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Vil det bli mindre behov for 
operasjonssykepleiere ?

Mest sannsynlig ikke





Bestemmer ingenting:
- Men, gir gode råd som mange 

velger å følge.



81 foredrag
5600 tilhørere
108 timer med foredrag

490 lærere på kurs
8 ulike kurs
30 timer undervisning

24 åpne møter
>2400 deltakere

WEB
440 000 – besøk på web

Media
>860 unike saker i media

2017



Vil du bli medlem i Bioteknologirådet?

(søknadsfrist 15. september)



Mange sykdommer skyldes 
feil i gener



Mål med genterapi: 

Korrigere genfeilen og dermed
kurere sykdommen



BIOTEKNOLOGINEMNDA



1800 oppskrifter20 310 oppskrifter



Definisjon på genterapi:

Overføring av genetisk materiale for å påvirke 
biologiske funksjoner.

DNA RNA



Dr. W. French Anderson og pasienten Ashanti Desilva med immunsvikt
14. september 1990, NIH Bethesda, USA

Fotografi: pbs.org



In Vivo  Ex Vivo



Forutsetninger for suksess med genterapi:

1. Få genet inn i et tilstrekkelig antall celler
2. Genet må virke på rett måte
3. Cellene som endres må leve lenge nok til å gi effekt
4. Behandlingen må ikke gi uønskede effekter



Uforutsette hendelser etter genterapi

Barn med immunsvikt utviklet leukemi Jesse Gelsinger døde 
17. september 1999









The life editor

CRISPR
«The disruptor»



Redigering i arvestoffet





1. Aktivere/inaktivere gener
2. Korrigere enkeltbaser uten å kutte i DNA

«Død CAS9»





- Hunters sykdom
- Intravenøs injeksjon
- AAV (målstyrt til lever)
- Zinkfingernuklease
- Kutter i albumingenet
- Cellenes eget reparasjonssystem (?)







Stamceller



Blastocyst

Pluripotente
stamceller

Multipotente
stamceller



Hudceller kan bli stamceller

Shinja Yamanaka



Blastocyst

Pluripotente
stamceller

Multipotente
stamceller

2005 iPS-celler på mus
2006 iPS-celler på mennesker



2005 – annonserer planer om start av klinisk 
studie på ryggmargskade (lamme) i 2007

2010 – første pasient (av 10) behandles

2011 – studien stoppes etter 3 pasienter



• Godkjent i 2010 for 
øyesykdom og 12 
pasienter

• Studien er stoppet og 
resultatene ikke rapportert

• Har en ny studie gående 
nå



• Fase I/II – studie på 
pasienter med diabtes
type I og II

• Første pasient i 2014

• Skal rekruttere 40 
pasienter

• Ingen sluttrapport enda



Lovende resultater på to pasienter 
(AMD) etter transplantasjon av 
pigmentceller fra embryonale 
stamceller (2018)

Flere andre studier også, 
men uten rapporterte resultater.



Kliniske forsøke med iPS-celler
• 2014:

• Første pasient behandlet i Japan 
• Behandlet med egne celler
• Aldersrelatert maculadegenerasjon 

(AMD)
• Fant genfeil og stoppet studien

• 2017:
• 2. pasient behandlet i Japan 
• Behandlet med iPS-celler fra bank 

(anonym donor)
Masayo Takahashi
RIKEN/Foundation for Biomedical Research and Innovation



Parkinson
August 2018:

+ Kina
(og Sverige)



- iPS-celler fra bank

- Svært lav terske for 
godkjenning i Japan

Hjerteinfarkt



Uetiske kliniske forsøk

• Svakt kunnskapsgrunnlag
• Overselger mulige fordeler
• Svak kontroll på cellene bruk i forsøket
• Pasientene betaler (dyrt) for behandlingen
• Ikke åpenhet om bivirkninger

• Pasienter har blitt blinde etter å deltatt i «studie»

51



Direct-to-Consumer Industry (351 klinikker)



Miniorganer 
(organoider)



Tarm



http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4090772/The-
human-stomachs-grown-OUTSIDE-body-Mini-organs-dish-
help-cure-digestive-diseases.html
Magesekk



Bukspyttkjertel



Miniorganer:
1. Grunnforskning
2. Forstå hvordan sykdommer oppstår
3. Teste kostbare medisiner

xx. For behandling (3D-printing)



Dyrke en hjerne?





Hva skjer hvis vi lykkes med å 
forlenge alderdom?



Ian Wilmut og den klonede sauen Dolly



Nakenrotte

Grønlandshai
Grantre

Manet



Vil det bli mindre behov for 
operasjonssykepleiere ?

Mest sannsynlig ikke



Takk for oppmerksomheten!

Nyhetsbrev


