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MILLIONPRIS TIL DANSK KRÆFTFORSKER 
I VERDENSKLASSE 
 
Novo Nordisk Prisen 2008 tildeles professor, direktør, ph.d. Kristian Helin for 
hans banebrydende opdagelser af de mekanismer, som styrer cellernes deling 
og udvikling. Hans resultater kan føre til gennembrud i kræftbehandlingen med 
ny revolutionerende kræftmedicin. 

Et menneske rummer 100.000 milliarder celler. De stammer alle fra det 
befrugtede æg, som undervejs gennemgår et nærmest ufatteligt antal 
celledelinger. Også hos det voksne menneske deler cellerne sig hele tiden for at 
erstatte udslidte celler og væv samt reparere skader. Celledelingen reguleres af 
et meget kompliceret samspil mellem proteiner, enzymer, signalstoffer og 
gener. Svigter kontrollen, kan det føre til kræft.  

Udforskningen af de genetiske fejl og mutationer, der omdanner en rask celle 
til en kræftcelle, er blandt de mest intensive forskningsområder i 
lægevidenskaben og biologien. Centralt placeret i dette forskningsfelt står 
Kristian Helin fra BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) ved Københavns 
Universitet. 

Perspektiverne i hans banebrydende opdagelser er så store, at han nu tildeles 
Novo Nordisk Prisen 2008. Prisen er på 1.5 million kroner, der omfatter en 
forskningspris på kr. 1.000.000 og en personlig hæderspris på kr. 500.000. 
Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden. 

Kristian Helin udforsker de meget komplicerede systemer, som bestemmer, om 
en celle skal vokse og dele sig, samt i hvilken retning cellen efterfølgende skal 
udvikles og modnes, dvs. om den eksempelvis bliver til en hudcelle eller en 
levercelle. Disse biologisk helt fundamentale processer er altafgørende for et 
menneskes vækst og udvikling. Men når de samme processer svigter, kan 
følgen blive kræft.  

”Jo mere vi ved om, hvad der styrer den normale celles deling og udvikling, 
desto bedre forstår vi, hvad der går galt i en kræftcelle. Når vi kender 
sygdomsmekanismen i kræftceller, kan vi behandle sygdommen med 
målrettede lægemidler, der meget præcist reparerer fejlen i cellens biokemiske 
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maskineri. Så bliver effekten bedre, og bivirkningerne mindre”, siger Kristian 
Helin. 

Mens raske celler kun deler sig, når kroppen har brug for det, så respekterer 
kræftceller ikke kroppens kontrolmekanismer. Kristian Helin har bl.a. opdaget 
en familie af proteiner i kræftceller, som sætter cellens bremsemekanismer ud 
af drift, så den deler sig hele tiden og danner svulster.  

”Måske kan vi med den ny viden genoprette cellens naturlige bremser og 
herved stopper kræftcellerne,” siger Kristian Helin.  

Som den første i verden har Kristian Helin isoleret proteiner i E2F-familien. Når 
de er overaktive, kan det ende med kræft, fordi E2F-proteinerne regulerer 
mange andre proteiner i cellen, som styrer cellers deling og modning. 

Normalt er cellens lange DNA-strenge pakket tæt sammen omkring histon-
proteiner, der bestemmer, hvornår generne på DNA kan aflæses. Kristian 
Helins forskningsgruppe har identificeret en gruppe enzymer, der åbner og 
lukker for aflæsningen af de enkelte gener. Den opdagelse har gjort det 
nødvendigt med en fuldstændig revurdering af, hvordan en celle udvælger 
netop de gener, som den har brug for. 

Hans forskning giver også indblik i, hvorledes kroppens lager af stamceller 
vedligeholdes, således at der hele tiden kan dannes nye celler til erstatning for 
de udslidte. Stamceller og kræftceller har mange fælles egenskaber, men 
adskiller sig fundamentalt ved, at stamceller kun deler sig, når kroppen har 
brug for det, mens kræftcellerne står uden for kroppens kontrol. 

”Kristian Helins forskning kan få afgørende betydning for at udvikle nye 
revolutionerende kræftbehandlinger,” siger Gert Almind, direktør i Novo Nordisk 
Fonden. 

”Med sine imponerende resultater placerer Kristian Helin sig i den internationale 
elite, hvor resultaterne offentliggøres i de fineste videnskabelige tidsskrifter,” 
siger professor, dr.med. Jan Fahrenkrug, formand for Novo Nordisk Fondens 
Prisbedømmelseskomite.  

Om Kristian Helin 
Den 45-årige Kristian Helin er direktør for BRIC (Biotech Research & Innovation 
Centre), centerleder for Danmarks Grundforskningscenter for Epigenetik, professor ved 
Københavns Universitet, samt leder af Danish Research School for Molecular 
Mechanisms of Disease. Han er cand. polyt. i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet 
og ph.d. i molekylær biologi ved Københavns Universitet. 

Om Novo Nordisk Fonden 
Novo Nordisk Fonden er en erhvervsdrivende fond og en selvejende institution. Fonden 
har to hovedformål: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og 
forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaber i Novo A/S koncernen; at yde 
støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.  



Den største del af denne støtte går til læge- og naturvidenskabelige formål samt til 
andre udvalgte forskningsområder. Beslutningen om tildeling af støtte er lagt i 
hænderne på videnskabelige komitéer. Yderligere information kan findes på 
novonordiskfonden.dk  

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Professor, dr.med. Jan Fahrenkrug,  
formand for Novo Nordisk Fondens Bedømmelseskomite, tlf. 3531 2640 

Dr.med. Gert Almind,  
direktør for Novo Nordisk Fonden, tlf. 4443 9035  

Professor, direktør, ph.d. Kristian Helin, BRIC, Københavns Universitet. 
modtager af Novo Nordisk Prisen 2008, tlf. 2875 5668 
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