska metoder 
bestämma innehållet i tabletter på grund av spridning. 
Infusionen med saltsyra före inokulation av tumörceller har man lärt sig från USA. Antagligen 
göres detta för att skada urotelet, så att cancercellerna slår an. 
Föreläsaren tackades och ordet överlämnades till 
 
3. Lise Lyngnes Randeberg, Department of Electronics and Telecommunications, Norwegian 
University of Science and Technology, Trondheim, som talade om  
 
               Optical characterization of bruised skin 
  
Det är viktigt att fastställa, hur gammal en hudskada är, om den är multipel och vad som orsakat 
skadan. De undersökningar, som utföres av rättsmedicinare, är f n otillfredsställande.  
Vid skador med blödning mätes syrsatt Hb, som ger dubbeltopp i spektrum (kamel) medan icke 
syrsatt Hb ger enkeltopp (dromedar). Nerbrytning av Hb till biliverdin och bilirubin kan mätas. 
Biliverdin bryts ner så snabbt, att det ej har någon betydelse för resultaten. Blödningen ger 
invandring av makrofager och inflammation. Makrofagerna tar upp Hb och bryter ner det till 
bilirubin. Färgbilder av hudskada visades. Den bleknar snabbast i centrum, där traumat drabbat. 
Flest makrofager kommer dit och även mest bilirubin bildas där. Hb visar topp efter 2 dagar, 
bilirubin efter 12 dagar.   
Förändringar efter karateslag samt efter hjärtkirurgi har undersökts. Reflektionsspektra mellan 
400 och 800 nm  registreras av huden. Syremättnaden är mycket låg i huden omedelbart efter 
hjärtkirurgi. Den förbättras markant efter 2-3 dagar.  
En hudskada ger blödning på gränsen mellan läderhuden och underliggande fettväv. Hb 
diffunderar upp i läderhuden.  
Hudtjocklek, melaninmängd, blodets syrgasmättnad och bilirubin mätes. Inget Hb tages upp av 
överhuden. En matematisk modell har tagits fram. Det är ej stor skillnad mellan olika 
kroppsdelar. Detta tyder på att temperaturskillnader ej har stor betydelse. Man kan bestämma 
åldern på förändringarna med ± 0,5 dygns noggrannhet. Rättsmedicinarna delar in skadorna i 3 
kategorier, mindre än ett dygn gamla, samt mellan 1-7 dagar och mer än 7 dagars gamla, men 
deras beräkningar är mycket osäkra. 
Två olika modeller på gris har använts, som visades i datorn med film. Ett trubbigt slag med en 
pendel, som träffar huden med en hastighet av 4 m/s, och med en ”paintball, som träffar objektet 
med 100 m/s. Ljusreflektionen mättes mellan 400 och 1700 nm.  Hela ytan scannas och 
spektrum mäts i 160 punkter med en våglängdsupplösning på 3,7 nm. Beroende på datorn kan 
60-150 bilder per sekund registreras. Syrgasmättnad, erythem och melanin  mätes. 
Det långsamma slaget ökar blodflödet, men ger inte upphov till någon blödning i huden. 
Däremot uppkommer blödningar i underliggande muskulatur, särskilt om skelettdel finns 
därunder. 
Slaget med en ”paintball” inducerar en kraftig reaktion. Syresatt Hb sjunker initialt, upp till 4 
min, på grund av kapillärkontraktion, och börjar därefter stiga.  Ett stabilt spektrum erhålles 
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efter 15 min. Neutrofiler ses i och kring kapillärerna. Man vet ej hur djup den optiska 
penetrationen är. Reaktionen är snabbare hos barn och spektrum ser något annorlunda ut.  
 
 
I diskussionen frågades om pigmentering. Man har huvudsakligen gjort undersökningar på 
ljushyade. Genom att välja lämplig våglängd kan effekten av melanin minimeras. 
Solljuset ger inte upphov till någon mätbar fluorescens, som är låg i förhållande till reflektionen. 
Sune påpekade, att solljuset dock ger mätbar fluorescens i Fraunhoferlinjerna, som är de mörka 
linjerna i solljusets spektrum.  
Beta-caroten från morötter kan interferera med bilirubin. Föredragshållaren hade ätit 1 kg 
morötter per dag i 3 månader. Dock varnades för att äta så mycket morötter.  
Den vita fläcken centralt i skadan motsvarar storleken på det skadande verktyget. 
 
4. Katarina tackade föredragshållarna, som liksom vid föregående möte båda var kvinnor och 
från Norge. 
 
 
Lund 21 februari 2007 
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