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Lørdagkommerverdens frem-
stekreftforskere tilÅlesund.
Dagenetterdrardevidere til
Geirangerder restenavver-
denskongressenskal foregå
framtil torsdagmorgen.

FORSKNING. – Stedet er ikke til-
feldig: Geiranger skal være noe
av det vakreste Norge har. Slik
sett er dette helt i Erling See-
bergs ånd. Sist tok vi hurtigruta
fra Bodø til Henningsvær i Lofo-
ten. Det var veldig vellykket. Nå
tar vi hurtigruta til Geiranger,
forteller professorMagnar Bjø-
rås.
Hanermed i arrangementsko-

miteen for det som kalles det an-
dreErlingSeebergSymposium.

Pioner. Seeberg var forsker ved
Universitetet i Oslo og Rikshos-
pitalet og betraktes som en pio-
ner i feltet.
–Han var en av de fremste før

han døde i 2004. Det første sym-
posiumet hadde vi til hans
minne, forteller professorMag-
narBjørås.
Det er miljøene i Trondheim

ogOslo somstårbakkongressen.

De fremste. Foreleserne kom-
mer fra alle verdenshjørner. Det
sammegjørde 110deltakerne.

Ikkemindre enn 39 forelesere
står på programmet. Deriblant
ålesunderen og post doc. ved
Rikshospitalet, Bjørn Dalhus, og
professor i molekylær biologi

ved NTNU,Marit Otterlei, opp-
rinnelig fraHaram.
–Det er de beste i verden som

samles. Dette er et forsknings-
felt der Norge har hevdet seg
uvanlig sterkt.
Det blir foredrag ogpostersek-

sjoner.Kanskjedetviktigstemed
møtet er at vi skal snakke sam-
men, nøre opp under tanker og
ideer, sierMagnarBjørås.
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Kreftforskere skal
samles på Sunnmøre

–Snart vil endesigne lege-
midlermotkreft somerenda
bedre enndetvi har i dag, sier
kreftforsker MagnarBjørås

KONFERANSE.Det vil kunne skje
i løpet av fire til ti år, anslårhan.

Premissleverandører.Når kreft-
forskerne nå samles på Sunnmø-
re er det basalforskningen som
står i fokus. Hermøtes de frem-
ste i verden som også er premis-
sleverandører for nye legemid-
ler.
–Hit kommermange pionerer

som bidrar til å øke forståelsen
for hvordan skader på arvean-
legg blir reparert (DNA-repara-
sjon).
Vi fårdaglig skader i vårtDNA.

Men fordi vi har flere repara-
sjonssystemer blir de fleste ska-
dene rettet opp. Cellegift fører

også til DNA-skader. Fordi kreft-
celler deler seg raskt, blir konse-
kvensen av slik skade større i

kreftceller enn i normale celler.
Dette er prinsippet bak behand-
lingavkreftmedcellegift.
Det finnes legemidler i bruk

som påvirker DNA-et på denne
måten.Deble brukt før en skjøn-
te at de virket slik. Nå jobbes det
med å utvikle medisiner som er
endabedre, sierBjørås.

Nyheter. Professor i molekylær
biologi ved NTNU,Marit Otter-
lei, er blant dem som skal snakke
om slik DNA-re-
parasjon.
– Blir det pre-

sentert noen ny-
heter på kongres-
sen?
– Det blir pre-

sentert nyheter
innen basalforsk-
ningen. Noe kan anvendes på
lengre sikt i behandlingen av
kreft i formavmereffektivmedi-

sin, bekrefterhunog forklarer:
–Allkreftharsinopprinnelse i

at DNA-cellene blir skadet.
Kroppen har i utgangspunktet
forskjellige reparasjonssystemer
som setter i gangmed å reparere
celleskader og vedlikeholde cel-
lene.
Når du får kreft fungerer ofte

ikke reparasjons- og kontrollsy-
stemene skikkelig.
På den andre siden vil cellegift

også lage DNA-skader. Skadene
får størst konse-
kvens for de cel-
lene som har redu-
sert reparasjon og
som deler seg hur-
tig; altså kreftcel-
lene.
Det betyr at en

vedåsette innmål-
rettet medisin som både skader
DNA-et (cellegift) og hindrer
DNA-reparasjon, fører det til at

kreftcellene drepes. Det betyr
igjen at man kan redusere dosen
med cellegift og dermed også re-
dusere bivirkningene for resten
avkroppen, forklarerOtterlei.

Ny medisin. – Ser det lysere ut
forkreftbehandlinga?
– Vi tror det går framover.

Kreft har ikke én årsak og det er
ikke bare én behandling. Her er
store individuelle forskjeller.
Selv om en har samme type kreft
kandenhaulikårsak. Derfor fin-
nesdetheller ikkeén løsning.
Men det går framover. Vi øker

viten om hva som fører til kreft
og hvorfor enkelte behandlings-
former har framgang og andre
ikke. Det finnes noen gode histo-
rier, sierMaritOtterlei.
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Nye legemidler på gangmot kreft

SunnmøringenMarit Otterlei er
blant kreftforskerne somskal for-
telle omsiste nytt innen basal-
forskning.

Vakre omgivelser er også viktig når
en skal utveksle tanker og ideer
omkring kreftforskning. Forskerne
skal ta hurtigruta til Geiranger.

«Nå jobbes detmed
å utviklemedisiner
somer enda bedre»

MAGNARBJØRÅS


