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Nanomedicin: Ferrofluids til kræftbehandling 
 

Formål 

I dette eksperiment skal du udvikle en metode til levering af  

kræftmedicin til lungerne ved hjælp af ferrofluids.  

 

 

Materialer 

Beholder med ferrofluid (1.) 

Beholder med jernpulver i olie (2.) 

Tom inhalator 

Tomme medicinkapsler 

Magnet 

Sprøjte (uden nål) 

 

Materialer til præsentation af gruppens forslag (papir, tusch, overheads, projektor eller lign.) 

 

 

 

Teori 

Et af de store problemer ved den medicin til behandling af kræft, der findes i dag, er, at meget 

af medicinen slet ikke når frem til det kræftramte område i kroppen. I stedet spreder den sig 

til resten af kroppen og fremkalder alvorlige bivirkninger. Derfor arbejder læger og forskere 

hårdt på at udvikle nye metoder til at transportere medicin frem til kræftknuderne, såkaldte 

’drug delivery’-metoder. Håbet er at udvikle metoder, som er mere præcise og derfor også 

mere effektive og som giver færre bivirkninger.  

 

I dette eksperiment skal du sammen med din gruppe forsøge at ud-

vikle en ny metode til levering af medicin til en patient med lunge-

kræft. Forskere har udviklet en nyt og meget lovende lægemiddel, 

men desværre er stoffet meget giftigt og må ikke sprede sig fra lun-

gerne til kroppens øvrige organer. Det er derfor vigtigt, at det nye 

lægemiddel leveres direkte til lungerne og bliver der, indtil det absorberes af kræftvævet. Din 

gruppe skal udvikle den bedst mulige ’drug delivery’-metode ved hjælp af materialerne, som 

din lærer udleverer. Du skal bruge din viden om lungernes og blodkredsløbets anatomi samt 
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den viden om ferrofluids, du har fået ved at læse baggrundsartiklen og ved at udføre eksperi-

ment E1: Fremstilling af ferrofluids. 

 

Nyttig viden: 

- Lægemidler kan trænge ind i lungerne via blodet eller den luft, vi indånder.  

- Lægemidler indgivet oralt (via munden) eller med en sprøjte frigives i blodet, mens læ-

gemidler fra en inhalator, kommer ned i lungerne. Herfra er det dog muligt for stoffet at 

trænge over i blodet. 
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 1. Brainstorming (25 min) 

Kig på de udleverede materialer. Undersøg deres egenskaber og udfyld skemaet bagerst i vej-

ledningen. Noter hvilke egenskaber der taler for at bruge materialet til dosering eller transport 

af lægemidlet, og hvilke der taler imod. I har nu 25 min. til at finde på en effektiv metode til 

levering af lægemidlet til lungerne. 

 

Husk at: 

- det nye lægemiddel skal leveres direkte til lungerne og  

- det skal blive i lungerne, indtil det absorberes af kræftvævet. 

 

Skriv jeres forslag ned på et stort ark papir og forklar hvorfor I mener, jeres metode virker.  

 

 

2. Præsentation af hver gruppes forslag for resten af klassen (10 min.) 

 

3. Minidebat (10 min.) 

Debat om hvilket forslag, der bedst opfylder de specificerede krav til leveringsmetoden. 
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Arbejdsskema til brainstorming 

Materiale For Imod 

 

Beholder med ferrofluid 

 

 

  

 
Beholder med jernpulver 
i olie 
 

 

  

 

Inhalator 

 

 

  

 

Medicinkapsler 

 

 

  

 

Magnet 

 

 

  

 

Sprøjte 
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