Bli med til

ÅSGÅRDSTRAND

3. – 5. sept.

Dere!
Se det for dere: strålende sol, en liten lufting
fra sjøen, snus inn saltvannslukta, et gammelt
og ærverdig hotell nedenfor rekker med
sjarmerende hvite småhus og masse trivelige
mennesker fra hele landet.
-Det er planen for første helga i september!
Da møtes vi så mange som mulig i denne lille
Vestfold-perla av en småby til årets utgave av
landsmøte.
Hotellet er medlem i kjeden Unike Hoteller, en
samling av 10 hoteller i særklasse. De ønsker å
gi gjestene det lille ekstra på toppen av vanlig
hotell-luksus.
Programmet fylles opp med faglige foredrag,
byvandring, god mat, hyggelig prat om løst og
fast og ikke minst: erfaringsutveksling med
andre som har opplevd det samme som deg.

Gjennom pandemien har jeg opplevd en veldig
passivisering av folk; lite aktivitet også på
facebook, og mange har ikke engang tatt
telefonen når jeg har ringt. Men nå?
Kjempeentusiasme! Jeg ser for meg klekkinga
av en sommerfuglsverm…
Interessen har eksplodert og vi må gjøre om
på en del planer. Det antallet vi bestilte til ble
altfor lite. Hotellet har sprengt kapasiteten sin
for overnatting og vi måtte skaffe flere
sengeplasser utenom hotellet. Det fikset vi,
men vi må sette et max-antall på deltakere på
40 personer. Hvis det blir aktuelt setter vi folk
på venteliste i fall noen melder seg av.
Men bortsett fra selve sovingen vil alt foregå
på hotellet: bespisning, foredrag, aktiviteter
og sosialt samvær.
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#Landsmøtet2021:

PROGRAM FOR LANDSMØTEHELGA
Fredag
16.30: Vi tar byen i bruk: Omvisning i Munchs hus og byvandring (1,5 time)
18.00: Åpning av landsmøtet
19.00: Middag
20.30: Hvordan er det å være…. mannlige pasienter/kvinnelige pasienter/pårørende?
Sosialt samvær
Lørdag
09.00 Faglige foredrag
• 09.00 Diagnostikk av blærekreft Gunn Iren Meling
• 09.50 Hvorfor har kvinner lavere overlevelse enn menn? Gunn Iren Meling
• 10.30 Hjelper det med "forsterket cystoskopi"? Gunn Iren Meling
• 11.20 Blærekreft i et samfunnsperspektiv Ranveig Røtterud
12.00 Lunsj
13.00 Sosialt program eller egenaktivitet. Omvisning i Finn Schølls hage kl. 13.30 (1,5 time)
18.00 Aperitiff
19.00 Landsmøtemiddag
Sosialt samvær
Søndag
09.30 En diagnose, ulik behandling, ulike behov: Hva ønsker eller trenger vår behandlingsgruppe?
11.00 Oppsummering og evaluering
12.00 Lunsj
13.00 Avreise for bussen
Det tas forbehold om endringer i oppsatt program.

Landsmøtet 2021:

PRAKTISK INFORMASJON
Om stedet
Åsgårdstrand ligger 10 mil sør for Oslo, mellom Horten og Tønsberg. Stedet er en småbyidyll med små gallerier og kafeer og er et tiltrekkende sted for turister om sommeren.
Byen har i mer enn 100 år hatt kjente malere
på besøk, noe som har gjort Åsgårdstrand
kjent som kunstnerby. Edvard Munch har malt
mange av sine mesterverk her og han tilbrakte

mange somre i Åsgårdstrand. Pikene på broen
er kanskje et av de mest kjente.
Foredragsholdere
Dr. med. Gunn Iren Meling jobber som urolog
på Volvat i Oslo. Hun har vært overlege på
OUS, Ahus og SUS, og har vært medforfatter
på en lang rekke forskningsartikler.
Ranveig Røtterud er bioingeniør, cellebiolog
og har en doktorgrad på blærekreft.
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Vårt likemannsapparat
Vi kommer til å bruke vårt likemannsapparat
som gruppeledere og samtalestøtter; hyggelige mennesker som har vært gjennom det
samme som dere andre.
Stor interesse
Grunnet overraskende stor interesse ser vi oss
nødt til å begrense antall plasser til 40! Så
mange har vi aldri før vært på et landsmøte.
Det betyr at vår opprinnelige bestilling til
Grand Hotell Åsgårdstrand på 16 + 8 plasser
går betydelig i underskudd (i fjor var vi 7 stk.
og vår sondering tidligere på året ga 4 forhåndspåmeldte, så når vi bestilte til 24 tenkte
vi at vi hadde tatt i mer enn nok).
Det betyr at vi har måttet finne alternative
sovesteder i området til de resterende deltakerne, men alle aktiviteter, foredrag og bespisning foregår på Unike Grand Hotell. Det er
bare overnattingskapasiteten som er begrenset på hotellet, ikke bespisning eller konferanselokaler. Alle skal få eget soverom (enkeltrom/dobbeltrom etter ønske) med en god
seng å ligge i, og vi tar hensyn til både transport, hygienekrav og helse når vi fordeler plassene. Sengetøy og håndklær er inkludert på
alle overnattingssteder.
Overnattingssteder
• På Grand Hotell har vi holdt av plass til 16
deltakere fra fredag, og ytterligere 8 fra
lørdag til søndag. Alle rom har eget bad.
• På en utleiehytte i byen i gangavstand til
hotellet har vi 5 plasser.
• På Horten Apartment, 10 min fra hotellet i
Åsgårdstrand, har vi holdt av 12 plasser i
enerom eller dobbeltrom. De som plasseres
her skal få bekymringsfri transport hjem
etter landsmøtemiddagen.
Dersom noen får tilbud om overnatting som
ikke dere er helt fornøyd med, har vi muligheter til å plassere noen på hotell en kort
kjøretur unna.

Transportalternativer
Man kan reise til Åsgårdstrand med fly, tog,
bil, bobil eller båt.
Fly:
Med FLY kan man reise til Gardermoen eller
Torp (Sandefjord). Fra Gardermoen setter vi
opp egen buss som kjører direkte til hotellet,
avreise fra Gardermoen kl. 13.00 på fredag.
Hvis noen trenger transport fra Gardermoen
etter kl. 13 går det tog til Skoppum hver time.
Fra Skoppum ordner vi lokal transport.
Buss tilbake til Gardermoen på søndag går fra
hotellet kl. 13.00. Den antas å være på Gardermoen innen kl. 15.30, med forbehold om
trafikkmengden på en søndag ettermiddag.
Dersom dette blir for knapp tid, er tog fra
Skoppum et alternativ.
Buss fra Gardermoen eller Oslo:
Bussen kan kjøre innom Oslo og plukke opp/
sette av folk på Bussterminalen. Også folk som
ikke kommer med fly til Gardermoen kan bli
med bussen derfra.
Kommer du med fly til Torp ordner vi lokal
transport til Åsgårdstrand.
Tog:
Med TOG reiser man til Skoppum stasjon. Vi
ordner lokal transport derfra.
Bil, bobil, båt
Med BIL cruiser du rett inn på parkeringsplassen der du skal bo. Bobil kan parkeres i Toldergata 14 (tlf. 982 56 030). Det er bare en ren
parkeringsplass uten servicebygg, men det er
strøm der og vann kan skaffes. 400 m til hotellet. Åsgårdstrand gjestehavn rett nedenfor
hotellet med sine 30 plasser (tlf. 33 08 64 00)
kan være et alternativ for noen.
Når vi fordeler plasser tar vi hensyn til helse
og transportmuligheter.
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Landsmøtet 2021:

PRISER
Kost og losji
Landsmøtet koster kr. 500 pr. pers. pr. natt.
Det inkluderer fullpensjon, faglig program og
sosialt samvær, omvisninger unntatt. Alle
rabatterte priser gjelder medlemmer. Ikkemedlemmer betaler full pris.
Reise
De som har lang reisevei kan søke reisestipend. Stipendet dekker faktisk medgåtte reisekostnader inntil kr. 2000 ved fremvisning av
kvitteringer. Du bestiller og betaler reisa selv,
og får refundert beløpet i ettertid. Det er
bevilget i alt 20 reisestipend.
De som tar buss fra Gardermoen eller Oslo
betaler kr. 200 hver vei.

Sosialt program:
• Omvisning i Munchs hus, byvandring (kr. 70)
• Omvisning i Finn Scjølls hage (kr. 100)
• Drikke til maten betales av den enkelte
Dagsbesøk:
Det er mulig å delta som dagsbesøkende uten
overnatting. Pris for dette er forholdsvis høyt,
siden det er maten og stedet i seg selv som
koster, ikke overnattingen. Pris for dagsbesøk
blir derfor kr. 300 for en dag, kr. 500 hvis man
deltar alle tre dager uten overnatting, +
kr. 100 for hver middag (3-retters).
Foreningen dekker alt av felleskostnader for
øvrig.

Landsmøtet 2021:

PÅMELDING
Lenke til påmeldingsskjema ligger på vår
webside:

De som ikke bruker internett kan melde seg på
via telefon direkte til Ranveig, tlf. 97323230.

https://blaerekreftnorge.no/
Ny forskning:

KVINNER OG BLÆREKREFT
Fra den engelske blærekreftorganisasjonen
Fight Bladder Cancer har det kommet resultater fra en spørreundersøkelse som viser at
kvinner med blærekreft er i en dårligere situasjon enn menn på flere måter. Studien er ikke
veldig stor: 106 pasienter. Den er heller ikke

publisert i noe internasjonalt tidsskrift, så
tallene og fortolkningene må leses med litt
forsiktighet. Men det de rapporterer, er
følgende (kvinner / menn):
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Jeg opplevde at symptomene, inkl. blod i urinen, ikke ble tatt på alvor av fastlegen: 39% / 9%
Jeg måtte besøke fastlegen minst to ganger før jeg ble henvist videre: 64% / 48%
Jeg hadde flere enn 6 fastlegebesøk før jeg ble henvist videre: 15% / ikke rapportert
Jeg måtte vente lenger enn to uker før første sykehusbesøk: 52% / 36%
Jeg måtte vente mer enn tre uker på urologtime: 43% / 34%
Kvinner hadde dobbelt så mange sykehusbesøk før de fikk diagnosen sammenlignet med 0000
0000 mennene, og det tok i snitt en uke lenger tid for kvinnene å få diagnosen.
Jeg ventet tre uker eller mer på å få diagnosen bekreftet fra sykehuset: 56% / 45%
Jeg måtte fjerne blæra 39% / 23%
Fra Kreftregisteret i Norge vet vi at andelen pasienter som diagnostiseres med kreft avgrenset til
blæra, er 81,3% / 87,3%. Så her er det bare å brette opp ermene; dette røde tallet skal opp.
Kvinnegruppa i Blærekreft Norge, bestående av alle kvinnelige blærekreftpasienter blant våre medlemmer, samles til krigsråd fredag 3. sept. kl. 20.30, altså under landsmøtet, etter middagen fredag
kveld.

Vi mener…
På websida vår, under «Om oss», har vi lagt ut litt informasjon om hva styret i foreningen ser som viktige ting å
ta tak i framover. Under vignetten «Vi mener…» vil vi prøve å gjengi disse i fremtidige nyhetsbrev, for at de skal
nå ut til flest mulig.

VEILEDEREN OM BEHANDLING AV HEMATURIPASIENTER
BØR BLI TYDELIGERE
Urologene har laget en veileder til fastlegene
om hvordan de skal behandle pasienter som
kommer med blod i urinen. Veilederen er ikke
revidert siden 2013, til tross for innføringen av
standardiserte pasientforløp for blærekreft 1.
mai 2015 og det arbeid som ble gjort i den forbindelse for å definere inngangen til et slikt
forløp, samt Nasjonale retningslinjer for utredning, diagnostikk, og behandling av blærekreft
som kom i revidert utgave i 2018. Den formuleringen vi er kritisk til, er denne:
Makroskopisk hematuri skal alltid utredes.
Unntak:
• Klinisk cystitt hos unge kvinner der hematuri
opphører umiddelbart etter antibakteriell
behandling og urinstix er negativ 4 uker etter
avsluttet behandling.

➢ Vi får rapporter om at urinveisinfeksjon
diagnostiseres på bakgrunn av funn av blod
i urinen, ofte bare med stix, uten andre
symptomer. Det har vi fått bekreftet fra
urologer at ikke er riktig praksis.
➢ Vi har undret oss over hvor ofte bakteriell
cystitt, altså urinveisinfeksjon, sies å gi
synlig blod i urinen. Bakgrunnen for dette
er at bakterieinfeksjoner andre steder i
kroppen normalt ikke gir blødninger i den
grad som må forventes svarende til å kunne sees med det blotte øye i urin.
➢ Vi får rapporter om at kvinner både under
og over 50 år (50 år er definert som grensen mellom “ung” og “ikke ung” i denne
sammenhengen) blir satt på nye antibiotikakurer, 5 er foreløpig rekord, dersom
symptomene ikke forsvinner etter første
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kur. Det har vi fått bekreftet fra urologer er
feil håndtering; kvinnene skal henvises
videre dersom én antibiotikakur ikke har
fjernet symptomene helt (og da skal det
altså være infeksjonssymptomer, ikke bare
blod). Kontroll gjøres 4 uker etter avsluttet
behandling.
➢ Vi har hatt hjelp av høyst kompetente personer og ikke funnet en eneste vitenskapelig artikkel som kartlegger frekvensen
av synlig blod i urinen (til forskjell fra ikkesynlig blod i urinen) hos kvinner som har
fått urinveisinfeksjon bekreftet med dyrkingsprøver (til forskjell fra at den bare
diagnostiseres av legen på bakgrunn av
symptomer og klinisk undersøkelse). En slik
kartlegging eksisterer ikke.
➢ Urologer har også bekreftet at det er fullt
mulig å ha en blærekreftsykdom og samtidig ha en urinveisinfeksjon, så om man
kurerer en infeksjon har man ikke status på
en mulig kreftsykdom.
Vi mener veiledningen bør endres slik at det
blir klart at:

Kvinnen SKAL henvises dersom hun har en
eller flere episoder med synlig blod i urinen
samt ett av følgende kriterier:
➢ er uten åpenbare symptomer på urinveisinfeksjon som blakket urin, vond lukt, svie
ved vannlating, nitrat+ eller leu+ på stix
➢ er over 40 år
➢ har en forhistorie med kreftbehandling
➢ har familiær belastning med kreft
➢ har yrkesmessig eller annen eksponering for
stoffer som relateres til overhyppighet av
blærekreft, inkludert røyking
➢ har vedvarende forekomst av blod i urinen
etter én gjennomgått antibiotikakur

➢ har en historie med hyppige urinveisinfeksjoner
Dersom kvinnen har synlig blod i urinen må
det kreves helt åpenbare tegn på infeksjon
dersom hun ikke skal henvises til urolog umiddelbart.

Tilgang på kliniske studier viktig for pasientene:

OVERSIKT OVER KLINISKE STUDIER PÅ BLÆREKREFT
På websida vår har det nå blitt lagt inn en
oversikt over kliniske studier, altså forskning
hvor pasienter er involvert, som foregår i
Norge og hvor blærekreftpasienter kan delta.
Forskning er viktig, og skal forskerne få materiale til sine studier må pasientene stille opp
så snart forskningen kommer ut av laboratoriene. Det som er fordelen for pasienten, er at
de som deltar i studier ikke bare kan få tidlig
tilgang til nye behandlingsformer, de lever
også lenger uansett behandling. Man tror det
kan skyldes bedre oppfølging og mer oppmerksomhet mens studien pågår.
https://blaerekreftnorge.no/testside/forpasienten/kliniske-studier-pa-blaerekreft-inorge/
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Fra forskningsfronten:

«Søster, kan du skrive ut en ny blære til denne mannen?»
Mai måned er den internasjonale blærekreftmåneden, og vi har markert den med daglige
informasjonsinnlegg på vår facebookside.
Noen har handlet om ganske alvorlige opplysninger, noen med «fun facts» knyttet til blære
og urin. Den 5. mai ble ovenstående bilde lagt
ut. Det handler om at det gjøres forsøk på å
«3D-printe» menneskeorganer, inkludert
blærer. Et eventyr i nær fremtid? Les mer her:
De som har besøkt en Clas Ohlsson-butikk de
siste årene har kanskje sett små 3D-printere til
hjemmebruk stå og «skrive ut» tredimensjonale plast-dingser? I prinsippet kan samme metode brukes for å printe menneske-organer.
Bioprinting av menneskelig vev vil transformere medisinen, med konsekvenser for organtransplantasjoner, kreftbehandling og utvikling av antibiotika. Forskere ved Wake Forest
Institute for Regenerative Medicine dyrker nå
fram levedyktige vevsbiter og organer til mennesker ved hjelp av 3D-printing i modifiserte
3D-blekkskrivere, samt elektrospinning. Fra
fingre og ører til nyrer og hjerter - teamet kan

nå i prinsippet lage 40 forskjellige organ- og
vevsstrukturer.
I stedet for vanlig blekk bruker skriveren «bioink» - på norsk: bio-blekk. Bio-blekket består
hovedsakelig av de cellene som skal brukes til
å danne vevet, men cellene tilføres ofte sammen med et tilleggsmateriale som omslutter
cellene. Denne blandingen av celler og (vanligvis) biopolymer-gel (-nærmere beskrevet nedenfor) er definert som «bio-blekk». Skriverne
fungerer som farge-blekkskrivere, men istedet
for ulike blekkfarger inneholder kassettene
altså ulike celletyper. «Bio-blekket» presses
gjennom en trykkdyse og avsettes der den
aktuelle celletypen skal etablere seg.
Teamet har allerede utviklet åtte cellebaserte
vev som de setter inn i pasienter, inkludert
hud, urinrør og brusk, alle dyrket i laboratoriet. Disse konstruerte organene gjennomgår
kliniske studier for godkjenning av US Food
and Drug Administration. Den store kontorskriverprodusenten HP har samarbeidet med
US Center for Disease Control og installert
skrivere i fire regionale laboratorier i USA.
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Lukes 3D-printede blære

Luke Massella, en av de første i verden
som fikk satt inn ny blære dyrket fra hans
egne celler.

Luke Massella ble født med spina bifida; ryggmargsbrokk. Ved fylte 10 år hadde han overlevd et dusin operasjoner og slått legenes antagelser om at han aldri ville gå. Men så oppsto en funksjonsfeil i blæren som fikk nyrene
til å svikte. "Jeg måtte kanskje ha dialyse resten av livet," sier han. "Jeg ville ikke kunne
være et aktivt barn og ha en normal barndom
med broren min."
En driftig kirurg, Anthony Atala ved Boston
Children's Hospital og leder for forskningsgruppen ved Wake Forest Institute for
Regenerative Medicine, tok en liten bit av
Luke's blære. I løpet av to måneder dyrket han
en ny i laboratoriet. I 2018 var Luke en av
rundt 10 mennesker som gikk rundt med en
erstatningsblære som hadde blitt dyrket fra
hans egne celler. I en 14-timers kirurgisk prosedyre fikk han i 2001, som 1 av 7 barn, byttet
ut den defekte blæren med en ny.
"Det var omtrent som å få en blæretransplantasjon, men fra mine egne celler, slik at du
ikke risikerer at organet avvises," sier Luke.
«Avvisning» er når kroppens immunsystem
angriper cellene i et transplantert organ fra en
annens kropp. Bruk av vev dyrket fra pasientens egne celler bidrar til å hindre dette.
Luke er nå 29 år, han har vært aktiv bryter og
brytetrener og jobber nå i et eventbyrå. "Jeg
har i stor grad vært i stand til å leve et normalt
liv etter blæretransplantasjonen," sier han.

Han ble operert 17 ganger før han var 13, men
etter det har det ikke vært flere operasjoner.
Dyrker opp en porsjon av pasientens celler
Når man skal 3D-printe vev starter man med å
ta en liten prøve av pasientens celler fra det
området som skal gjenskapes. For hud trenger
de f.eks. et transplantat på størrelse med et
frimerke. Vevsprøven behandles slik at de enkelte cellene skilles fra hverandre i en næringsløsning og separeres i ulike celletyper - litt
som å skille sau etter sanking om høsten.
Deretter oppformeres hver celletype i en
bioreaktor til det er nok byggemateriale til å
danne organet.
Lager støpeform som en skulpturert bit av
sukkerspinn
Neste trinn er å bygge den ekstracellulære
matrisen, støpeformen, som cellene skal
vokse på. Teamet «gjødsler» deretter matrisen med vekstfremmere og næringsstoffer
som får cellene til å utvikle seg på bestemte
måter. Matrisen tilfører i seg selv mekaniske
krefter som former celleutviklingen:
Matrisen lages av en hydrogel-polymer, bestående av et langt «perlekjede» av like molekyler, som f.eks. gelatin, collagen, alginater
eller fiberdannende proteiner og polysakkarider. For å lage strukturer som hud eller
blodkar bruker laboratoriet elektrospinning,
en 3D-teknikk som ligner maskinene som brukes til å spinne sukker til sukkerspinn. Bioingeniører bruker samme teknikk for å spinne en
hydrogelpolymer i høye hastigheter, og tvinger med det polymeren til å danne lange polymerfibre. Deretter setter de ned en tynn stang
i midten av maskinen. Hydrogelfibrene fester
seg til stangen som mykt sukkerspinn. Forskerne manipulerer fasongen på den svampete
polymeren ved å variere spenningen til de har
kopiert formen på organet de skal lage.
Når forskere har fått laget en matrise med
ønsket form, sprøyter de levende celler dyrket
i bioreaktoren på matrisen eller støpeformen.
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De legger på flere lag for å matche naturlige
strukturer. For å gjenskape hud, f.eks., ville de
starte med å påføre celler fra underhuden,
deretter celler fra lærhuden og så overhuden.
Når cellene er lagt på matrisen, plasseres hele
strukturen i en inkubator som etterligner forholdene i menneskekroppen. Der begynner
denne kombinasjonen av matrise, næringsstoffer og celler å få et eget liv ved å bruke
matrisen som en vekstguide.
Denne teknikken er perfekt for enkle og lette
strukturer som hud og blodkar, men mangler
den presisjonen og evnen som skal til for å
skape faste tredimensjonale strukturer som et
hjerte eller en lever. "Flate strukturer som hud
er lettest å lage», sier Atala. «Rørformede
strukturer som blodkar og urinrør er litt mer
komplekse, mens hule, ikke-rørformede organer som blærer er vanskeligere.
Aller vanskeligst er «kompakte» organer som
hjerter, lunger og nyrer, med så mange flere
celler per centimeter. For disse svært komplekse organene gir 3D-printerne en presisjon
som overgår menneskers hender», sier han.

Hvordan skrive ut kompakte organer?
For å skape et kompakt organ trenger forskere
en måte å fremme veksten av blodkar på, slik
at hver celle i organet mottar oksygen og næringsstoffer og kan få fjernet avfallsstoffer. Å
lage disse blodåre-trærne, som forgrener seg
fra store arterier til de minste kar, har bekymret forskere i flere tiår. Likevel har Atalas team
utviklet et par mulige løsninger.
En metode går ut på å starte med et eksisterende donororgan, for eksempel en lever. Først
legger bioteknikerne den i en shaker, omtrent
som en vaskemaskin, med milde vaskemidler i
ca. to uker. "Etter å ha gått gjennom shakeren
kan du holde organet, og det ville se ut og
føles som organet, men det ville ikke ha noen
celler," sa Atala. "I hovedsak har vi bevart
organets skjelett. Dette skjelettet er laget av
kollagen, et protein som finnes i kroppens
bindevev og dets ekstracellulære matriser. I
likhet med den elektrospunne matrisen, gir
kollagenmatrisen strukturen og de mekaniske
kreftene som cellene trenger for å dele seg og
innta organrelaterte funksjoner. Organskjelettet blir deretter matet med pasientens

En støpeform til en blære blir "tilsådd" med celler som skal danne de ulike lagene i blæreveggen. Til høyre prof. Anthony
Atala
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leverceller, som befolker organet og bringer
det tilbake til liv med mange av funksjonene til
en menneskelig lever.
Selv om denne metoden er lovende, må de
likevel vente på et donororgan som de kan
arbeide med. 3D-utskrift kan tilby en vei rundt
det. Denne metoden krever mye mer forståelse av selve organet, men vil frigjøre pasienter fra å vente på et donororgan.
Det skjer så mye i et organ som hjertet eller
leveren som vi ikke kan se med mindre vi
begynner fra bunnen av," sier Atala. "Vi ser på
strukturen fra et 360-graders perspektiv for å
sikre at vi kan kopiere organets funksjonalitet
på alle mulige måter, ellers vil det ikke overleve. Du må vite hvordan du lager disse
organene for hånd, deretter er bioprinteren et
oppskaleringsverktøy," forteller Dr. Atala.
En måte å gjøre det på er å fortsette å bygge
organer og lære av forsøkene. For det formål
har Atala og teamet hans konstruert over et
dusin skrivere for å utføre de komplekse prosessene med å bygge et kompakt organ.

Pass på dere selv og hverandre, og ta
kontakt hvis dere har noe på hjertet!

Mvh. Ranveig

«Bioprinting av organer fra folks egne celler vil
etter hvert løse den store mangelen på organer for transplantasjon og fjerne behovet for
immundempende medisiner mot avstøtning»,
sier Mr. Morris, sjef for Biolife4d, et firma som
satser på 3D-printing av hjerter.
Spesialskrivere kan til og med reprodusere
kreftsvulster, noe som gir leger sjansen til å
teste "hvilken behandling som spesifikt kan
fungere på den pasienten," sier Erik Gatenholm, administrerende direktør i det nye
svenske firmaet Cellink.
Kilder:
https://www.bbc.com/news/business45470799
https://www.discovermagazine.com/thesciences/engineering-new-organs-using-ourown-living-cells
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