Nytt fra FUGE
Funksjonell genomforskning
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Forskningsrådet opplever stort engasjement for videre satsing på bioteknologi.
Les mer side 2

Hvordan kan næringslivet utnytte verdiene
i norske biobanker på en akseptabel måte?
Les mer side 4 og 5

Forskning på laksegener kan bidra til at
laksen blir kvitt sin influensa.
Les mer side 7

Utvikler hormonfri p-pille for menn
Tuva Hereng og Ken Rosendahl henter ut sædceller og tester
effekten av ulike stoffer på svømmeevnen deres.

- Hvis alt går som vi håper, vil
det ikke spille noen rolle om
mennene selv ønsker å bruke
p-pillen. Da vil den være så
bra at kvinnene kommer til å
tvinge dem til å gjøre det.
Tekst og foto: Elin Fugelsnes

Det sier Ken Rosendal, optimistisk forskningsleder i Spermatech. Sammen med
kollegene i firmaet er han på god vei til
å utvikle det som vil bli verdens første
hormonfrie p-pille for menn. Pillene vil
sannsynligvis heller ikke gi bivirkninger,
ifølge forskerne.
Måten de skal hindre sædcellene i å
befrukte eggcellen på, er like effektiv som
den er enkel: De vil rett og slett sette dem
ut av stand til å svømme.
- Spermiene har en lang vei å svømme
for å nå eggcellen. I tillegg krever det svært
mye energi å trenge seg inn i cellen. Vi har
funnet flere proteiner som er avgjørende
for spermienes svømmeevne, og ved å
angripe disse kan vi hindre spermiene i å
svømme, forklarer forsker Tuva Hereng.
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Jo flere inaktive sædceller på dataskjermen, jo nærmere kan forskerne i Spermatech være målet om en 100 prosent
effektiv p-pille for menn.


Særegent protein
Frem til i dag har forsøk på å fremstille et
prevensjonsmiddel for menn vært rettet
mot ulike former for hormonell behandling, som for eksempel bruk av testosteron.
Disse forsøkene har imidlertid aldri kommet helt i mål på grunn av ulike former for
bivirkninger.
I p-pillene som det norske firmaet er i
ferd med å utvikle, vil forskerne bruke et
medikamentlignende kjemisk stoff. Proteinene som medikamentet skal hemme,
er bare identifisert i sædceller. Dermed vil
p-pillene få et svært målrettet oppdrag, og
resten av kroppen blir upåvirket av medikamentet.
- I dag finnes det ingen gode prevensjonsalternativer for menn. Kondom fungerer veldig bra mot kjønnssykdommer, men
er upraktisk å bruke i parforhold. Sterilisering innebærer et stort kirurgisk inngrep og
er i de fleste tilfeller irreversibelt, påpeker
Hereng.
I salg om fem år?
P-pilleprosjektet startet i 2002 og har hatt
støtte fra FUGE siden 2006. Etter å ha testet
nesten 300 000 stoffer, sitter forskerne nå
igjen med fire-seks serier med stoffer som
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de jobber videre med. Gjennom såkalt syntetisering endrer de ett og ett molekyl i de
opprinnelige stoffene. Deretter testes virkningen av de nye stoffene på sædcellene.
- Noen av stoffene blir bedre etter at vi
har endret dem, mens andre blir dårligere.
Vi håper og tror at det stoffet vi er på jakt
etter, finnes blant dem vi sitter igjen med
nå. Målet er at p-pillen skal være 100 prosent effektiv, forteller Rosendal.

Vi har funnet flere proteiner som er avgjørende for
spermienes svømmeevne,
og ved å angripe disse kan
vi hindre spermiene i å
svømme. Tuva Hereng
Til tross for at forskerne allerede har lagt
ned et enormt arbeid, er det en lang vei
igjen til pillen kan være på markedet. Håpet
er at de første kliniske testene kan settes i
gang i slutten av 2012, og at det som skal
revolusjonere mennenes prevensjonsmuligheter, vil være på markedet om fem år.

Positive menn
Forskerne ser for seg en pille som tas daglig.
Når mennene slutter å ta p-pillen, vil det
lages nye sædceller som fungerer helt normalt. Men har menn faktisk lyst til å bruke
p-piller? Og vil kvinner tørre å overlate
prevensjonsbruken til mennene? Rosendal
og Hereng er optimistiske.
- Ulike undersøkelser som er gjort på
hormonbaserte p-piller for menn, viser at
mer enn halvparten av mennene er positive
til å ta slik prevensjon, mens 98 prosent av
kvinnene svarer at de ville stole på mannen
om han skulle ta p-pillen. Et preparat som
ikke gir bivirkninger i det hele tatt, vil nok
skape enda mer positive holdninger, mener
Rosendal.
Spermatech kommer imidlertid ikke
til å kunne følge pillen helt fram til vi ser
den i butikken. Det koster flere milliarder
å fullføre et slikt prosjekt, og det har ikke
Spermatech råd til. Derfor har de norske
forskernes satt som mål at de skal gjennomføre den første kliniske testfasen og
deretter selge selskapet eller lisensiere ut
rettighetene.
- Fram til da må vi bare jobbe for å gjøre
selskapet så attraktivt som mulig, konkluderer Rosendal og Hereng. ■
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Bredt engasjement
for bioteknologi

Drømmedag i
Forskningsrådet

Forskningsrådet opplever stor oppslutning om å forme veien
videre for Norges satsing på bioteknologi. Tekst: Nora Clausen
Eldrebølge, klimakrise, verdiskaping, fedmeepidemi og energibehov er bare noen
eksempler på samfunnsutfordringer som
vil øke fremover og som bioteknologisk
forskning kan bidra til å løse.
Dette er også sentrale momenter i
mange av innspillene i den pågående høringsprosessen rundt en fortsatt nasjonal
satsing på bioteknologi etter FUGE-perioden i 2012.
- Det er veldig god respons. Både institusjoner og næringsliv, organisasjoner og
enkeltpersoner har uttalt seg, og universitetene er blant de som har levert flere
innspill, sier Steinar Bergseth som leder
denne prosessen, kalt Biotek 2012.
Forskningsrådet fikk nærmere sytti innspill fra over femti ulike aktører i den åpne
innspillsrunden.
Klima for biotek
- Det er et sterkt fokus på miljø og klima,
og også bioenergi trekkes frem som viktig
tema for bioteknologisk forskning fremover,
sier koordinator i FUGE Thomas Slagsvold.
Samtidig er helse og mat fremtredende,
som også er prioriterte satsningsområder for FUGE i dag. Det gjelder også for

forskning på etiske og samfunnsmessige
utfordringer, samt akvakultur og marin bioteknologi, både knyttet til en bærekraftig
fiskeindustri og bioprospektering.
På den mer rene teknologisiden er det
spesielt behovet for bioinformatikk og IKT
som løftes frem, men også systembiologi
og syntetisk biologi, samt muligheter i
grenseflaten mot nanoteknologi.
- Mange av miljøene understreker i tillegg betydningen av å ivareta og videreføre
det nasjonale samarbeidet og nettverket
av kompetanse- og teknologiplattformer
som er bygget opp i FUGE-perioden, sier
Slagsvold.
Ønsker dialog
Forskningsrådet vil bruke innspillene for å
identifisere de mest sentrale samfunnsutfordringene der bioteknologisk forskning
kan spille en rolle.
Alle innspillene kan leses og kommenteres på Biotek2012-bloggen:
http://biotek2012.forskningsradet.no.
Forskningsrådet ønsker en åpen dialog
med relevante aktører og andre interessenter i prosessen videre på nyåret. ■

Infrastrukturutlysningen
Ti prosjekter er invitert til trinn 2 i kategorien for storskala
forskningsinfrastruktur. Flere FUGE-miljøer er involvert i
disse prosjektene.
Forskningsrådets behandling av søknader
til storskala infrastruktur nærmer seg
slutten. Ti av 52 prosjektsøknader er invitert til fullstendig søknadsbehandling,
såkalt trinn 2, hvor det skal bevilges 220
millioner kroner. Alle søknadene representerer store satsinger innenfor ulike
fagfelt, deriblant bioteknologi.
Forskningsrådet er nå i dialog med
de ti søkerne som er videre og fortsetter
samtalene i januar.
- Dette er for å sikre en felles forståelse for hva det vil si for prosjektleder,

konsortier og søkende institusjoner å ta
ansvar for store nasjonale infrastrukturer
som det her er snakk om, forteller seniorrådgiver Monica Bergem i FUGE. Hun har
hatt ansvar for feltene bioteknologi, helse
og mat i søknadsbehandlingen.
Blant søkerne er FUGE-plattformen
Biohealth, med Kristian Hveem som prosjektleder. Prosjektet har fått svært god
evaluering og de nasjonale biobankene
anses som en viktig nasjonal ressurs som
bør ivaretas og videreutvikles for å legge
til rette for både forskning og næringsut-

Bak: Monica Bergem, Steinar Bergseth, Thomas
Slagsvold, Marianne Nereng og Mette Backer
Foran: Camilla Raiborg og Ingrid Roxrud

- Det var utrolig spennende og lærerikt å
komme på besøk til Forskningsrådet for første gang, sier Ingrid Roxrud. PhD-studenten
ved Radiumhospitalet innkasserte nylig
en ”Drømmedag i Forskningsrådet” som
hun vant i kunnskapsquiz på FUGEs stand
på årets Kontaktmøte til Norsk Biokjemisk
Selskap.
- Det var spesielt gøy å treffe FUGEs
medarbeidere og å lære om hvordan de og
resten av Forskningsrådet er organisert,
samt å få tips og råd om forskningsfinansiering, sier Roxrud som delte premien med
kollega og postdoc Camilla Raiborg.
- Besøket gjorde meg mer bevisst på
den spesielle posisjonen Forskningsrådet
har i skjæringspunktet mellom forskernes
verden og politikkens verden. Dagen ble
avsluttet med en deilig lunsj, og det var en
ekte drømmedag!

vikling. Også strukturbiologimiljøet ved
Universitetet i Bergen, med Willy Nerdal i
spissen, er videre med en søknad om opprusting av NMR-instrumenter (900 Mhz),
utstyr som Norge mangler i dag. Resten
av prosjektene som er invitert til trinn 2
kan du lese mer om på Forskningsrådets
nettside.
Endelig bevilgning til storskala forskningsinfrastruktur vil først være klar i
april 2010.
- Forskningsrådet har fremdeles ikke
bestemt dato for neste utlysning, sier
Bergem, men også denne vil trolig bli av
betydelig størrelse og med mulighet for
også nye miljøer til å søke midler til nasjonal forskningsinfrastruktur.
For infrastrukturutlysningen innen
kategorien databaser og vitenskapelige
samlinger er ni prosjekter videre. Her vil
bevilgning være klar i løpet av 2009. ■
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Hvis vi ikke gjør ting på en
ryddig måte, ødelegger vi
mulighetene for å åpne disse
ressursene for næringsmessig
bruk. Per A. Foss

Dette automatiserte fryselageret for DNA-prøver
holder en temperatur på 20 minusgrader og
rommer rundt en million prøverør. En robot
plukker enkeltrør på bestilling og setter også
prøvene på plass.

Når biobankene åpner hvelvet
Kan blodprøver og annet biologisk materiale som er samlet inn i offentlige befolkningsstudier,
brukes av næringslivet på en god måte? Tekst: Elin Fugelsnes Foto: HUNT biobank
I biobanker landet rundt forvaltes ikke
penger, men helseopplysninger og biologisk
materiale fra mennesker, som blod, celler
og vev. Dette er materiale som befolkningen har donert i forskningens tjeneste, og
som har blitt brukt til å gi oss svar på en
rekke medisinske spørsmål siden de første
store helseundersøkelsene ble satt i gang
på 1970-tallet.
Til tross for nytten som forskningsbiobankene allerede har gjort, mener mange
at det ligger langt mer verdi der som kan
utnyttes, og at for å få dette til må man
også slippe til det private næringslivet.
En modell for alle
- Utfordringen er å finne modeller for
kommersialisering som donorene kan leve
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med, og som forskere og akademikere synes
er sunne og gode. Samtidig må de tjene
allmennheten og være interessante for
private aktører, forklarer Berge Solberg.
Han er filosof ved NTNU og leder et
FUGE-prosjekt hvor målet er å følge og å
forstå prosessen fram mot kommersialisering. Fokuset er rettet mot HUNT Biosciences som er den kommersielle delen av
HUNT forskningssenter og biobank, og som
forvalter materiale fra Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag.
- Ikke juridisk umulig
I prosjektet intervjues personer som har
en sentral plass i biobanksammenheng,
og personer som har donert materiale til
HUNT.

- Vi ønsker blant annet å teste ut responsen på det nordtrønderne har vært med
på gjennom helseundersøkelsen, og på et
eventuelt samarbeid mellom næringslivet
og HUNT. Hva er grei bruk og hva er problematisk for donorene? spør Solberg.
Flere lover regulerer bruken av biologisk
materiale, blant annet Helseforskningsloven, Biobankloven og Transplantasjonsloven. Lovtekstene er strenge på dette området, men daglig leder av HUNT Biosciences,
Per A. Foss, tror det vil være juridisk mulig å
se kommersiell bruk av biologisk biobankmateriale.
- Forutsetningen er at det gjøres etisk
forsvarlig og på et tilstrekkelig rettsgrunnlag, for eksempel i henhold til samtykker
som er gitt fra donorene. Vi har opprettet
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HUNT Biosciences for å sørge for nettopp
det, forklarer han.
Skeptisk til industrien
I en tidligere studie som Solberg ledet, uttrykte donorene i Nord-Trøndelag stor tillit
til HUNT og en nærhet til både helseundersøkelsen og hjemfylket. Kommersialisering
var det eneste temaet som vakte usikkerhet
og uro.
- Mange har en forestilling om at
legemiddelfirmaene forsker på det som gir
mest profitt, og ikke nødvendigvis det som
det er viktigst å forske på. Disse holdningene vil vi se nærmere på, forklarer Solberg.
Dugnadsbegrepet og å bidra til fellesskapets beste er tett knyttet til deltagelsen i HUNT. Hvis noen plutselig skulle
tjene på det biologiske materialet, endres
spillereglene, påpeker Solberg. Dette er
Foss også opptatt av. Han understreker at
HUNT Biosciences er offentlig eid og at
et framtidig overskudd ikke skal puttes i
egen lomme, men brukes til blant annet å
støtte medisinsk forskning og helsetiltak til
befolkningen.
- Folk har brukt av sin tid på å stille opp
for å gi blod til helseundersøkelsen. Hvis de
da skulle finne ut at de har bidratt til noe
de ikke setter pris på, vil de ikke stille opp
neste gang, noe vi er helt avhengige av.
I bruk i 2010
Foss mener det er en styrke at etikere er
opptatt av temaet, og tror resultatene fra
forskningen ved NTNU kan fungere som en
retningsgiver for det videre arbeidet. Han
påpeker også at både Regional etisk komité
og HUNT forskningssenter må godkjenne
alle HUNT Biosciences’ prosjekter, og at de
planlegger å bruke etisk ekspertise i den
videre utviklingen av selskapet.
- Hvis vi ikke gjør ting på en ryddig
måte, ødelegger vi mulighetene for å åpne
disse ressursene for næringsmessig bruk,
sier Foss.
Målet er at selskapet i løpet av 2010
skal ha initiert prosjekter hvor data og
materiale fra HUNT er i bruk. ■

Norges forskningsråd har fått i oppdrag
av Helse- og omsorgsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet å foreslå tiltak
som kan gi en mer effektiv utnyttelse av
humane biobanker, helseregistre og helseundersøkelser til bruk i forskning og til
kommersielle formål. Den første rapporten kom i juli 2008. Den siste rapporten
som utreder potensialet for kommersiell
utnyttelse av humane biobanker, vil bli
offentliggjort i januar 2010.

Et paradigmeskifte
på gang?
Står vi foran et forskningspolitisk paradigmeskifte både i
Norge og internasjonalt? Hva betyr det for forskning på bioteknologi, spør FUGE-forskere. Tekst og foto: Nora Clausen
I tiårene fremover vil
vi stå overfor store
samfunnsutfordringer
knyttet til klima- og
miljøproblemer, helse,
mat, globalisering og en
aldrende befolkning.
Roger Strand
Både i Norge og i
utlandet legger forskningsmyndighetene
stadig mer vekt på at forskningen skal
innrettes mot de store samfunnsutfordringene nasjonalstatene og det globale
samfunn står overfor. Dette illustreres
både i de ni forskningspolitiske målene i
forskningsmeldingen ”Klima for forskning” og i tilsvarende signaler fra EU og
OECD. Så hvilke konsekvenser får dette?
- Det er målet om et bedre samfunn
som bør stå i fokus, ikke den enkelte
teknologi. Med andre ord, forskningen bør
bidra til å løse de store utfordringer vi står
overfor, sier Roger Strand, professor ved
Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen og FUGE-styremedlem.
Paradigmeskifte på dagsordenen
Med dette og Biotek 2012-prosessen som
bakteppe samlet nylig FUGE-styret etikkog samfunnsforskere til en tankesmie.
– Vi må ta inn over oss at vi trolig ikke
kan løse de store samfunnsutfordringer
med de tilnærminger som vi så langt har
etablert, sier Strand, som var en av initiativtakerne til seminaret.
Et eventuelt nytt forskningspolitisk
paradigmeskifte vil kunne medføre
endrede roller for så vel Forskningsrådet,
universitetene, som for ELSA-forskningen.
Noe på gang
På seminaret ble det av flere påpekt at
FUGE opprinnelig ble etablert i en periode
med stor tiltro til generiske teknologier
som motor for verdiskapingen i samfun-

net. I OECD kan man ane et paradigmeskifte, hvor man beveger seg vekk fra et
hovedfokus på generiske teknologier.
Utfordringer for ELSA
Flere på seminaret tok tak i at samfunnsog vitenskapskritiske perspektiver fra
ELSA-forskning blir viktigere fremover.
Parallelt blir tverrfaglighet og forskningspolitisk samarbeid viktigere. Dette er
også en utfordring til ELSA-forskerne i den
grad de har sittet på ”sidelinjen”, ble det
hevdet.
- Samfunnsdialogen blir viktigere. Det
handler om en gjensidig læring og åpen
refleksjon om forskningens rolle, muligheter og begrensninger i å løse de store
samfunnsutfordringene. Samtidig må vi
akseptere at vi ikke har svaret på alt, sier
Strand.
Ny forskningspraksis
På seminaret ble det påpekt at den forskningspolitiske tenkningen om bioteknologi må ut fra de molekylærbiologiske
labene og settes inn i en større samfunnskontekst. Et stikkord i så måte er “governance of science”, som peker i retning av
bredere dialog og samhandling mellom
forskning, forskningspolitikk og det sivile
samfunn.
Det ble hevdet at det må settes mer
fokus på prosessen fra fakta til verdier og
omvendt, mer tverrfaglighet i forskningen
og et sterkere fokus på et føre-var-prinsipp. Og de store spørsmålene må tas: Vi
står overfor en tiltakende miljøkrise, med
stadig mindre ”fri natur”, men kan bioteknologien således forsterke en miljøkrise?
- De store spørsmålene blir ikke diskutert for ofte. Kanskje har vi mer å lære av
studentene som ofte er mer opptatt av de
større sammenhengene, sier Strand. ■
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Bra børsutvikling for biotek
Også Aker BioMarine (+ 178 %) og Photocure (+116 %) kan vise til en
fin verdiutvikling. 10 av 14 biotekselskaper på Oslo Børs’ helseindeks har hatt positiv verdiutvikling det siste året.

Med få unntak har verdiutviklingen vært veldig
bra for bioteknologibedriftene notert på Oslo
Børs. Tekst: Einar Ravndal Foto: Scanpix
Helseindeksen på Oslo Børs har steget med 39 prosent siste tolv
måneder (målepunkt er 15. desember). Tar man bort det største
selskapet i indeksen, Pronova BioPharma, er verdiøkningen på hele
124 prosent, som er betydelig bedre enn resten av børsen.
Algeta og Clavis på topp
Algeta og Clavis Pharma er selskapene som har hatt den mest
positive verdiveksten, med henholdsvis 986 prosent og 556 prosent
verdiøkning siden desember 2008. De to selskapene har nå en børsverdi på henholdsvis 2,7 og 1,3 milliarder kroner.
Adm. direktør Geir Christian Melen i Clavis Pharma sier at deres
positive kursutvikling skriver seg til spesielt tre forhold:
- For det første fikk vi positive fase II-resultater for vår blodkreftmedisin Elacytarabine. For det andre viste vi i sommer at vi klarte
å hente inn ny kapital i et vanskelig finansmarked. For det tredje
inngikk vi i år en partneravtale om lisensiering av en annen kreftmedisin, CP-4126, sier Melen.

Betydelig arbeidsgiver
En ny analyse gjennomført av Perduco blant norske bioteknologibedrifter som er registrert i NorBioBase sammensatt med offisielle
regnskapstall, viser blant annet at bioteknologiselskapene økte
omsetningen med 12 prosent fra 2007 til 2008.
Ser man på driftsresultatet er bildet ikke fullt så positivt: Fra
2007 til 2008 svekket bransjens samlede driftsresultat seg med
24 prosent. Økte driftsunderskudd i bioteknologiselskaper er ikke
nødvendigvis et negativt tegn, og kan skyldes økte innvesteringer
innenfor forskning og utvikling som kan lønne seg på lengre sikt.
Likevel viser tallene at selskapene gikk fra et samlet underskudd
før skatt på over en halv milliard kroner i 2007 til et overskudd på
over 400 millioner kroner i 2008.
I denne analysen som er basert på over hundre bedrifter er blant
annet store selskapene som GE Healtcare, Nycomed, Aker BioMarine holdt utenfor analysen, for å gi et bilde av de små og mellomstore bioteknologiselskapene.
Bioteknologibransjen er blitt en betydelig arbeidsgiver. Når
man ser bort i fra de største selskapene, hadde bransjen over 3800
ansatte i 2008.
Holder øye med bedriftene
- Det er liten tvil om at bioteknologibedriftene er i utvikling. For
eksempel ble bioteknologiselskapet DiaGenic kåret til Norges mest
innovative bedrift 2009, en kåring hvor bedrifter uansett bransje
selv stemmer frem sin vinner, sier FUGE-koordinator Thomas Slagsvold.
Slagsvold kan fortelle at FUGE naturlig nok er opptatt av å følge
utviklingen i bioteknæringen og planlegger nå etableringen av
en norsk biotekindeks – en fast analyse og indeks som skal gi en
oversikt over status og utviklingstrekk for den norske bioteknologibransjen. ■

Forankrer havets verdier
Forskningsrådet er godt i gang med å utarbeide en handlingsplan for regjeringens nye strategi for marin bioprospektering.
Tekst: Nora Clausen

Regjeringen vil ha en langsiktig satsing og
har satt av ca. 60 millioner kroner for 2009
og 2010, gjennom Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, og Utenriksdepartementet.
- Det er en del biter som må på plass før
vi utlyser midler til nye prosjekter, sier koordinator Thomas Slagsvold i FUGE. Programmet har en sentral posisjon i det strategiske
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arbeidet med å løfte Norges kompetanse og
verdiskaping innen marin bioprospektering.
- Det er viktig at vi nå identifiserer og tar
hensyn til mulige flaskehalser for verdiskaping innen marin bioprospektering. Også
mulighetene for nasjonal koordinering og
arbeidsdeling av analysevirksomhet vil ha
betydning for en effektiv utnyttelse av våre
nasjonale ressurser på feltet, sier Slagsvold.

Inviterer til innspill
Den 5. februar inviteres forsknings- og
næringslivsmiljøene og øvrig virkemiddelapparat på området til et åpent oppstartsmøte i
Forskningsrådet for utveksling av informasjon
og dialog. Innspillene blir viktige i arbeidet
med å konkretisere satsingen på marin bioprospektering.
- Vi ønsker å samle miljøene til en bred
nasjonal innsats, også miljøer som tradisjonelt ikke er involvert i marin bioprospektering.
Det er et stort potensial for nye samarbeidskonstellasjoner mellom forskningsmiljøer
og næringslivet blant annet innen medisin,
prosessindustri og for biobrensel når egenskapene til marine organismer utforskes, sier
Slagsvold. Den første utlysningen vil trolig
komme før sommeren. ■
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Laksen kan bli
kvitt sin influensa
Mens vi mennesker sliter med svineinfluensa og sesonginfluensa, kan laksen bli kvitt sin influensa
i løpet av få år. Tekst: Siw Ellen Jakobsen Foto: Shutterstock
Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en av de
mest tapsbringende sykdommene i norsk
oppdrettsnæring. Viruset har plaget norsk
oppdrettsnæring i over 20 år. Det er ikke
uvanlig at smitten kan drepe mellom 50 og
80 prosent av laksen i et anlegg.
Viruset ligner mye på influensaviruset
som angriper mennesker.
Sykdommen har vist seg å være vanskelig å utrydde. I de senere år har det vært
økning i antall utbrudd, naturlig nok til
stor bekymring for de som lever av lakseoppdrett. Nå har de derimot grunn til
optimisme.
Leter etter hovedmistenkte
Et miljø ved Norges veterinærhøgskole
(NVH) arbeider intenst med å finne de genene hos laksen som gir størst motstandsdyktighet mot virusinfeksjoner.
De har funnet rundt 100 gener som de
mener har med immunresistensen å gjøre.
Nå jobber de med å finne de 3-4
”hovedmistenkte” kandidatene, de som
betyr mest i forhold til motstandsdyktighet.
Sammen med kolleger i Europa studerer
de samspillet mellom laksens og virusets
gener ved infeksjon.
Finansieringen av prosjektet er delt
mellom FUGE og EU.
Hvem sloss best?
Forskere i Norge gjør forsøk hvor de smitter
laks med ILA-viruset. I Skottland smitter
forskere laksen med infeksiøs pankreas
nekrose virus (IPN), et annet virus som er en
stor trussel for oppdrettsnæringen. Franske
forskere har gjort studier med ILA-viruset
på regnbueørret. Alle har samme mål, nemlig å finne hvilke gener som sloss best mot
virus hos laksen.

– Vi kjenner laksens gener ganske godt.
Hvis vi finner at det er noen gener som
går igjen i alle de tre prosjektene, håper vi
å ha funnet de mest fundamentale, sier
Bjørn Høyheim ved NVH som leder dette
arbeidet.
– Når vi har identifisert de genene som
gir mest motstandsdyktighet mot infeksjon, kan vi selektere dem i avl. Vi kan dermed avle fram en laks som er motstandsdyktig mot viruset.
Frisk, men likevel smittebærer?
Men når man finner ”supergenene” er det
likevel mye arbeid som gjenstår før norske
avlsfirmaer kan sette i gang avl på disse.
– Vi vet jo ikke om fisken kvitter seg
med ILA-viruset, eller om den fortsatt er
smittebærer. Hvis den tolerer viruset men
bærer det med seg kan den jo smitte andre,

for eksempel villaksen. Dette må selvsagt
undersøkes svært nøye før man begynner
avlsarbeidet.

Om få år kan laksen bli frisk
som en fisk - og kvitt sin
influensa
Viktig for mennesker?
Forskningen som nå pågår på laks kan også
være nyttig for oss mennesker som kjemper
mot stadig nye influensavirus.
– Selv om mennesket og laksens immunapparat er svært forskjellig, kan det likevel
være at vi kan finne noen basismekanismer
som også kan være nyttige for å studere
samspillet mellom våre gener og humane
influensavirus. Men her er jeg redd for å ta
munnen for full, sier en forsiktig forsker. ■

Fisker etter laksegener
Norge, Canada og Chile har blitt enige
om et spleiselag på 35 millioner kroner
for å kartlegge laksens samlede arvemateriale.
Det er en vanlig norsk oppdrettslaks
som nå skal sekvenseres. Den har like
stort arvemateriale som mennesket,
men er mer komplisert oppbygd på
grunn av doble DNA-tråder og andre
særegenheter.
- Dette gjør det vanskeligere å kartlegge laksens genom enn det menneskelige genomet, forklarer spesialrådgiver
Steinar Bergseth i FUGE som har koordinert samarbeidet fra norsk side.

Tekst: Nora Clausen

Arbeidet er satt ut til det amerikanske
genteknologiselskapet Beckman Coulter
Genomics etter en internasjonal anbudsrunde. Et første utkast skal foreligge i
løpet av et års tid.
Resultatene vil være viktige for arbeidet med avl og sykdomsbekjempelse
i oppdrettsnæringen, men vil også gjøre
det lettere å kartlegge villaks som igjen
kan bidra til forvaltningen av denne. I
denne første fasen bidrar Norge med
omtrent 40 prosent av finansieringen.
- Med denne innsatsen har Norge nå
tatt en lederrolle internasjonalt på det
marine området, sier Bergseth. ■
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Med hjerte for kreftforskning
Tekst: Nora Clausen Foto: Marit Otterlei
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Cellen på bildet gjør seg klar
til å dele seg. Det starter med
at DNAet kopieres i de røde
prikkene. Kjernen i denne cellen
er tilfeldigvis hjerteformet.

Cellen på bildet kalles HeLa, oppkalt etter
fembarnsmoren Henrietta Lacks som den
stammer fra. Da hun fikk livmorhalskreft i
1951, klarte forskerne å dyrke noen aggressive celler fra kreftsvulsten utenfor kroppen
hennes.
Dette ga opphav til den første humane
cellelinje som betyr at cellene deler seg i det
uendelige. Kreftcellene tok livet av Henrietta, men fikk dermed enorm betydning
for fremtidens cellebiologiske forskning og
dyrkes i dag i laboratorier over hele verden.
- HeLa-cellen på bildet gjør seg klar til å
dele seg i to. Den røde hjerteformede kjernen synes fordi cellen uttrykker et rødt fluorescerende protein som heter PCNA. Dette
proteinet er helt essensielt for at cellen skal
8

kunne kopiere sitt DNA og deretter dele seg,
forteller Marit Otterlei, molekylærbiolog og
kreftforsker ved NTNU.
De røde prikkene er små replikasjonsfabrikker hvor kopieringen av arvestoffet skjer
før celledelingen.
- Dette røde PCNA-proteinet er også
viktig for DNA-reparasjon og kontroll av
celledelingsprosessene, og det er derfor
mye studert innen kreftforskning, forteller
Otterlei.
HeLa-celler er av de mest brukte cellene
i biologisk og medisinsk forskning. I 1954
ble de brukt til å utvikle en vaksine mot
polio. Det finnes flere celler etter Henrietta
Lacks enn da hun levde. ■
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