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Helt fra min aller første forelesning i biokjemi har jeg hatt tilbøyeligheten å forestille meg biokjemiske 
reaksjoner, celleinteraksjoner og fysiologiske prosesser i kroppen som scener mellom parter med 
motstridende ønsker. Historier der årsak og virkning følger en aristotelisk spenningskurve. I etterkant 
av hovedfaget om HIV terapi produserte jeg barne- og ungdomsforestillinger om HIV, influensa, 
vaksine, proteinsyntese og fotosyntese. I løpet av doktorgraden om kreft var det signaloverføring og 
kreftcellens tankesett som endte på scenen. Et stort antall barn, ungdommer og voksne i Bergen og 
omegn har dermed fått møte Vilde Virus, Fråtse-Frida, Selena Syntena, Bjarne Bodyguard, 
Professor Flink og Kristine Kreftcelle.  De har selv fått spille virus, immunceller, kreft- og 
vaksineforskere, fastleger, grunnstoffer, kirurger, sykesøstre, epidemier, mutanter foruten gode og 
skikkelig dårlige celle-miljø. 
 
Under forskningsdagene i 2014 mottok jeg utmerkelse for beste stand på Forskningstorget. Jeg ble 
utvalgt til å presentere mitt arbeid på «The Marie Curie ITN Network Conference «Tumor stroma-
friend or foe?» i 2015. Jeg har mottatt både statlig, kommunal og akademisk finansiell støtte til å 
spille mine forestillinger på skoler og kulturhus. Jeg har oppsøkt andre innfallsvinkler ved å studere 
fag på andre fakultet, inkl. kjønnstudier, kunststudier og tverrfaglige kurs i akademisk dannelse. Jeg 
har vendt blikket utenlands ved flere anledninger: som Erasmusstudent i Paris, skuespillerstudent i 
New York og for forskningsopphold i Berkeley, CA. I Berkeley fikk jeg tilgang til prøvemateriale fra 
kvinner i ulike aldre. Det muliggjorde en studie av aldersavhengige celleforandringer som forklarer 
hvorfor eldre kvinner er mer tilbøyelig til å utvikle kreft. Disse funnene er foreløpig popularisert i 
kronikker og blir grunnlaget for en populærvitenskapelig bok.  
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1998-2006 
 
 
 
 
2001-2004 
 
 
Priser  
 
Kunstnerisk 
 

 
PhD i kreftforskning (Lenke til Avhandling i BORA), CCBIO, UiB “The 
effects of ageing on microenvironment-contextual epithelial cell signaling”   
 
Kjønnstudier: Kjønnsteori (KVIK201) – UiB (Universitetet i Bergen) 
Feminisme og det dyriske - UiB  
Gender in the Antiquity - New Schoool University, New York  
 
Dannelsesfag: Menneske: Natur og Kultur (VIT210) - UiB  
De mange kulturene ved universitetet (VIT213) - UiB 
 
Cand. Scient i Molekylærbiologi, UiB 
Virologi, immunologi, bioetikk og geneteknologi 
“Investigation of Activation Markers as a Method of Measuring CD4 and 
CD8 Immune Recovery during antiviral treatment” 
 
Master of Fine Arts, Acting   Actor’s studio drama school, New York, 
USA 
 
Forskningsdagene/Forskningstorget 2014 - Beste stasjon 
 
Deltager, produsent og husregissør – Parodi Grand Prix        1998-2020 
Utøver og arrangør –  Improvisasjonsteater  Bergen Improbattle          .                                                                    
.                                                                                               2008 - 2020 
Regissør - Top Girls av Caryl Churchill      Immaturus Teater           2005 
Skuespiller – 100.000 timer av Gro Dahle  Immaturus Teater           1999 
Teatersjef – Studentteateret                       Immaturus Teater  2000-2001 
 

http://www.uib.no/personer/Henriette.Christie.Erts%C3%A5s
mailto:Henriette.Ertsas@uib.no
http://bora.uib.no/handle/1956/17872
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116405/hvorfor-er-risikoen-kreft-st%C3%B8rst-n%C3%A5r-vi-blir-gamle
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116405/hvorfor-er-risikoen-kreft-st%C3%B8rst-n%C3%A5r-vi-blir-gamle
http://www.forskningsdagenebergen.com/kreftforeningen-vant-pris-for-beste-stasjon-pa-forskningstorget/
https://www.youtube.com/watch?v=Cprsy4ukytI


 

Mottatt 
finansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annen 
Formidling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hordaland Fylkeskommune – 19.000, NOK                                        2020 
CCBIO – 99.000, - NOK                                                             2019-2020 
Vitensentret VilVite i Bergen – Div. forestillinger                        2009-2020 
Bergens Universitetsfond – 71.300,- NOK                                           2019 
Hordaland Fylkeskommune -  20.000,- NOK                                       2019 
Etablererfond for Bergensregionen -  35.224,- NOK                           2019 
Norsk Forskningsråd – PROFORSK 90.000,- NOK                            2018 
CCBIO – 60.000,- NOK                                                              2017-2018 
Bergen Kommunes Barnelørdag – Div. forestillinger                 2015-2018 
Vitensentret VilVite i Bergen – Div. kursopplegg                        2007-2018 
Den Kulturelle Bæremeisen -  25.000,- NOK                                       2014 
Den Kulturelle Skolesekken -  80.000,- NOK                              2010-2013 
Forskningsdagene Bergen -    30.000,- NOK                                       2009 
 
Kurs «Fra Idé til Marked» Innovasjon Norge,   
Kurs i Lean Design hos UiB innovasjonhub                    September, 2018 
Utført Pitching hos Impact Hub Bergen 
Møtevirksomhet med VIS om å starte bedrift.                  
International actors symposium, La Mama Umbria, Italia,        2013, 2015 
Skrivekurs i forskningsformidling, arrangør Aftenposten,                    2013 
Teaterimprovisasjon - End Games Improv,  San Francisco                2012 
Graduate seminar, Cancer and Immunology (MCB290)           Høst, 2012 
Balinesisk dansekurs, 3 uker, Cudamani Summer Institute, Bali,       2010 
FELASA C researcher, Laboratory Animal Science 8 poeng, UiB      2011 
Indisk dansekurs, 3 uker, Vijnana Kala Vedi Centre, India,                2009 
Course in Confocal Microscopy at Molecular Imaging Center (MIC)              
UiB  April 2-4                                                                                       2008 
2011 Hands-on course (14,5 timer) i Flow Cytometry, Phospho-Flow           
Cytometry and Barcoding, FUGE BIOMARK, UiB                              2008  
Indonesisk dansekurs (Jaipongan), 2 uker, University of Bandung                                                                  
.                                                                                          Indonesia. 2002  

Poster at Frontiers in Cancer Research conference at German Cancer 
Research Center in Heidelberg (DKFZ), October 9-11 2018 

Researcher’s Night: Kulturhistorisk museum, UiB 23.09.16 
Foredrag/Forestilling.  
 
Idéfestivalen, UiO 200 år - Universitetet i Oslo, Barneforestilling 2011 
 
Forsker Grand Prix 2013 Deltager 
 

The Marie Curie ITN Network Conference “Tumor stroma-friend or foe?” 
2015 -  muntlig presentasjon  
 

CCBIO Symposium 2013, 2015, 2016 -  posterpresentasjoner.  
 

CCBIO Junior scientist symposium 2015 2016,2019 muntlige 
presentasjoner 
 

ECEAR, European conference of Experimental AIDS research, poster, 
om antiviral HIV terapi, 2001  
 

https://dksbergen.no/author/henrietteertsas/
https://www.uib.no/ccbio/130288/stine-stamcelle-finner-seg-selv
https://dksbergen.no/author/henrietteertsas/
https://www.uib.no/foransatte/73413/skrivekurs-med-aftenposten
https://www.uib.no/foransatte/99671/researchers%E2%80%99-night-forskernatt-p%C3%A5-historisk-museum
https://www.uib.no/ka/51565/forskningsdagene-forsker-grand-prix-2013
https://www.uib.no/en/ccbio/88450/ccbios-4th-symposium-2016
https://www.uib.no/en/ccbio/81053/ccbio-junior-scientist-symposium#september-2015
https://www.uib.no/en/ccbio/81053/ccbio-junior-scientist-symposium#february-2016


Mestrer disse 
teknikkene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanser: 

Multiparametric Phospho flow cytometry 
Flow cytometry 
Confocal microscopy 
Processing of human reduction mammoplasty tissues for cell culture 
Processing of human mammary organoids 
3D culture models of normal and malignant breast epithelial cells 
(Matrigel) 
Image J and Imaris for 3D image analysis  
Cytobank incl. viSNE, FlowJo, Prism 
Mammosphere assay 
Anchorage independence assay 
Retroviral and lentiviral transfection of human mammary epithelial cells 
(HMEC) and various immortal cell lines  
xCelligence for measuring proliferation, migration and invasionq of cells 
Transwell assay using Boyden Chamber 
Immunohistochemistry  
Senescence associated B-Galactosidase Activity staining  
Preparation and staining for Matrigel smears for immunofluorescence 
Lymphoprep lymphocyte and peripheral monocyte (PBMC) isolation 
Transformation by plasmid into bacteria using heat shock in order to 
clone DNA. 
DNA extraction   
Cell Viability assay with resazurin  
Extracellular matrix protein coating of 2D and bead surfaces 
Detaching of adherent cells using Citric Saline 
Detaching of adherent cells using cold trypsination 
Western blot 
Agarose Gel Electrophoresis of DNA 
Collagen gel contraction  
Cell proliferation assay using EdU incorporation 
Cell motility assay: scratch assay 
 
James B. Lorens, PhD veileder - Universitetet i Bergen                            
Tlf: 47-55586776   Jim.Lorens@uib.no 
 
Birgitta Åsjø, Hovedfagsveileder – Universitetet i Bergen  
Birgitta.Asjo@uib.no  
 
Camilla Larsen, Prosjektleder – Vitensenteret Vil Vite Tlf: 926 11 193 
cl@vilvite.no 
 
Tarig Osman, prosjektleder for Kunnskap om Kreft gjennom Kunst – 
Universitetet i Bergen, Tlf: 40304962  tarig.osman@uib.no  

mailto:Jim.Lorens@uib.no
mailto:Birgitta.Asjo@uib.no
mailto:cl@vilvite.no
mailto:tarig.osman@uib.no


PUBLIKASJONSLISTE 
 
Avhandling:  
“The effects of ageing on microenvironment-contextual epithelial cell signaling”   
Her er lenke til Avhandling i BORA CCBIO, Universitetet i Bergen (UiB)   
 
Vitenskapelige Artikler:   
Microsphere Cytometry to interrogate microenvironment-dependent cell signaling – publisert 
2017 i Integr. Biol., 2017,9, 123-134  
 
Microenvironment-contextual cell signaling is attenuated with age – publiserti BioXiv, 27.06.19 
 
Kronikker   
Dårleg leiing, ukultur og nedbemanning – ikkje greitt å vere celle i eit gamalt bryst – 
Fotnoten(kommunikasjonsmagasin Kreftavdelingen Haukeland) 2018 
Kronisk, men ikke dødelig, Bergens Tidende 2014 
Kristine Kreftcelle – Kroppens sosiopat, Aftenposten 2013 
Fortsatt lenge til HIV vaksine, Bergens Tidende 2001 
 
Jeg har produsert og fremført populærvitenskapelige forestillinger og foredrag for barn, ungdom 
og voksne for flere institusjoner i Bergen: (med video- og bilde lenker) 
 
VilVite  

1. LactoLise og ClosTrude – Bestevenner for Bestandig, helger 4-26/4.2020  
2. Proteinkakefabrikken 11 år, 2007 
3. Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland  4-11 år, 2009 
4. Er kjemien god (om det Periodiske System) 11 år, 2010 
5. Fotosyntesen 11 år, 2010 
6. Jan Banan får magevondt (om kirurgi og sterilt arbeid) 11 år, 2011 
7. Vilde Virus og den Lumske Vaksinasjonen, 4-11 år, 2012 
8. Talentsenteret -  Lage og utføre opplegg om molekylærbiologi for utvalgte 12-

15 åringer. 2010-2020 
 
Forskningsdagene 

1. Dårlig rettskrivning lærer viruset kunsten å overleve 11 år, 2009 
2. Kontroll, Kø og Kaos – Livet inni cellen. 8 år, 2014 
3. Stopp Kreftcellen Fråtse-Frida!    5-13 år, 2015 
4. Kristine Kreftcelle – Kroppens Sosiopat   Stand up/ Foredrag Ungdom / 

Voksne  2015 
 
Den Kulturelle Skolesekken 

1. Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland, 2010/2011 
2. Dårlig rettskrivning lærer viruset kunsten å overleve, 2010-2012    
3. Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland – Turné med den kulturelle 

bæremeisen vår, 2015      
 

CCBI0 – Center for Cancer Biomarkers UIB  
1. Stopp Kreftcellen Fråtse-Frida!    5-13 år,  2016-2018 
2. Kristine Kreftcelle – Kroppens Sosiopat  Stand up / Foredrag  2016-2018 
3. Stine Stamcelle Finner seg Selv – 10-14 år, 2019-2020 

 
UIB – Universitet i Bergen 

1. Utvikling og gjennomføring Høstferiekurs i Molekylærbiologi 
for 14-16 åringer. Molekylærbiologisk Institutt, UiB, 2007 

2. Kollokvieleder: MOL201, MEDOD1,MEDOD2, FARM260, TPBAKB og FARM15  
for molekylærbiologer, medisinere, farmasøyter og tannpleiestudenter 1999, 2006, 2016- 2020 
 

forskningtilfolket.w.uib.no   #   lacta.uib.no 

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116405/hvorfor-er-risikoen-kreft-st%C3%B8rst-n%C3%A5r-vi-blir-gamle
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https://www.youtube.com/watch?v=qcbL7XEita0
https://youtu.be/QpGPHBw-8Ak
https://www.dropbox.com/s/tnr60g67tb6youz/Dramatisering%20av%20fotosyntesen.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nk3291xwdn3gcy5/%20vaksine%20film.wmv?dl=0
https://www.ba.no/skole/bergen/politikk/vilvite-klekker-realfagstalenter-i-laboratorium/s/5-8-524821
http://www.uib.no/ka/51640/forskningsdagene-evolusjonsteater
https://youtu.be/9KQ7WsCnE3g
http://www.vest24.no/nyheter/article7593176.ece
https://www.dropbox.com/s/ot4blkzvj2zu37g/Fr%C3%A5tse-Frida_4.wmv?dl=0
https://youtu.be/AeMstVLQW-w?t=16m55s
http://www.uib.no/ccbio/96819/opps%C3%B8kende-popul%C3%A6rvitenskapelig-teater
https://www.facebook.com/med.uib/videos/1738269286212488/UzpfSTU0NjEzMjE2NDoxMDE1NjE1ODc3Nzc1MjE2NQ/
https://dksbergen.no/stine-stamcelle-finner-seg-selv/
http://skolelab.uib.no/realfagsuke/materiell_molekylarbiologi/


Stine Stamcelle

Finner Seg Selv

En forestilling om identitet





Fotosyntesen



Dårlig rettskriving lærer viruset 
kunsten å overleve







Stopp Kreftcellen Fråtse-Frida







Tilbakemeldinger fra Publikum 

Sitater fra elever ved ved Garnes Skule, 6 og 7’ende klasse  

«Det er litt rart å tenke på at hele denne forestillingen var om en liten celle» 

«Dette skuespillet var veldig morsomt, men ennå veldig lærerikt. Det er ikkje så ofte at 
eg har det gøy når eg lærer , ikkje like gøy som dette. 

«Jeg likte at du brukte bra humor, og alle ansiktsuttrykkene» 

«Jeg likte når Fråtse-Frida kledde seg ut som general, det var morsomt hvordan hun 
snakket» 

«Håper dere finner en kur sånn at de som har kreftcellen Fråtse-Frida kan bli friske 
igjen» 

«Det var gøy at du involverte de som så på, det er det ikke så mange folk som gjør» 

«Det var skikkelig kult at det var blodårer rundt i huset til Fråtse-Frida» 

«Jeg viste ikke at det var så vanskelig å fjerne kreft» 

«Jeg vil finne et laboratorium og gi dere lønn for å forske videre på kreft» 

«Eg veit at du skapte nye kreftceller, fordi du var kreft. Eg veit at du saboterte forsøkene 
på ein kur. Om du vil eg skal tie må du gi meg 10.000 gullpenger, hilsen Heselige 
Harald» 

«En av de morsomste scenene var når Fråtse-Frida ville ha nytt hjem og vi måtte selge, 
nei vent, gi bort kroppene våre» 

«Jeg lærte veldig mye om forskjellige celler og mer om kreft» 

«Det var veldig gøyt at vi i publikum fikk muligheten til å være med å spille en rolle»  

«Det var også veldig gøy at dere hadde spørsmål som vi kunne svare på» 

 

Sitater fra lærere 

«Dette var en bra måte å behandle et så alvorlig tema» Tom Helge Hansen, Alvøen Skole 

«Dette var helt fantastisk» Lærer Tone (6’trinn), Garnes Skule 

 «Jeg blir litt rørt» Marit Tangenes, Lyshovden Oppvekstun  

 «Det er absolutt potensialet for å kjøre forstillingen i krl-faget» Per Erik Pettersen, 
Skranevatnet Skole. 
 

 

 



Videodokumentasjon 
Stopp Kreftcellen Fråtse-Frida!     
Kristine Kreftcelle – Kroppens Sosiopat 

Markedsføring på nett 
Center for Cancer Biomarkers  
Helse-Bergen Facebook oppslag     
Den kulturelle Skolesekken - Bergen 
Barn i Byen – barneaktiviteter i Bergen 
Kronstad velforening  
Landås bibliotek  

Oppslag i media 
Forestilling på Talentsenteret på VilVite 
Barn i Byen - artikkel 
Deltagelse på forskningsdagene 2018 
Deltagelse Researcher’s night  
 

Lærertilbakemeldinger: 

En lærer er spesielt fornøyd med det samfunnskritiske aspektet av forestillingen. Det er lov 
og berettiget å utfordre elevene litt. Enkelte elever eksponerer tvilsomme tilbøyeligheter. 
Det gir dem noe å tenke på når de blir så til de grader revet med i skittkasting av Kristine 
Kreftcelle.  

En annen lærer syntes måten jeg behandlet et alvorlig tema var bra. Kreft er vanskelig tema 
å ta opp for lærerne. Jeg gjorde det tilgjengelig uten at det ble for trist. 

En lærer er takknemlig for at jeg kom til dem med forestillingen og kan svare på elevenes 
spørsmål som hun ikke kan besvare selv. De har snakket mye om kreft i klassen fordi en av 
elevene er kreftsyk. Jeg tar oppgaven som er vanskelig for henne å utføre uten tilstrekkelig 
faglig bakgrunn.  

En lærer blir rørt av forestillingen. Enten på grunn av måten jeg tar opp temaet på - hun 
innrømmer vansker med å forklare hva en kreftsyk lærekollega sliter med. Eller pga. 
engasjementet hun ser på klassen sin, en klasse ellers kjent for å være uregjerlig. De er alle 
kapret under hele forestillingen og stiller mange spennende spørsmål. 

En jente med kreftsyk mor velger likevel å se forestillingen. Hun kommer opp på scenen 
etter eget ønske for å spille immuncelle, og er dermed med på å gjøre ende på kreftcellen 
Fråtse-Frida. Hun viser ingen tegn følelsesmessige kvaler, det virker tvert imot som hun får 
håp i rollen som immuncelle.  

To kvinner med brystkreft kommer på forestilling for å forstå kreft bedre – de blir ikke 
fornærmet eller følelsesmessig krenket, men setter pris på at noen faktisk forklarer for dem 
logikken bak kreftcellens handlingsmønster.  

https://www.dropbox.com/s/ot4blkzvj2zu37g/Fr%C3%A5tse-Frida_4.wmv?dl=0
https://youtu.be/AeMstVLQW-w?t=16m55s
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http://www.barnibyen.no/bergen/aktivitetstilbydere/henriette-christie-ertsaas/
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https://issuu.com/barnibyen/docs/bib_68_bergen_mini/27
https://www.uib.no/ccbio/120692/stor-kreativitet-p%C3%A5-forskningstorget
https://www.uib.no/foransatte/99671/researchers%E2%80%99-night-forskernatt-p%C3%A5-historisk-museum
https://helse-bergen.no/fotnoten/fotnoten-forsking/darleg-leiing-ukultur-og-nedbemanning-ikkje-greit-a-vere-celle-i-eit-gamalt-bryst


I samtalen etter forestilling innser gjerne elevene at Fråtse-Frida medfører sin egen endelikt 
når hun dreper verten sin. De skjønner at Fråtse-Frida er fryktelig dårlig på planlegging, hun 
mangler konsekvenstenkning.  
 
Jeg påpeker gjerne at kreft er en sykdom knyttet til aldring. Det er forholdsmessig få unge 
og heller eldre som utvikler kreft. I kontrast til det vi kan få inntrykk av gjennom media. Jeg 
forklarer at det innenfor ulike kreftformer gjerne finnes flere versjoner. Det finnes typer som 
er genetisk determinert og typer som er mer knyttet til livstil og erfaringer etter et langt liv. 
Livstil-indusert brystkreft er mindre aggressivt og fullt mulig å påvirke risikoen for. Slik gjør 
jeg det mulig for publikum å gå fra opplevelsen med følelsen at de er herre over egen 
skjebne.   
 

Spørsmål generert fra forestillingen: Fra elever, lærere og publikum generelt 
 

▪ Kan man få kreft av å være deprimert?  

▪ Hvordan virker immunterapi? 
▪ Hvordan oppstod den første cellen, bakterien? 
▪ Hvordan oppstod flercellete dyr? 
▪ Hva er den vanligste typen kreft? 
▪ Hvilken krefttype er mest farlig? 
▪ Kan kreft ramme helt tilfeldig? 
▪ Er blodkreft annerledes enn annen kreft? 
▪ Er en celle litt som en fengselscelle i et fengsel? 
▪ Bryr ikke Fråtse-Frida seg om at hun blir mobbet, og at vi ikke liker henne? 
▪ Mange lurer på hvilken krefttype som er mest vanlig i Norge. 
▪ Hvilken krefttype er mest vanlig i Polen? 
▪ Vil ikke legemiddelet Avastin påvirke mer enn kreftcellen? 
▪ Hvordan virker cellegift? 
▪ Hvordan blir de nye målrettede legemidlene brukt? 
▪ Hvordan får kreft i utgangspunktet? 
▪ Hva man kan man gjøre for å redusere risiko for brystkreft? 
▪ Hvilken krefttype er mest dødelig? 
▪ Er det ulike typer brystkreft, og er de farlige? 
▪ Hvorfor skal vi ta HPV vaksine? 
▪ Hvorfor og hvordan oppstår kreft? 
▪ Hvilken krefttype er mest aggressiv?  
▪ Hvordan utvikler kreftcellene resistens? 
▪ Hvordan er effektiviteten til gjeldende behandling i dag, og hva er seneffekter?  
▪ Hvilken krefttype er mest vanlig hos barn?  
▪ Hvorfor kan vi ikke «bedøve» immunsystemet nok til at de lar være å angripe T celle 
transplantasjonen en medelev fikk overført etter at beinmargen hans var eliminert 
ved stråling.   

▪ Hvordan ser celler ut?  
▪ Hvordan ser en kreftcelle ut? 
▪ Hvordan oppstår en kreftcelle? 
▪ Hvor lang tid tar det å ha kreft? 
▪ Hvor farlig er kreft i skjelettet? 
▪ Noen lurer på hva jeg selv forsker på.  
▪ Hvor mye betyr miljø vs genetikk for å utvikle kreft? 



Vilde Virus og den lumske Vaksinasjonen





Vilde Virus og den hemmelige invasjonen av Laryngoland



Kontroll, Kø og Kaos – Livet i cellen





MUTASJONER: NÅR OG 

HVORDAN OPPSTÅR DE? 

Når en celle skal dele seg for å bli to datterceller, må også 

arvestoffet duplikeres. 

Cellens DNA (arvestoff) blir ikke direkte kopiert. Det lages en 

komplementær ramse av DNA-bokstaver. 

Visste du at DNA-alfabetet kun har fire bokstaver? 

Mutasjoner: 
Vær et mutagen og lag mutasjoner i DNA-remsen.

Du kan :

Rettskrivning: 
Heldigvis har alle celler rettskrivnings-enzym som gjør sitt beste 

for å rette opp mutasjoner før dattercellene blir knoppet av.

Klarer du å finne alle mutasjonene innen tidsfristen? 

Vil dattercellene dra ut i verden med mutasjon?

Gir mutasjonen egenskaper som gjør cellen til en kreftcelle?

Mest sannsynlig er mutasjonen så alvorlig at ikke dattercellen 

overlever. Cellen forsvinner, eller blir fjernet av immunforsvaret 

før den får gjort ugagn.

•Skifte ut en bokstav

•Legge til en prikk over G-en

•Legge til en bokstav

•Ta ut en bokstav

DNA-kopiering: 

Den genetiske kode 
DNA (morcelle) Komplementær 

kopi 

A T 

T A 

G C 

C G 

Mutagener: alkohol, røyk og UV-lys 

Klarer du å sette sammen 

den komplementære remsen 

av DNA-bokstaver like raskt 

som enzymene i kroppen din 

jobber? 

morcelle 

datterceller 
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