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18th to 21st of January 2018, the 54th NBS contact meeting will be organized
at Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort. The destination is located just north
of Lillehammer, approximately 2.5 hours from Oslo by bus or car and 2 hours
from Oslo Lufthavn, Gardermoen. The hotel has been completely renovated
in 2017 with all rooms individually decorated to stimulate for open-air
activities….some might even be able to sleep in a hammock.  
Les mer på side 6

Forsidebilde viser en dyrket endotel-
celle (HUVEC) under mitose. Grønn-
farging skyldes mitokondrielt GFP
og kjernen er blåfarget (DAPI).  Bilde
levert av Julie Nikolaisen og Karl J
Tronstad.

LPMOs (lytic polysaccha -
ride monooxygenases) were
discovered by NMBU
scientists in 2005 (1) and
their enzymatic mechanism
was elucidated in 2010 (2).
The discovery of LPMOs
was considered a break -
through for enzymatic de-
gradation of biomass because it had been thought earlier
that only glycoside hydrolytic enzymes like cellulase and
chitinase were responsible for degradation of non-edible
woody plant biomass and chitin.  This article gives a
short review of recent discoveries with LPMOs, at Ås and
internationally. Les mer på side 10

Forskere i Bergen har gjort store fremskritt innenfor
forskningen på kronisk utmattelsessyndrom (ME) og er
blitt bredt omtalt i både norske og utenlandske medier
det siste året. Ved Haukeland sykehus har kreftleger gjort
lovende funn med immunmodulerende behandling for
disse pasientene, og i samarbeid med forskere ved In-
stitutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen har de
funnet svaret på noe av som skjer i kroppen til disse
pasientene. De sammenligner sykdommen med å ha en
ventil som er skrudd litt igjen.”«Ventilen” er enzymet
pyruvat dehydrogenase. Les mer på side 12
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En sommer er over.  Mye gikk som en kanskje kunne vente seg. Trump fortsetter å oppføre seg slik han gjorde før
sommeren. Johaug-dommen viser at WADA har behov for å gjøre noe med sitt reglement for at ikke WADA-reg-
lementet skal miste troverdighet også for de som ikke har satt seg inn i Tysse-saken. 

Det har vært valg av nye EMBO-medlemmer, og det var vel ingen stor overraskelse at det ikke ble nye medlemmer
fra Norge i år heller. Jeg foreslår nå (på side 15) et initiativ for å endre på dette til neste valg.  

I dette nummeret finner du informasjon om Kontaktmøtet som blir holdt på Hafjell 18.-21. januar. Den infor-
masjonen inkluderer omtale av fire av de inviterte internasjonale foredragsholdere. Nytt i denne utgaven er ”Nyheter
fra lokallagene”. Jeg håper at det kan bli en fast spalte et par ganger i året, og at alle lokallagene bidrar med infor-
masjon om sine aktiviteter. I informasjonen fra NBS Trøndelag kan dere lese at Kontaktmøtet i 2019 vil bli holdt på
Røros 24.-27. januar.

Dette nummeret inneholder ellers de faste spaltene Biorabiaten, Ordkløveri og Arnts biostreker, samt omtale av nye
doktorgrader som trykkes to ganger i året. Ellers er det omtale av forskningsprosjekter på Ås (polysakkarid
monooksygenaser) og i Bergen (ME), samt en artikkel fra Tromsø om problemstillinger knyttet til Hepatitt C. For
øvrig er det som vanlig flere referater fra møter der deltagerne har fått støtte fra NBS, samt noen smånotiser om
publisering.

Jeg håper innholdet faller i smak og takker alle bidragsytere til dette nummeret.

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

In biochemistry lectures and more often now in cell biology and other related disciplines we show the 3D structures
of the biomolecules that are relevant to understanding the subject we are presenting. Visualization of the atomic
structure of these fascinating biomolecules facilitates the understanding of their function, flexibility and
intermolecular interactions in living cells and organisms. However, except for the remarkable work of pioneers in
X-ray crystallography, NMR and structural bioinformatics, biochemistry in Norway has traditionally not been
focused much on structural biology. This is very different to most molecular biology, biochemical and biomedicine
departments and research institutions in Europe and USA. As an example, at EMBL two out of five outstations –
Grenoble and Hamburg - are dedicated to structural biology. 

The situation is, however, about to change for Norwegian structural biology. The last couple of years the infrastructure
program from the Research Council of Norway (RCN) has provided crucial funds to the Norwegian Macromolecular
Crystallography Consortium (NORCRYST; https://site.uit.no/norcryst/), coordinated from Tromsø, with nodes in
UiO, UiB, NMBU, and to the Norwegian NMR Platform (NNP), coordinated from Bergen, with nodes in UiO, NTNU
and UiT (http://nmr.uib.no/). RCN has also supported the NorOpenscreen network (http://www.openscreen.no/),
coordinated from Oslo, with nodes in SINTEF (Trondheim), UiT and UiB. NorOpenscreen enables compound screen-
ing and chemical biology and includes infrastructure and expertise that are relevant for structural biology. These
new core facilities provide access and services to Norwegian scientists, and also facilitate contact with European
infrastructure projects. Cutting-edge infrastructure is essential in structural biology, but critical mass and expertise
is even more important. In this respect, we should acknowledge the efforts that Norwegian Universities are makings
towards hiring talented structural biologists.  Structural biology is not only the mainstay in fundamental Bio-
chemistry but also intertwines and expands to many other disciplines with innovation potential, such as drug design
and nanobiotechnology. We predict a large success in many areas for the recent investments!

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2018
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2018

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
       1                      5. februar                               26. februar
       2                      22. mai                                    11. juni
       3                      20. august                               10. september
       4                      5. november                           26. november

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2017
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2017

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
       4                      6. november                         27. november

Som mange trolig har oppdaget, sendes det ikke lenger ut giroer for årlig betaling av NBS-medlemskap.
Innbetalingen skal nå skje via nettsiden biokjemisk.no. En konsekvens av dette er at pensjonistmedlem-
skap ikke lenger er gratis – siden registrering i medlemsdatabasen nå er direkte knyttet til nettbasert
betaling av kontingenten, må pensjonistene nå punge ut med 5 kroner i året for å opprettholde medlem-
skapet. Forhåpentligvis er ikke beløpet for avskrekkende! Vi vil oppfordre også de som ikke har pen-
sjonert seg ennå til å besøke nettsiden biokjemisk.no. I tillegg til å fungere som betalingsportal,
inneholder den også pdf-filer av nye og gamle utgaver av NBS-Nytt, den omfatter informasjon om ak-
tiviteten i lokallagene, og hvis man blar seg nedover, vil man finne oppdaterte kopier av nettsidene til
FEBS og IUBMB, med alle nyheter fra disse organisasjonene. Og dersom du har flyttet eller har skiftet
arbeidssted, kan du lett oppdatere informasjonen i medlemsregisteret fra NBS-hjemmesiden. Så besøk
biokjemisk.no!

Viktig melding fra Generalsekretæren



Structure and 
mechanism of the motor
protein dynein

Andrew Carter, MRC Laboratory of
Molecular Biology, Cambridge

How can the motor
protein dynein trans-
port so many
different cargos? And
what does the whole
dynein look like at an
atomic level? These
are some of the
research questions
that Andrew Carter’s
lab at the MRC LMB
in Cambridge is
working on. 

Andrew Carter became interested in structural biology
during his undergraduate studies in biochemistry at the
University of Oxford, and moved on to do his PhD with
Venki Ramakrishnan in Cambridge. Here, he was part
of the team who solved the 30S ribosome structure, work
that subsequently led to Ramakrishnan being awarded
the Nobel Prize in Chemistry in 2009. After completing
his PhD, Andrew moved to Ron Vale’s lab in San

Francisco, California, where he started working on
dynein. 

Dynein is a motor protein that moves along
microtubules, fuelled by ATP hydrolysis. It is, together
with the protein complex dynactin, involved in many
different processes, including intracellular transport, cell
division, and organisation of the contents in eukaryotic
cells. Cytoplasmic dynein is the largest and most
complex of all the motor proteins – dynein itself has a
mass of 1.4 MDa, and the dynein-dynactin complex is a
2.4 MDa machine. It is not surprising that elucidating
its mechanism is a sizable task! In addition to dynein’s
large size and complexity, its low abundance means that
structural studies of dynein have been especially
challenging and have remained a largely unexplored
field. Andrew Carter is overcoming these experimental
obstacles, using a variety of methods. The Carter lab
used X-ray crystallography to explain how ATP hydro-
lysis allows the dynein motor to move along the
microtubules. Later, they determined the structure of
dynactin using cryo EM, enabling them to show how
dynactin interacts with dynein. Recently, the Carter lab
has also done single-molecule studies to investigate the
force production of the dynein-dynactin complex. The
running title of Andrew’s talk is “The 3.5Å cryo-EM
structure of a fast dynein/dynactin complex”, and we are
very much looking forward to what will no doubt be an
interesting lecture!
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The 54th 
Biochemical
Contact 
Meeting
https://www.biokjemisk.no/contact-meeting-2018/ 
18th-21st January 2018, Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort

18th to 21st of January 2018, the
54th NBS contact meeting will be or-
ganized at Meetingpoint Hafjell
Hotel & Resort. The destination is
located just north of Lillehammer,
approximately 2.5 hours from Oslo
by bus or car and 2 hours from Oslo
Lufthavn, Gardermoen. The hotel
has been completely renovated in
2017 with all rooms individually
decorated to stimulate for open-air
activities….some might even be
able to sleep in a hammock. 

Travelers by plane will have the
opportunity to get transport directly
from Gardermoen to Øyer by bus.

The 54th NBS contact meeting will
bring together excellent international
speakers, a rising star session with
young Norwegian speakers, and
numerous students and researchers
from all Norwegian Universities. The
meeting aims to be a stimulating
forum and social meeting for
scientists and students of bio-

chemistry, cell biology, molecular
biology, and molecular medicine in
Norway.  This year NBS members
from Oslo are organising the mee-
ting. The purpose of the meeting is
to promote research in biochemistry,
molecular biology and biotech-
nology. The organisers have invited
international and national speakers
that are experts in their field and well
known for their good presentation
skills. For the upcoming meeting in
2018, we are looking forward to lis-
tening to Rob Klose from Oxford
University, UK (epigenetics); Ting
Wu from Harvard University, USA
(super resolution microscopy);
Robin Wright from University of
Minnesota (teaching) and Andrew
Carter from MRC LMB, UK
(structural biology) among others. In
addition, we will have a session with
young and talented scientists from
Norway. An important part of the
contact meeting is the mini
symposia, where students have a
chance to present their results to a

broad audience. Importantly, the
meeting provides a stimulatory
environment for discussions to both
initiate and strengthen col-
laborations between scientists across
different research fields in Norway.

Furthermore, the exhibitors will be
present with the latest updates on
services, consumables and instru-
ments for all fields in life sciences.
Last, but not least, the contact mee-
ting will give great opportunities to
catch up with old and new colleagues
at dinner, in the bar, in the pool, at the
disco or in the skiing tracks and
slopes.

Follow the link https://www.bio-
kjemisk.no/contact-meeting-2018/
to find updated information on re-
gistration and abstract, travel and
accommodation, program and
speakers……and maybe you should
also sign up your company for a
display. 

The Oslo organizing committee: Arne Klungland, OUS/UiO; Pål Falnes, UiO; Dirk Linke, UiO;
Ragnhild Eskeland, UiO; Hans-Petter Hersleth, UiO, Hilde Nilsen, Ahus; Mari Kårbø, OUS, Tor-
bjørn Rognes, UiO/UiO, Doriana Misceo, OUS and Ingvild Gudim, UiO.

PRESENTATIONS OF FOUR OF THE PLENARY SPEAKERS
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Selected references
Zhang K et al.: Cryo-EM Reveals How Human Cytoplas-
mic Dynein Is Auto-inhibited and Activated. Cell 169
(2017)1303.

Belyy V et al.:  Yildiz A. (2016) The mammalian dynein-
dynactin complex is a strong opponent to kinesin in a
tug-of-war competition. Nat. Cell. Biol. 18 (2016) 1018.
Urnavicius, L et al.: The structure of the dynactin
complex and its interaction with dynein. Science 347
(2015) 1441.

Schmidt, H et al.; Structure of human cytoplasmic
dynein-2 primed for its power stroke. Nature 518 (2015)
435.

Schmidt, H et al.: Carter, A.P. (2012) Insights into dynein
motor domain function from a 3.3-Å crystal structure.
Nat. Struct. Mol. Biol. 19 (2012) 492.

Super-resolution imaging of
chromosomal DNA in time
and space
Ting Wu, Department of Genetics, Harvard
Medical School, USA

The nearly two meters of DNA must be folded to fit into
a ten micrometer large nucleus of a mammalian cell and
still remain accessible for the complex molecular ma-
chineries of gene transcription, DNA replication and
DNA repair. Exploring three-dimensional chromatin
structure is therefore pivotal to understand the me-
chanisms governing genome organisation. Fluorescence
microscopy has in recent years advanced into super-
resolution imaging where improved resolution bridge
the gap between electron microscopy and light micros-
copy. At this resolution a detailed exploration of
structures within a cell can be made. 

Prof. Wu has pioneered the technology for imaging of
chromatin by developing oligonucleotide paints for

Fluorescent in situ hybridisation (FISH) which allows for
super-resolution studies of specific gene loci as small as
tens of kilobases. She has recently further developed
dual-Oligopaints to visualize 3D folding and organisation
of individual chromosomes. Prof. Wu has long been in-
terested in ultra conserved elements (UCE) between dis-
tantly related mammals. She has proposed a model where
UCEs are important for genome integrity and her team
have shown a relationship between UCEs and copy
number variants in diseases such as cancer. She is also
part of the Consortium for Space Genetics where she
addresses the impact of ionizing radiation on DNA
damage and chromatin structure.

Prof. Ting Wu had her training at Harvard Medical
School in genetics. Wu started her independent career as
assistant professor at Harvard Medical School in 1993
and became a full professor 2007. Ting Wu is a pioneer
in biomedical research receiving the prestigious National
Institutes of Health Director’s Pioneer Award in 2012 and
she has also several awards for teaching.

Website: http://transvection.org/tingwu

Selected references
Beliveau BJ et al.: A versatile design and synthesis plat-
form for visualizing genomes with Oligopaint FISH
probes. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 109 (2012) 21301.

Wang S et al.: Spatial organization of chromatin
domains and compartments in single
chromosomes. Science 353 (2016) 598. 

Joyce EF et al.: Pairing and anti-pairing: a
balancing act in the diploid genome.
Curr. Opin. Genet. Dev. 37 (2016) 119. 

Boettiger AN et al.: Super-resolution imaging
reveals distinct chromatin folding for different
epigenetic states. Nature 529 (2016) 418. 

McCole RB et al.: Abnormal dosage of
ultraconserved elements is highly disfavored in
healthy cells but not cancer cells. PLoS Genet. 10
(2014) e1004646. 

Scientific teaching in
the biosciences
Robin Wright, College of Biological Sciences,
University of Minnesota

Is our teaching based on scientific evidence? How can
we enhance the students’ learning? What possibilities are
there with respect to teaching methods? These should
be important questions for everyone interested in
teaching.

Robin Wright is Head of the Department of Biology
Teaching and Learning, Senior Associate Dean for Under-
graduate Initiatives, and professor of Genetics, Cell

Biology, and Development at the University of Minnesota.
She is the founding and current Editor-in-Chief of the
CourseSource journal for ”Evidence-based teaching
resources for undergraduate biology education”. She has
been directing the HHMI/National Academies of Science-
sponsored Summer Institute on Biology Education for
many years, a course that faculty members from both UiO
and NMBU have attended.

Her research interests lie within scientific teaching, and
include exploring the effectiveness of team-based col-
laborative learning and how active learning classrooms
support student learning and development. Robin Wright
is also a practitioner herself and has received national
awards for excellence in education. She emphasizes a
learner-centred model of classroom work that promotes
and enhances lifelong skills. She has transformed the
biological education at the University of Minnesota,
ensuring that biology is taught in a manner that improves
student understanding and allows them to become
independent thinkers. Robin Wright has a genuine inter-
est in bioscience education, and will share with us her
knowledge and experience.  We are very much looking
forward to an interesting and useful lecture. 

Selected references
Cotner, S et al.: Do Biology Majors Really Differ from
Non-STEM Majors? CBE Life Sci. Educ. 16 (2017) ar48. 
Wright, R: It's not about you: a simple proposition for
improving biology education. Genetics 198 (2014) 429.
Wright, R:  Why Meiosis Matters: The case of the
fatherless snake.  CourseSource (2014)
Wick S et al.: Students propose genetic solutions to
societal problems. Science 341 (2013) 1467.

Gene regulation and the
epigenome
Rob Klose, Department of Biochemistry, Uni-
versity of Oxford, UK

Virtually every cell in the body has the same genetic in-
formation yet individual cells can achieve highly

specialized states with vastly differing morphology and
functionality. This is facilitated by so-called epigenetic
modifications, i.e. DNA methylation and histone
modifications,  which govern chromatin packing and
gene expression, thus allowing for different gene expres-
sion patterns in different cell types.  The research in Prof.
Klose's lab focuses on how these epigenetic
modifications determine gene activity and chromatin
state. In particular, his research focuses on the so-called
CpG-islands found in vertebrate genomes, and on
various protein complexes and enzymes involved in
epigenetic regulation.

Prof. Klose obtained his Ph.D. (2005) with Prof. Sir
Adrian Bird as supervisor, and then did a postdoc in Yi
Zhang's lab, making seminal contributions to the hall-
mark discovery of histone demethylases. Thereafter he
has been group leader, and since 2014, professor at Oxford
University. He is a holder of an ERC consolidator grant

(since 2016), and he received in 2015 the prestigious
Francis Crick Medal, awarded by the Royal society. He is
known as an excellent speaker. 

Website:  https://www.bioch.ox.ac.uk/research/klose

Selected references
Long HK et al.: Protection of CpG islands from DNA
methylation is DNA-encoded and evolutionarily
conserved. Nucleic Acids Res. 44 (2016) 6693.

Dimitrova E et al.: Histone demethylases in chromatin
biology and beyond. EMBO Rep. 16 (2015) 1620.

Blackledge NP et al.: Variant PRC1 complex-dependent
H2A ubiquitylation drives PRC2 recruitment and
polycomb domain formation. Cell 157 (2014) 1445.

Klose RJ et al.: The transcriptional repressor JHDM3A
demethylates trimethyl histone H3 lysine 9 and lysine
36. Nature 442 (2006) 312. 



NBS-NYTT 3 - 2017 11NBS-NYTT 3 - 201710

Update on
LPMOs
LPMOs (lytic polysaccharide monooxygenases) were discovered by NMBU
scientists in 2005 (1) and their enzymatic mechanism was elucidated in
2010 (2).  The discovery of LPMOs was considered a breakthrough for
enzymatic degradation of biomass because it had been thought earlier that
only glycoside hydrolytic enzymes like cellulase and chitinase were re-
sponsible for degradation of non-edible woody plant biomass and chitin.
This article gives a short review of recent discoveries with LPMOs, at Ås and
internationally.

I
t is estimated that photo -
synthesis worldwide captures
about 15 TW hours (terra -
watt hours) of energy as

biomass every year.  This number, if
it could be fully exploited, represents
approximately 10% of total energy
consumption yearly from all
sources, including hydroelectric,
natural gas, oil, coal and nuclear.  In
fact, estimates suggest that up to
30% of current petroleum usage in

the USA could be offset based on
second generation biofuels from
non-edible woody plant biomass.  

Several LPMOs have been
described from at least 13 bacterial
and 6 fungal sources (3).  LPMO sub-
strates include cellulose, chitin (the
original LPMO, reference 1), xylan,
xyloglucan, glucomannan and
starch.  LPMOs catalyze a metal- and
reductant-dependent oxidative

reaction, leading to chain cleavage
internally in long polysaccharide
chains that boost the activity of clas-
sical glucoside hydrolases by creating
new chain ends upon which these
enzymes can act.

Crystal structures of at least 4
LPMOs have been determined.  Sur-
prisingly, the enzyme lacks either a
groove or a tunnel to accommodate
the polysaccharide substrate.  Rather,

it appears that substrate is bound to
a flat surface via aromatic sidechains.
The enzyme also contains a single Cu
atom, coordinated in a ‘histidine
brace’, that transfers electrons to O2,
generating reactive intermediates. 

The current model for cellulose
degradation (Fig. 1) is that cellobiose
dehydrogenase (CDH) catalyzes the
conversion of cellobiose to
cellobiono-1,5-lactone with
concomitant reduction of FAD to
FADH2.  Upon re-oxidation of
FADH2 back to FAD, electrons are
shuttled from CDH via its cytoch-
rome domain to LPMO, reducing
Cu(II) to Cu(I).  A recent PNAS
(USA) paper (4), published by the
NMBU group and partners, used
NMR and isothermal titration
calorimetry to study interactions of
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LPMO from the fungus Neurospora
with CDH and polysaccharide sub-
strates, identifying sites on the LPMO
around the copper-site that bind
both substrate and the CDH.  It also
showed that the heme b cytochrome
domain interacts directly with
LPMO’s copper site, confirming the
model in Fig. 1.  Apparently, all
electrons necessary for the LPMO
reaction are present in the enzyme
before the polysaccharide substrate
binds.

Even though production of
second-generation biofuels on an in-
dustrial scale from woody-plant
biomass has not been accomplished
yet, the science of biomass de-
gradation has changed significantly
during the last 15 years.  It is
expected that the cocktail of

components for the future in
industry will include cellulases, -
glucosidases, CDH and, of course,
LPMOs. 

References
1.Vaaje-Kolstad et al.: J. Biol. 
    Chem. 280 (2005) 28492.
2.Vaaje-Kolstad et al.: 
    Science 330 (2010) 219.
3.Hemsworth et al.: Trends 
    in Biotechnology 33 (2015) 747.
4. Courtade et al.: Proc. Nat’l Acad. 
    Sci. (USA) 113 (2016) 5922 

Figure 1.
Model for
cellulose
oxidation by
CDH plus
LPMO

Gustav Vaaje-Kolstad and Vincent Eijsink.



rituximab sammen med cellegift
(CHOP-kur) og fortsatt er i delvis re-
spons 8 år seinere. 

Rituximab brukes for å behandle
autoimmune sykdommer og lymfe-
kreft som utgår fra B-lymfocyttene.
Det er et kimært monoklonalt anti-
stoff hvor det variable domenet er fra
mus og det konstante fra menneske.
Det variable domenet binder spesifikt
til CD20, et transmembrant antigen
på overflaten av B-celler. Dette
antigenet er viktig for at B-celler skal
fungere optimalt og det finnes rikelig
av det. Når rituximab binder til CD20
fører interaksjonen til at cellene
lyseres. I en liten, blindet og placebo-
kontrollert studie med 30 pasienter
fant man at mer enn halvparten av
pasientene som fikk to infusjoner

rituximab ble signifikant bedre etter
behandlingen. Deretter ble det gjen-
nomført en studie med gjentatte infu-
sjoner av rituximab som medførte
forlenget varighet av respons.

De gjennomførte studiene med
rituximab ved ME er små og derfor
usikre. Det gjenstår å finne ut hvilke
pasienter denne behandlingen vil ha
virkning på og hvorfor nedgang i an-
tall B-celler hos noen pasienter
virker så positivt. Fem norske syke-
hus er nå med i en dobbeltblind,
randomisert og placebo-kontrollert
studie hvor rituximab (eller placebo)
testes på ME-pasienter. Studien om-
fatter 151 pasienter og skal avblindes
i oktober 2017. Det planlegges også
en liknende studie i Norwich, som er
et hovedsenter for forskning på ME i

England, der man regner man med
at cirka 250 000 mennesker har syk-
dommen.

Studiene til Øystein Fluge og Olav
Mella levner liten tvil om at
immunsystemet spiller en viktig
rolle i ME hos en undergruppe av
pasienter. Sammen med professor
Karl Johan Tronstad ved Institutt for
Biomedisin ved Universitetet i
Bergen startet de å lete etter den bio-
kjemiske forklaringen på syk-
dommen. 

Forandringer i
aminosyrenivåer
Andre forskere har tidligere
rapportert forandringer i
aminosyrenivå hos ME-pasienter. I
samarbeid med forskningsgruppen
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Forskere i Bergen
løser ME-gåten

Forskere i Bergen har gjort store fremskritt innenfor forskningen på kronisk
utmattelsessyndrom (ME) og er blitt bredt omtalt i både norske og uten-
landske medier det siste året. Ved Haukeland sykehus har kreftleger gjort
lovende funn med immunmodulerende behandling for disse pasientene, og i
samarbeid med forskere ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i
Bergen har de funnet svaret på noe av som skjer i kroppen til disse
pasientene. De sammenligner sykdommen med å ha en ventil som er skrudd
litt igjen.”«Ventilen” er enzymet pyruvat dehydrogenase.

K
ronisk utmattelsessyn-
drom (CFS) er mest
kjent som ME fra be-
tegnelsen Myalgisk

encefalomyelitt. ME-syke opplever
vedvarende anstrengelsesutløst ut-
mattelse og influensalignende syk-
domsfølelse og har ikke adekvat
restitusjon etter hvile. Blant andre
symptomer pasientene kan oppleve
er nedsatt konsentrasjon og kort-
tidshukommelse, overfølsomhet for
lys og støy, hodepine og muskel-
smerter vanlig. Pasientene får des-
suten melkesyre i musklene etter
svært begrenset aktivitet.

ME-gåten
Mellom 10 000 og 20 000 mennesker
i Norge er rammet av ME, men man
vet enda ikke hva det er som utløser
sykdommen i disse og hva som er
grunnen til de vedvarende
symptomene. ME er en alvorlig
sykdom, men det er først i de senere
år at den har blitt anerkjent som en

somatisk lidelse. Tidligere har
mange pasienter blitt fortalt at det er
en psykisk lidelse med beskjed om å
endre tankemønster – noe som ut-
vilsomt har gjort byrden tyngre for
mange pasienter.

Men det har de siste årene
kommet flere teorier om hva som er
årsaken. Mange av pasientene har
vært utsatt for en eller gjentatte in-
feksjonssykdommer før ME-
symptomene startet og selv om det
er stor variasjon mellom pasientene
ser det ut til at prosesser i immun-
forsvaret har endret seg. Man har
blant annet sett endringer i naturlige
dreperceller, en type immuncelle
hvis oppgave er å drepe celler ved å
sende ut molekyler som perforerer
cellemembranen eller ved å indusere
apoptose. Immunforsvaret spiller
altså en stor rolle i ME, men det er
usikkert om dette er den utløsende
faktoren eller om det skjer som følge
av den kroniske sykdomstilstanden.

Oppdaget ved en tilfeldighet
Oppdagelsen som la grunnlag for
den nye forskningen skjedde i 2004
da kreftlegene Øystein Fluge og Olav
Mella behandlet en pasient med
langvarig ME som fikk Hodgkins
sykdom, en type lymfekreft. Helt
uventet rapporterte hun en klar men
forbigående forbedring av ME-
symptomer etter cellegiftbehand-
lingen. Legene resonnerte seg frem
til at det sannsynligvis var ned-
gangen i antall B-lymfocytter som
var årsaken til forbedringen. De
valgte derfor å teste rituximab, et
medikament som spesifikt dreper B-
lymfocytter. Tre ME-pasienter fikk
en enkelt infusjon av rituximab, der
disse erfarte en klar men for-
bigående respons på sykdomsbildet.
Samtidig observerte de en pasient
med langvarig alvorlig ME som fikk
en aggressiv type B-celle lymfekreft
(diffust storcellet B-celle lymfom)
som fikk en klar og langvarig be-
dring av ME-symptomene etter
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til Tronstad undersøkte man
aminosyrenivået i blodet hos 200
ME-syke og 102 friske kontroll-
personer. Nivået av alle aminosyrene
ble nøye undersøkt og resultatet fra
studien, som bekreftet at det er
signifikante endringer i
aminosyrenivå i ME, ble publisert i
Journal of Clinical Investigation
Insight i desember 2016. 

De initiale analysene fikk fors-
kerne til å gruppere de 20
aminosyrene i tre kategorier basert
på hvordan de entrer sitronsyresyk-
lusen i mitokondriene. Kategori 1-
aminosyrer er de som blir omdannet
til pyruvat og deretter tas inn i mito-
kondriet for å omdannes av til acetyl-
CoA av pyruvat dehydrogenase
(PDH). Nivået av disse aminosyrene
var tilnærmet uforandret i ME-
pasienter sammenlignet med de
friske. Kategori 2-aminosyrer entrer
sitronsyresyklusen som acetyl-CoA
og nivået av alle disse var redusert
hos kvinnelige pasienter. Kategori 3-

aminosyrer entrer sitronsyresyk-
lusen som andre intermediater. Her
fant de også en reduksjon hos
pasientene generelt, men separate
analyser viste at det også her var hos
kvinnene aminosyrenivået var mest
redusert. Ut fra aminosyrenivåene og
denne klassifiseringen kunne fors-
kerne lage en enkel modell der PDH
antas å spille en sentral rolle. 

Pyruvat dehydrogenase 
– en ventil 
Enzymet PDH er viktig for at
kroppen skal kunne lage energi fra
karbohydrater. Når pyruvat, slutt-
produktet fra glykolysen, har blitt
transportert inn i mitokondriet
omdannes det til acetyl-CoA av
PDH. Acetyl-CoA blir videre ok-
sidert i sitronsyresyklusen for å
produsere energi. Ved hard fysisk
aktivitet blir det oksygenmangel i
mitokondriene og da vil pyruvat
omdannes til melkesyre istedenfor å
bli omdannet ved hjelp av PDH og
man føler seg utmattet. 

Basert på aminosyrenivåene i
pasientene med ME, og oppfølgende
laboratorieundersøkelser, foreslår
forskerne fra Bergen at enzym-
aktiviteten til PDH er feilregulert og
delvis hemmet i ME. Hvis PDH er
hemmet vil det dannes melkesyre
selv med lav fysisk anstrengelse, noe
som er et vanlig symptom hos
pasientene. Cellene vil redusere bruk
av glukose eller aminosyrene i
kategori 1 som kilde, og vil kom-
pensere for den hemmete energi-
veien ved å øke forbruket av
aminosyrene i kategori 2 og 3 som
mater sitronsyresyklusen uavhengig
av PDH. Dette forklarer nedgangen i
disse aminosyrene. Hos menn fant
de ikke like tydelig nedgang, men
heller en økning i 3-methylhistidine,
en spesiell aminosyre som er en
markør for proteinkatabolisme.
Dette kan tyde på at menn med ME
løser energikrisen ved å bryte ned
muskler istedenfor aminosyrene i
kategori 2 og 3.

Forskerne vet ikke hvorfor PDH
blir hemmet i ME-syke, men i stu-
dien fant de også økt uttrykk av
mRNA som koder for en gruppe
kinaser. Disse kinasene har som opp-
gave å nedregulere aktiviteten til
PDH ved fosforylering, for å redusere
mitokondriell pyruvatoksidering
under visse omstendigheter. PDH er
dermed som en ventil som også i
friske mennesker kan skrus opp og
igjen, men i ME-syke er den skrudd

litt for mye igjen, litt for ofte.
Hypotesen til forskerne er at ME for-
årsakes av en feilaktig immunre-
spons, som igjen fører til de
metabolske endringene. De fant også
at friske muskelceller som ble dyrket
i nærvær av pasientserum fikk be-
stemte endringer i energi-
metabolismen. Dette kan tyde på at
det finnes en eller flere ME-
fremkallende faktorer i serum fra
disse pasientene, muligens et auto-

antistoff.  En slik mekanisme kan
også forklare hvorfor fjerning av B-
celler ved hjelp av rituximab kan
påvirke sykdommen positivt.

Det er Kavlifondet som har støttet
denne forskningen på ME, helt siden
2011. Denne støtten fortsetter også
ut 2018 og nå også med et stort bi-
drag fra Norsk forskningsråd. 

T
he European Molecular
Biology Organization
(EMBO) har over 1700
medlemmer. Med lem -

mene i EMBO velges inn etter av-
stemming tilsvarende det som
gjøres for å bli medlem av Det
Norske Videnskaps-Akademi. Bare 9
av EMBO-medlemmene er fra
Norge; av disse jobber 6 innen fag-
områder som gjør at jeg antar
(håper) at de leser NBS-Nytt mer
eller mindre regelmessig. Det er ikke
valgt inn noe nytt EMBO medlem
fra Norge etter at May-Britt Moser
ble innvalgt i 2012. Nylig kom det in-
formasjon fra EMBO at det i 2017
var valgt inn 56 nye medlemmer fra
totalt 19 europeiske land, men altså
ingen fra Norge. 

Ved å lese lista over nye EMBO-
medlemmer ser en ikke overras-

kende at det er flest nye medlemmer
fra de landene som har mange
medlemmer fra før, slik som Stor-
britannia, Tyskland, Frankrike og
Sveits. Med et system der allerede
innvalgte medlemmer skal velge nye
medlemmer er det selvsagt en ut-
fordring å få inn nye medlemmer fra
land som har få medlemmer, dersom
det ikke blir foreslått nye
medlemmer som er godt kjent også
internasjonalt. Av de 59 nye
medlemmene kommer følgende an-
tall fra land vi kanskje burde kunne
sammenligne oss med: 

•  Østerrike: 6
•  Sverige og Portugal: 3
•  Danmark og Polen: 2
•  Litauen, Hellas, Slovenia, Tsjekkia,
   Tyrkia og Polen:1

Jeg synes det er på tide med et ini-

tiativ for å prøve å få flere EMBO-
medlemmer fra Norge. Vi bør opp-
fordre våre EMBO-medlemmer til å
jobbe for dette ved aktivt å foreslå
gode kandidater til slikt medlemskap
samt argumentere for det når en
treffer utenlandske kolleger. Re-
daktøren tar direkte kontakt med de
6 EMBO-medlemmene som
arbeider innen våre fagfelt for å ta
opp denne problemstillingen og fo-
reslå noen kandidater de bør vurdere
til dette medlemskapet. Gjør gjerne
det samme til de EMBO-
medlemmene du kjenner eller kom
med forslag til undertegnede dersom
du ikke kjenner noen.

Forhåpentligvis har vi norske navn
på lista når nye EMBO-medlemmer
presenteres i 2018.

Redaktøren

Få norske EMBO
medlemmer

•Er du medlem og vil fornye medlemskapet?
•Er du medlem og har endret adresse?
•Gå til www.biokjemisk.no, logg deg inn eller lag en konto! 
Her kan du melde deg inn, fornye medlemskap og endre 
personlig informasjon.

Vil du bli medlem av NBS?

ME-forskningsgruppen ved HUS/UiB. Kari Sørland, Kine Alme, Olav Mella, Ingrid G Rekeland,
Sissel E Dyrstad, Karl J Tronstad, Kristin Risa, Ina KN Pettersen, Lena Hansen. Øystein Fluge og
Ove Bruland var ikke tilstede.
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Genetics of diabetes
and its role in
precision medicine 
The 6th meeting of the EASD study Group on Genetics of Diabetes (EASD-
SGGD) took place from the 11th to 13th of May in Leiden, Netherlands.
This meeting provides world class research with typically 100-130 delegates.
Owing to the NBS support I was able to join this interesting conference. 

T
he European Association
for the Study of Diabetes
(EASD) was founded in
Montecatini, Italy in

1965. It comprises scientists,
physicians, laboratory workers,
nurses and students from all over
the world who are interested in dia-
betes. The study group SGGD is one
of many study groups in EASD with
the main goal to promote research
into the genetic basis of diabetes,
and to promote and transfer
knowledge between scientists and
the clinical community. 

This year, the meeting was held in
Leiden, which is a small city with a
population of approximately 120 000
people and have been considered one
of the most beautiful cities in the
Netherlands. The subtitle of the
EASD-SGGD symposium was
“genetics of diabetes and its role in
precision medicine”, thus there was
a special focus on how research of
genetic causes of diabetes can
provide new knowledge on precision
medicine within the field of diabetes. 

As a master student I have myself
been working on an inherited form
of diabetes called Maturity-Onset
Diabetes of the Young (MODY). This
is a monogenic from of diabetes,
characterized by autosomal
dominant inheritance, severe
pancreatic -cell dysfunction and an
early onset of disease (before 35
years of age). Sequence variants in
the hepatocyte nuclear factor-1 alpha
(HNF1A) gene, encoding the
transcription factor HNF-1A, are
found to cause the most common
form of MODY (MODY3) and have
also been associated with the
development of type 2 diabetes. A
substantial number of MODY cases
are often misdiagnosed as type 1 or
type 2 diabetes (because of overlapp-
ing clinical features) and it is im-
portant to distinguish between these
types as they are treated differently.
Hence, this conference was highly in-
teresting to attend as it gave me new
insight in the field of genetics of dia-
betes. 

The first day combined opening
sessions, abstracts and poster ses-

sions of epigenetics, screening for
monogenic diabetes, monogenic
obesity, Type 2 diabetes genetics and
functional genomics. For example,
Pål R. Njølstad, the leader of the
MODY-group at KG Jebsen Center for
diabetes research in Bergen, held an
opening session on precision
medicine and some of the group’s
findings in genetics of monogenic
genes. Also, one of the collaborators
on the project I have been working
with during my master thesis,
Torben Hansen from Copenhagen,
had an interesting presentation on
genetics of metabolic traits. There
was a dinner for all participants this
evening making it easy to get in
contact with other participants.

The next day started with sessions
in precision medicine. Here, many
leading researchers within this field,
like A.T. Hattersley provided new
insight to the many challenges of the
use of genetics in the diabetic clinic.
These sessions were followed by a
poster session including the topics
type 2 diabetes, pharmacogenetics
and treatment, functional studies in
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MODY, MODY diabetes and diabetes
phenotypes and complications. Here,
two of our projects were presented.
Alba Kaci presented the functional
characterization of hepatocyte
nuclear factor-4 alpha (HNF4A)
variants, where mutations have been
found to cause the MODY subtype
MODY1. This day was of particular
interest for me as the poster sessions
included much information on the
MODY-gene that I was working with
(HNF1A). Also, I learned about
biomarkers that are used to separate
the MODY patients from type 1 and
type 2 diabetes patients. For
example, one of the abstracts
presented new information on
phosphorylated glycans and CRP as
biomarkers for diagnosing those

most likely to have HNF1A-MODY.
This talk was also interesting as it
provided information on some of the
HNF1A variants that have been
included in my study, thus I felt
highly benefited from attending this
conference. 

The last day included sessions on
obesity, gene and environmental
interactions, and metabolic
complications and ended with an
award ceremony for the best poster
presentation and the best oral
presentation. I bring with me much
inspiration and new knowledge from
this conference. Also, this was a nice
opportunity to meet new people,
scientists, doctors and other profes-
sionals who actively participate in

research in the field of genetics of
diabetes, its complications and
related diseases. It was important for
me that I during this conference had
the opportunity meet our col-
laborators on my project (Torben
Hansen and Anna Gloyn) and to dis-
cuss with them our results and
future perspectives. 

After the conference, our research
group went into the centrum of
Leiden city to enjoy a nice dinner.
Here we got to experience the
beautiful city that we had heard so
much about and I must say it really
lived up to its expectations. Finally, I
would like to give my sincere thanks
to the NBS for the opportunity to
attend this conference. 
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Globalt tar 
Hepatitt C
snart flere liv
enn HIV
For enkelhets skyld grupperer vi virus som gir leverbetennelser inn alfabetisk; Hepatitt A, B, C, D og E.
Både virusene, smitteveiene og klinikken er forskjellige.  Hepatitt A virus (HAV) smittes ofte via mat og
vann og en blir helt frisk etter gjennomgått sykdom. HBV og HCV smittes oftest via blod, sprøyter etc, og
muligens også seksuelt. Disse sykdommene blir ofte kroniske og trenger behandling. Mot HBV finnes det en
effektiv vaksine som helsearbeidere kan bruke. HCV gir i mange tilfeller leverkreft som igjen tar livet av
mange pasienter. HDV gir få symptomer og finner den kun sammen med HBV. HEV smittes og gir
symptomer som i all hovedsak er lik HAV.
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80 millioner mennesker er
smittet med HCV
Leverbetennelse forårsaket av
hepatitt C virus kan som sagt føre til
kreft i leveren som er årsak til for
tidlig død hos mange i store deler av
verden. Antallet som dør har vært i
konstant økning i flere tiår, og dette
må karakteriseres som en global
epidemi med tyngdepunkt i Sørøst
Asia, Nord Afrika, Brasil og til dels
også USA. En epidemi som dess-
verre har fått spre seg nesten ube-
merket og uten nevneverdig
oppmerksomhet fra media og
myndighetenes helseinformasjons-
ansvar. En epidemi forårsaket av et
virus som i dag globalt tar livet av
flere enn HIV. 

WHO estimerer at 33 millioner
mennesker er smittet med HIV, mens
hele 80 millioner har HCV. USAs
helsemyndigheter beregnet at HCV
passerte HIV i antall døde allerede i
2006, og flere døde av HCV enn av
alle registreringspliktige infeksjons
sykdommer til sammen i 2012
(Figur 1).  Verdens helseorganisasjon
(WHO) beregner at HCV vil ta flere
liv enn HIV på verdensbasis om 2 år.

HCV smitte og sykdom
I dag regner en med at deling av
sprøytespisser hos stoffmisbrukere
er den viktigste årsaken til smitte
med HCV. Data viser at nesten halv-
parten av misbrukerne er blitt HCV
positive 2-3 år etter at de begynte i

misbrukermiljøet, og at så å si alle er
smittet etter 10-12 år. Testing av blod
for transfusjon for HCV begynte
ikke før i 1992, så enkelte ble nok
smittet ved blodoverføringer. Ube-
skyttet sex med en HCV-positiv
person kan gi HCV-infeksjon, det
samme med tatoveringer under
mindre gode hygieniske forhold.
Noen helsearbeidere er også smittet
med blod fra sine pasienter.

Ca 30% blir helt friske i løpet av
det første året etter smitte med HCV
uten medikamentell behandling.
Mange lever uten alvorlige
symptomer i flere 10-år, de kan deri-
mot smitte andre da viruset er til-
stede. Mange dør av blødninger fra

arrdannelser i leveren eller av leverk-
reft. Det er de siste årene utvikler
flere gode medikamenter mot HCV-
infeksjon, og svært mange pasienter
blir helt kvitt viruset etter endt be-
handling. Dessverre er medika men -
tene svært dyre og pasienter i den
tredje verden har små muligheter for
behandling.

Hva med Norge?
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at
antall nysmittede med HCV synes å
ha gått betraktelig ned de siste 8
årene; fra 2200 til under 1000 (Figur

2). Nysmittede HIV-tilfeller har i
samme periode ligget konstant mel-
lom 220-260. Dette viser at tilbud
om rene sprøyter for misbrukere
samt et godt behandlingsregime har
virket. 

HCV epidemien kan 
ramme alle
I 2007 ble en kirurg ved Uni-
versitetssykehuset i Nord Norge
funnet å være infisert med HCV. For
å lete etter mulig smittekilde ble 431
pasienter testet for HCV. En pasient
fra 2005 ble funnet positiv og antatt

å være kilden til utbruddet. Av de
270 pasientene som kirurgen med
HCV hadde operert etter august
2005, ble hele 10 funnet positiv for
HCV. Deres smitte kan ha kommet
fra kirurgen da virusene var av
samme genotype. Dette viser at HCV
er meget smittsom; vi har aldri sett
lignende utbrudd i helsevesenet
med HIV. Ved dette utbruddet er det
all grunn til å berømme UNN for
god epidemiologi, pasientoppfølging
og åpenhet ved å publisere alle data
internasjonalt. 

Figur 1

Figur 2



E
n gang var det en ære å bli
invitert til å holde fo-
redrag på et interna-
sjonalt møte eller motta et

brev eller en e-post med invitasjon
til å skrive en artikkel for et tids-
skrift. Tidene har endret seg, og slik
er det ikke lenger. Nå strømmer det
inn med slike invitasjoner og mange
av disse kan neppe kategoriseres
som veldig ærefulle. Jeg synes det er
viktig å gjøre unge forskere opp-
merksomme på denne utviklingen.
Dere kan sannsynligvis forvente
slike invitasjoner etter å ha vært
medforfattere på noen få publika-
sjoner. Jeg har derfor i fire uker i
sommer (frem til 20. august) samlet
informasjon jeg har mottatt om slike
invitasjoner. Her kommer opp-
summeringen.

Invitasjoner til å 
skrive artikler
I løpet av de fire ukene mottok jeg
totalt 49 invitasjoner til å sende inn
manuskripter til forskjellige tids-

skrifter, altså gjennomsnittlig
12 per uke. I tillegg til

disse mottok
jeg et be-

tydelig antall e-poster hvor det bare
stod ”Dear Doctor” eller ”Dear
Researcher”; de er ikke inkludert i
det tallet. Nå kan en lure på hvor
mye arbeid som lå bak mange av
invitasjonene til tross for et visst
personlig preg. Jeg mottok for ek-
sempel en som var sendt til ”Dear
Dr. T. Tore” og en som var sendt til
”Dear Dr. torsko”, og noen av invita-
sjonene var til tidsskrifter innen
fagfelt jeg ikke har vært i nærheten
av å jobbe med (for eksempel stam-
celler og HIV). Flere av tidsskriftene
uttrykte at dersom jeg kunne sende
inn manuskript til en gitt dato (1-2
uker frem i tid) så ville artikkelen bli
inkludert i neste nummer som ville
ble publisert bare 3-4 uker etter inn-
sendelsesfristen. Det var fire invita-
sjoner til å bli medlem av Editorial
Board, hvilket skulle inkludere inn-
sendelse av minst et manuskript per
år. Jeg lurer på hva mitt bidrag til for
eksempel ”Genetic Syndrome &
Gene Therapy” skulle være. Det skal
legges til at det dog var enkelte
invitasjoner til tidsskrifter som var
relevante for min forskning og der
de samtidig henviste til relativt nylig
publiserte artikler hvor jeg var med-
forfatter. Alle disse artiklene fikk for
øvrig en svært pen omtale og med
beskjed om at tidsskriftene gjerne
ville motta artikler av tilsvarende
god kvalitet. 

Invitasjoner til møter
Jeg fikk gjennomsnittlig fem invita-
sjoner per uke til å holde foredrag på
internasjonale møter. De fleste av

disse møtene skulle

holdes i løpet av de neste par
månedene. Også her forekom invita-
sjoner innen fagfelt jeg ikke har
jobbet med (for eksempel HIV og
geokjemi). Heldigvis var noen av
invitasjonene innen fagfelt som jeg
har jobbet med og der møtet skulle
holdes så langt frem i tid at jeg
kunne betrakte invitasjonen som
seriøs.

Hva kan vi lære?
Jeg tolker eksemplene over som ut-
trykk for at det nå er blitt ”big
business” å arrangere møter og utgi
tidsskrifter der det er grunn til å
stille store spørsmål ved den faglige
kvalitet. Det er vanskelig å skjønne
at det er mulig å drive fagmøter og
tidsskrifter på en slik måte uten at
en god del forskere synes det er gjevt
å ha blitt invitert til å holde foredrag
eller ønsker å publisere mest mulig,
uavhengig av kvaliteten på det som
publiseres. En stor andel av invita-
sjonene til å sende inn artikler kom
fra ”open access” tidsskrifter. Våre
bevilgende myndigheter sier at vi
skal bruke slike tidsskrifter mest
mulig. Det er muligens et bra
prinsipp, men det er neppe tvil om
at den internasjonale trend om å
publisere i ”open access” har
medført at det er kommet en rekke
useriøse tidsskrifter på banen. Så
vær oppmerksom på invitasjon til
tidsskrifter som tilsynelatende ikke
har til hensikt å bidra til god forsk-
ning, men sørge for inntekter til de
som driver tidsskriftet.

Redaktøren
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I 2014 måtte tannlege og oral-
kirurg W. Scott Harrington i
Oklahoma levere inn sin autorisasjon
etter 35 år som tannlege. Da hadde
han rukket å smitte et titalls
pasienter med HCV. Dr. Harrison
hadde slurvet med sterilisering av
utstyr og myndighetene avslørte
flere brudd på god hygienepraksis.
Totalt ble 4208 pasienter testet og 96
av dem viste seg å ha HCV. 

Stigmatiserende infeksjons-
sykdommer
Tidlig på 80-tallet fikk vi en verdens-
omspennende epidemi der et virus
hemmet immunsystemet. Det syntes
som viruset smittet seksuelt, gjerne

bland homofile menn, Senere viste
det seg at alle kunne få denne infek-
sjonen og utvikle sykdommen AIDS.
Da ble sykdommen et nasjonal og
globalt anliggende. Som for mange
andre alvorlige infeksjonssyk-
dommer som ikke lar seg behandle
med antibiotika, viste det seg å være
et virus. Dette utløste en stor
stigmatisering av de smittede, syk-
dommen var ”selvpåført” og de
smittede var ”urene og smittefar-
lige”. Hepatitt C-epidemien har lig-
nende undertoner. Den synes å være
selvpåført og mange syke er allerede
en belastet gruppe. Det er derfor
viktig at vi gir fakta informasjon om
denne epidemien og dermed fjerner

usikkerhet, fordommer og misfor-
ståelser vedrørende smitteveier. 

Litteratur
https://www.fhi.no/nettpub/smitte
vernveilederen/sykdommer-a-
a/hepatitt-c---veileder-for-helse-
pers/

https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/
hcvfaq.htm

https://www.poz.com/article/hiv-
hcv-mortality-21432-7212

https://bestprac.no/kunnskap-om-
hcv-smitte-blant-injiserende-stoff-
brukere-norge/

Invitasjon til 
internasjonale møter
og til å sende inn
manuskripter

Skal du arrangere et 
vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt. Dersom NBS-nytt har
ledig plass så tilbyr vi gratis annonsering av vitenskapelige
møter som er av interesse for medlemmene. 

Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du
ønsker å benytte deg av denne muligheten.

Publisering av reise referat i NBS-Nytt?
Retningslinjer for publisering av reisereferater finner du på side 39 i NBS-Nytt
2/2016.  
Der beskrives:
·       Hva som er en passende lengde av referatet
·       Hva du bør legge vekt på ved skriving av referatet
·       Hvilke krav som stilles til trykking av bilder

Redaktøren



Glialcellens nye era 
Mange celletyper er nødvendige for
aktiviteten til kroppens mest avan-
serte organ, og moderne hjerne-
forskning fokuserer selvsagt ikke
bare på nervecellene. I denne rei-
serapporten forteller jeg om de

mest tallrike og
multifunksjonelle cel-
letypene i hjer nen,
nemlig glialcel-
lene.

Glialceller deles
gjerne inn i tre
hovedgrupper. Oli -
godendro cytter i
sen tral nerve sy -
ste  met – kalt
Schwann celler
i det perifere
nerve systemet
– produserer

og organiserer myelin rundt aksoner,
som omslutter nerver og forbedrer
signaloverføringen. Mikroglia har
opphav i primitive makrofager
fanget i hjernen tidlig i utviklingen,
og blir «hjernens immunceller». In
vivo-mikroskopi viser at disse be-
veger seg livlig rundt i vevet og
undersøker omliggende celler med
sine utstikkere. Astrocytter – klassisk
avbildet som store stjerneformede
celler – er blant annet nødvendige for
formasjonen av blodhjernebarrieren,
synapseformasjon og «spatial
buffering» – fenomenet der astro -
cytter regulerer nivået av ekstra-
cellulært kalium ved å ta opp ionene
og spre dem gjennom sitt sam -
menkoblede nettverk.

Konferansens første dag var et «in-
troduksjonskurs» i glialcellebiologi,

som til min glede tok opp misoppfat-
ninger man finner i faglitteratur. Ek-
sempelvis har nok de fleste biologer
lest at man finner 10-50 glialceller
per nevron i hjernen, men dette tallet
er svært usikkert. Sannsynligvis er
ratio mellom glialceller og nevroner
nærmere én-til-én, men da antallet
varierer mellom hjernens regioner
og subregioner er det vanskelig å gi
eksakte tall.

Tidligere trodde man at glialceller
utgjorde en støttefunksjon i hjernen,
derav navnet glia, som betyr lim. Det
er riktig at glia omringer nevroner og
holder dem på plass og adskilt fra
hverandre, men glialcellenes mer
adaptive roller er essensielle for
hjernens funksjon. Blant annet
tilfører glia næring og oksygen til
nevroner, fjerner avfall og ødelegger
patogener.

Humane induserte 
stamceller i forsøksdyr
Steven Goldman (University of Ro-

chester Medical Center) fortalte
om sin gruppes etablering

av en humanisert glial
"kimær" mus ved
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Glial Cells in Health
and Disease
Annenhvert år arrangeres European Meeting on Glial Cells in Health and Disease. Denne gangen var kon-
feransen i Edinburgh, og jeg hadde gleden av å få være med takket være NBS’ reisestipend. Med et tett-
pakket program og revolusjonerende ny kunnskap om glialcellers funksjon satt jeg igjen med sterke
inntrykk.
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hjelp av implantasjon av induserte
pluripotente stamceller (iPS). iPS-
cellene utvikles fra humane
hudbiopsier, og når disse humane
cellene implanteres i forsøksdyr
dannes en «kimær». I Goldmans
tilfelle var resultatet en mus med
menneske-glialceller. Gruppen
observerte et slående fenomen; de
humane glialcellene utkonkurrerte
de mindre spesialiserte museglial-
cellene, og spredte seg raskt i robuste
nettverk i musehjernene. En rekke
forskjellige atferdsforsøk viste at
disse kimære musene var smartere
enn villtypemus. 

Utbredelsen av glialceller og ef-
fekten på oppførsel i mus var over-
raskende, men ikke hovedpoenget
med forsøkene. I nylig publiserte for-
søk ønsket Goldmans gruppe å
undersøke om iPS-deriverte glial-
celler fra pasienter rammet av alvor-
lig schizofreni oppførte seg
annerledes enn «friske» iPS-celler
(Windrem et al., Cell Stem Cell
2017). Når iPS-cellene fra schiz-
ofrene fikk spre seg i musehjerner
observerte gruppen nedregulering av
gener assosiert med synaptisk ut-
vikling og funksjon. I tillegg var cel-
ledifferensieringen forsinket og
astrocyttene hypoplastiske. I atferds-

forsøk kunne man se at søvn var for-
styrret, og musene viste angst,
antisosial og abnormal oppførsel.
Dette har overlapp med noen av
hovedtrekkene ved schizoide atferds-
forstyrrelser hos mennesker. 

Tidligere har man antatt at en av
årsakene til schizofreni var tap av
nevroner og skade på synapser, med
tap av myelinering og dysregulerte
glialceller som en sekundær effekt.
Goldmans forsøk viser at i dette
tilfellet er årsakssammenhengen
motsatt; det er abnormale glialceller
som fører til skade på nerveceller og
synapser. Studiet åpner døren for et
paradigmeskifte innen hjerneforsk-
ning – siden det sannsynliggjør
ideen om at «nevrologiske» syk-
dommer faktisk kan være «gliale».  

Glialcellers nettverk og
spredning av hjernekreft
Hvorfor er astrocytter så viktige for
hjernens utvikling og funksjon?
Molekylært spiller såkalte gap
junctions – koplinger mellom celler
dannet av konneksin-proteiner – en
viktig rolle. Astrocytter har høyt ut-
trykk av gap junction-proteinet kon-
neksin-43 (Cx43). Konneksiner
danner heksamere hemikanaler i
cellemembraner. Disse koples over

det intracellulære rommet og
danner gap junctions, som tillater
passasje av ioner og små molekyler
mellom koplede cellers cytosol.
Membranområder i astrocytter
fylles med ekstensive plakker av gap
junctions som tillater rask over-
føring av forbindelser. 

Preliminær forskning om ondartet
gliom presentert av Frank Winkler
(German Cancer Research Center)
viste hvor viktige gap junctions er for
overlevelsesevnen til astrocytter.
Glioblastom (glioblastoma multi-
forme) er den mest alvorlige sorten
gliom, og består av kreft-astrocytter
som infiltrerer hele hjernen. Kreften
er ansett som uhelbredelig, blant
annet fordi den raskt bygger seg opp
igjen etter strålebehandling. 

Ved å studere slike svulster med 2-
foton mikroskopi kunne Winklers
gruppe se tett sammenkoblede nett-
verk av kreftceller. Nettverket var
dannet ved hjelp av et overuttrykk av
gap junctions. Gjennom gap
junctions overføres IP3, som fører til
slipp av Ca2+, som igjen generer
kalsiumbølger, en signalmetode
astrocytter bruker i sine nettverk. I
gliom observerte Winkler at disse
nettverkene overførte informasjon
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mellom celler som var langt fra
hverandre i svulsten. Ved å drepe én
svulstcelle med en fokusert laser,
kunne responsen fra nettverket
observeres med mikroskopi i levende
vev. Uskadde kreftceller strakk ut
lange prosesser som undersøkte og
ryddet opp i området der cellen
hadde dødd. Deretter delte en kreft-
celle seg, og en ny nukleus ble over-
ført gjennom utstikkerprosessen til
den eksakte posisjonen der en celle
«manglet». 

Man har lenge vært klar over at
høyt uttrykk av konneksin i gliom er
assosiert med dårlig prognose, mens
lavt uttrykk er assosiert med bedre
prognose. At svulst-nettverket pro-
sesserer informasjon om skadde
celler og raskt erstatter dem med nye
er en helt nyoppdaget adaptiv re-
spons, som kan forklare hvorfor
gliom er spesielt resistent mot
stråleterapi. Man håper at kunn-
skapen kan brukes til å utvikle ny be-
handling mot denne svært
aggressive krefttypen.

Søvn og gap junctions
Gap junctions overfører ikke bare
ioner gjennom cellenettverk. Også
større forbindelser – grovt sett opp
til 1000 Da – kan passere. Jerome
Clasadonte (Jean-Pierre Aubert
Research Center) presenterte arbeid
som viser at overføringen av laktat
gjennom gap junctions i astrocytter
er helt nødvendig for reguleringen
av våkenhet og søvn. Ved hjelp av
tracer-studier kunne gruppen vise at
gap junctions mellom astrocytter
transporterer laktat til områder i
laterale hypothalamus. I dette om-
rådet finner vi orexin-nevroner, som
har en karakteristisk tonisk fyring
nødvendig for våkenhet.  Hvis ut-
trykket av det predominante kon-
neksinet Cx43 i astrocytter genetisk
fjernes i kun astrocytter er resultatet
fragmentert våkenhet og en generell
økning av søvnighet hos mus. Års-
aken til dette er at når energi-kilden
laktat mangler, mister orexin-
nevroner evnen til å fyre korrekt, og
resultatet er forstyrret våkenhet.
Eksogen tilførelse av laktat til disse
nevronene gjenoppretter korrekt
tonisk aktvitet selv i dyr som
mangler Cx43 i astrocytter.  

«Omics» for å se detaljer og
samtidig studere helheten
De siste årene har glialcellenes be-
tydning for normal hjernefunksjon
blitt åpenbar. Glialcellene kan ikke
lenger anses som rene støtteceller, og
deres funksjon er direkte samspill
med andre celletyper. Det nære sam-
spillet mellom glialceller, nevroner
og mikroglia har stor betydning for
alle hjerneforskere, fordi det nå vil
bli helt essensielt å studere celler
«der de er» - i sine nisjer i møte med
andre celler. 

Med moderne metoder for å rense
hjernens forskjellige celletyper,
brukes nå microarrays som kan ana-
lysere selv enkeltceller direkte ekstra-
hert fra hjerner. High
through put-metoder – som trans-
kriptomikk, epigenomikk og pro -
teomikk kombinert med
bioinformatiske metoder for å ana-
lysere store datasett – lar hjernefors-
kere undersøke forskjellige celletyper
i forskjellige regioner, eller rett og
slett dyrke frem rene og
velkarakteriserte kulturer for videre
forsøk. 

Spesielt interessant er kanskje
spesialisering innad i enkeltceller.
Moderne metoder viser at hver
enkelt celletype har mange forskjel-
lige spesialiseringer avhengig av
regionen domenene befinner seg i.
Martine Cohen-Salmons gruppe
(The School of Neurosciences, Paris)
viste i sine forsøk at astrocyttenes ut-
stikkere som dekker hjernens blod-
årer – kalt endeføtter –  ikke bare har
spesialisert proteinuttrykk men
faktisk foretar distal translasjon av
transkripter. Dette er mulig ved hjelp
av ribosomer plassert langt unna cel-
lens soma. Gruppen isolerte ende -
føttene og publiserte dette spesifikke
transkriptomet – med den tids-
riktige tittelen «the endfeetome»
(Boulay, Cell Discov. 2017).

Betydning for min egen
forskning
I vår gruppe arbeider jeg blant annet
med uttrykket og funksjonen til
aquaporin-4 (AQP4), den domi -
nante vannkanalen i hjernen.  Man
finner høyt uttrykk av denne vann-
kanalen i astrocytters endeføtter
rundt hjernens blodårer, der den er

kolokalisert med kalium-kanalen
Kir4.1. Denne lokaliseringen
indikerer at AQP4 er involvert i
hjernens kalium-homeostase. Imid-
lertid har AQP4 knockout-dyr
(AQP4KO) en mild fenotype uten
hemming av kaliumclearance.
Basert på dette dannet vi en
hypotese om at økt uttrykk av kon-
neksiner kunne forklare fasili -
teringen av kalium-redistribusjon
og den forsterkede astrocyttkop-
lingen observert i hippocampus i
AQP4KO mus.

I posteren jeg presenterte på
denne konferansen viser jeg at dele-
sjon av AQP4 fører til en dobling i an-
tallet av nettopp gap junctions
mellom astrocytter i hippocampus.
Imidlertid økes uttrykket hverken på
transkript- eller proteinnivå. Ved å
benytte en detergentbasert frak-
sjonering som skiller løselig kon-
neksin (ikke del av gap junctions) og
uløselig konneksin (del av gap
junctions) observerte vi at det er
mengden uløselig konneksin som
dobles, uten endring av mRNA og
proteinuttrykk. Vi mener dette kan
være en mekanistisk forklaring på
tidligere observasjoner av forbedret
overføring av tracer-molekyler i
AQP4KO dyr. 

En overraskende observasjon var
store endringer i fosforylerings-
mønsteret av konneksin-43 i
AQP4KO-dyr sammenliknet med
villtyper. I disse dager undersøker vi
betydningen av disse fos-
foryleringene for reguleringen av gap
junction-dannelse, og ikke minst
hvordan dette påvirker koplingen
mellom astrocytter i hjernen. Her il-
lustrerte foredragsholderne med
flere interessante eksempler hvordan
jeg kan utføre slike eksperimenter.
Som stipendiat var det meget

verdifullt for meg å få anledning til å
delta på det verdensledende møtet
om glialcellers funksjon og biokjemi.
Møtet ga meg både finspisset infor-
masjon om akkurat mine forsk-
ningsinteresser og i tillegg en
oppdatering på de helt store nye opp-
dagelsene innen mitt felt. Jeg vil
anbefale alle studenter og
stipendiater til å gjøre det samme, og
takker hjertelig Norsk Biokjemisk
Selskap for støtten. N
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NBS Trøndelag
«Populærvitenskapelig aften» høsten 2017
NBS Trøndelag inviterer til «Populærvitenskapelig
aften» torsdag 5 oktober. Programmet vil bestå av tre til
fire foredrag.
Allerede bekreftede foredragsholdere er:
•   Menno Oudhoff (Institutt for Klinisk og Molekylær 
    Medisin, NTNU)
    How is organ size controlled? 'The fable of the fly, the
    hippo, and all other animals'
•   Frode Føssøy (Norsk Institutt for Naturforskning)

eDNA - biomonitoring 2.0
Seminaret vil bli avholdt torsdag 5 oktober, fra kl.17.00
på rom KS12 ved Kunnskapssenteret (Øya Campus). Det
vil bli servert pizza og vi håper på en sosial aften. Følg
med på facebook for oppdateringer og påmelding.

NBS Vintermøte 2019

NBS Trøndelag har æren av å arrangere NBS vintermøte
vinsten 2019. Arrangements komiteen er allerede i gang
med forberedelsene, og vi kan allerede offentligjøre av
møte atter en gang bli avholdt på vakre Røros og Røros
Hotel (http://www.roroshotell.no). Røros er en attraktiv
og spennende destinasjon på vinterstid. Hotellet er nå
også renovert og har fått eget bad og velvære avdeling.
Vi håper dette kan vær med på å friste attraktive fo-
redragsholder og deltager. Slik at vi får til et vellykket ar-
rangement. Sett av datoene 24.1-27.1 2017. Vi sees på
Røros.

NBS Trøndelag på Facebook
NBS Trøndelag er nå på Facebook (https://www.face-
book.com/nbstrondelag/). Der vil dere til enhver tide
finne oppdatert info om vår aktivitet.

NBS BERGEN
Informasjonsmøte
I april arrangerte Nucleus (Fagutvalget for studenter ved
Biomedisin) et informasjonsmøte for master- og dok-
togradsstudenter ved Det medisinske fakultet på UiB.
NBS og forskerskolene Norbis (National Research school
in bioinformatics, biostatistics and systems biology ) og
DLNRS (Digital Life Norway Research School) var
invitert til å fortelle om mulighetene og fordelene ved å
være medlem i de enkelte organisasjonene. Rune Kleppe,
styreleder i NBS avdeling Bergen fortalte blant annet om
muligheten for å søke reisestipend, vintermøtet og NBS-
nytt mens tilhørerne fikk servert pizza og brus.

Ølsmaking

I april arrangerte vi også en ølsmaking i god biokjemisk
ånd for våre medlemmer, med fokus på hvordan ulike
gjærstammer påvirker smaksbildet som utgjør ulike øl-
stiler. Som foredragsholder og ekspert hadde vi Stian
Krog, som er godt kjent i ølmiljøet fra sitt arbeid med
Bergen ølfestival (Norges største ølfestival), fra ulike
dommerpaneler og som pioner og daglig leder i Norges
første Mjøderi. Her ble det god anledning til refleksjon
rundt biokjemiens og mikrobiologiens undrer.

Kjærlighet, fake news og kjemi

Sammenhengen mellom kjærlighet, fake news og kjemi?
I mai holdt førsteamanuensis Steven Ray Wilson ved
Kjemisk institutt, UiO, foredrag om oxytocin og hvordan
de brukte open access til å finne en ny metode for
kvantifisering av ’kjærlighetsmolekylet’ oxytocin. Open
access gjør det gratis å lese forskningsartikler og dermed
når man flere lesere, samtidig som andre kan gjøre for-
søkene om igjen. Dette gjør det enklere å spre forsk-
ningsresultatene og tilsvarende vanskelig for ’fake news’
å oppstå på ditt forskningsfelt. Som Steven sa: ”Som
stipendiat likte jeg best Accepted. Deretter kom
Published. Etter hvert var det Cited som var best, men
nå er det Reproduced!”
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Denne spalten skal ta for seg en del norske
språkblomster, kanskje med hovedvekt på de
som blomstrer i overgangen mellom viten-
skapelig og mer folkelig bruk. Overføringen av
ord fra forskning og vitenskap til dagligtale
resulterer ofte i bruk som påkaller både gråt
og latter. Og noen ganger tar denne overgangen
fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen virker full-
stendig meningsløs og ulogisk, får jeg problemer og må skrive 

frustrasjonen av meg. I denne spalten vil vi høytidelig og med litt
humor minnes ord vi savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å
slåss med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å skrike litt.
Planen er å ha en liten spalte i hvert nummer av NBS-nytt. Men
redaktøren av spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-
ende innlegg og debatt. 

Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

VED ERIK BOYE

Etter å ha lest en del bøker og artikler av
folk som virkelig kan skrive engelsk, har
jeg akseptert at min egen forestilling om
at jeg skriver godt engelsk, ikke holder
vann. Mine skriblerier er nok forståelig for
kolleger, men ikke så mye mer. Og fremfor
alt er presisjonsnivået lavt. Hva kan jeg
gjøre for å nyansere min uttrykksform
ytterligere? For noen år siden hørte jeg et
foredrag av Steven Pinker, den gang om
hans påstand om at verden var blitt et
fredeligere sted å leve. Hans måte å for-
mulere seg på og bredden i uttrykks-
formen var slående. Derfor kjøpte jeg nylig
hans bok med tittelen ”The Sense of
Style”, med den smigrende undertittlen
”The Thinking Person’s Guide to Writing in
the 21st Centrury”. Hvis du er interessert i
grammatikk og logikk, gjør likeså.

Allerede i innledningen fikk jeg en god be-
grunnelse for mitt valg: ”Style, not least,
adds beauty to the world. To a literate
reader, a crisp sentence, an arresting
metaphor, a witty aside, an elegant turn
of the phrase are among life’s greatest
pleasures”. Hvem kan ønske seg noe
mer? Jeg har ikke ambisjoner om å gjøre
mine vitenskapelige publikasjoner til
litterære mesterverk, men å gjøre dem
leseverdige og til og med minneverdige
bør være en god målsetting. Å lære seg
hva det vil si å ta leseren i hånden, for-

telle hvor man skal og deretter lede gjen-
nom terrenget på en forståelig måte er en
nødvendighet, og Pinker har gode hjelpe-
midler for dette. 

Han legger vekt på at fagfolk ikke kan ta
for gitt at leserne har samme bakgrunn.
Dette poenget er viktig for oss bio-
kjemikere, nesten uansett hva vi skriver. 
Vi må ikke tro at å skrive uklart og med
mange fremmedord bestyrker oppfat-
ningen om at vi er flinke fagfolk. Ikke
unngå utdypende forklaringer av redsel
for å bli tolket som enkel eller ned-
latende. Pinker uttrykker det slik: ”..one
should not confuse clarity with condes-
cension”.

Pinker legger mye vekt på grammatikk:
“Literate people should know how to think
about grammar”. Mye av hans behandling
av enkel grammatikk fikk vi dekket i
barneskolen, men de fleste har kanskje
glemt det nå. Han omtaler bruken av ob-
jektsformer (she/her, he/him, we/us,
who/whom) med en ironi og bestemthet
som egentlig avfeier mitt forrige innlegg i
Ordkløveri, som var et gravskrift over
akkusativen. 

Mange har en tendens til å skrive kom-
pliserte setninger der man først mot
slutten har noen muligheter til å forstå

hvor forfatteren vil hen. Setninger kan
være lange, ja, dekke en hel side uten at
de blir uforståelige, hvis man bare sørger
for å avslutte hver del så leseren kan
lagre dem som logiske enheter. Verre er
det hvis sammenhengen først blir klar
mot slutten, og selv korte uttrykk kan bli
uforståelige dersom forholdet mellom en-
hetene i setningen er uklare. Et eksempel:
Din PC gir en feilmelding som sier ”Failed
password security question answer
attempts limit”. HVAFFORNO? Hva med
”Ringling Bros. and Barnum & Bailey
Circus”? Ikke lett å forstå at de to første
ordene er med i sirkuset. I faglige artikler
jeg selv leser, møter jeg ofte uttrykk som
”DNA damage dependent checkpoint
failure consequences”. Dette kan gjøres
forståelig ved å skrive ”Consequences of
failure of DNA-damage-dependet check-
points”. Slike konstruksjoner kalles av
lingvister for ”noun piles”. Dere husker
sikkert bakgrunnen for dette eksempelet
på ”noun pile”: Admitted Olympic Skater
Nancy Kerrigan Attacker Brian Sean
Griffith Dies”. Denne setningen går an å
dekode, men det tar litt tid. 

Moralen er: Det er ikke sikkert at vi som
ønsker oss mer klarhet og sammenheng i
vitenskapelig litteratur bare er bare mase-
kopper uten noen meningsfylte poenger. 

PINKER

Støtt våre annonsører!

NBS-Nytt takker de firmaer som har
bidratt med annonser til dette
nummeret: Pedro Consulting. 

Vi oppfordrer medlemmene 
til å vise at det lønner seg å
annonsere i bladet.
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I biostrekene denne gangen er Arnt opptatt av
problemstilling med å bli trukket i forskjellige ret-
ninger. Illustrasjonen øverst har han kalt ”Forsker
og administrator”. Illustrasjonen nederst er kalt
”Gener tilpasset enhver anledning”.
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ørgelig men sant: Det viser
seg at det trolig ikke er
noen signifikant forskjell
mellom tarmfloraen i

slanke og fete mennesker.
Biorabiatens forretningsplan for
opprettelse av klinikker for innpod-
ing av gunstige bakterier i tarmen,
slik at mottakeren i en viss tid etter
skulle kunne ete av hjertens lyst uten
å legge på seg, synker derfor i grus.
Planen om storstilt innkjøp av
Gillette Fusion barberblader og
ompakking av dem i emballasje som
proklamerte "Nå med 3 måneders
levetid" måtte også gis opp, siden
bladene allerede var så dyre at det
ville være urealistisk å øke prisen
tilstrekkelig til at inntektene ville
være bryderiet verd. Så Biorabiaten,
som grunnet sitt ekspansive levesett
har et stadig behov for å skaffe
trygge inntekter i tillegg til pen-
sjonen, er på desperat jakt etter al-
ternative inntektskilder. Han ville
foretrekke noe som ikke krever for
stor arbeidsinnsats, så det ideelle
ville naturligvis være et godt patent
som kunne gi varige lisensinntekter.
Men dessverre - Biorabiaten var for
doven og tiltaksløs i den tiden da
han fortsatt hadde den intellektuelle
kapasiteten til å finne opp noe. Hans
eneste patent ble i sin tid solgt til

EMBL for 1 DM, og ville sant å si
neppe gitt særlige inntekter selv om
han ikke hadde solgt det. Etter at
hans andre patenteringsforsøk gikk
fløyten fordi noen jæ... tyskere
patenterte det samme noen uker for
tidlig, har Biorabiatens innsats på
patentmarkedet vært temmelig
laber. Enkelte gode ideer har
riktignok dukket opp fra tid til
annen - for eksempel dørhengsler
som var utformet slik at man kunne
henge opp dørene uten at det var
nødvendig å treffe riktig posisjon
med begge hengslene samtidig -
men det har gjennomgående skortet
på tiltakslysten og evnen, så nei,
lisensinntekter er ikke en realistisk
kilde for opprettholdelse av
Biorabiatens livsstil. 

Et alternativ han har overveid
jevnlig gjennom sin vitenskapelige
karriere er å gå over til "the dark
side". Hadde han for eksempel gjen-
innmeldt seg i den norske kirke for
20 år siden, kunne han ha oppnådd
å bli mottatt som en angrende
synder og tjent seg søkkrik på å
holde foredrag om hvordan det ikke
er noen motsetninger mellom
kristen tro og moderne vitenskap og
hvordan moderne molekylærbiologi
klart viser at Darwins teori om livets

utvikling ikke kan være riktig. Med
riktig spilte kort ville han kanskje til
og med kunnet bli biskop, med rett
til å kle seg i purpur ved festlige
anledninger, noe som hadde passet
godt med Biorabiatens smak når det
gjelder klær. Men nå er det for sent,
siden det tydeligvis finnes en alders-
grense for biskoper i Norge. 

Men "the dark side" har flere inn-
gangsdører, og en av dem er merket
med "Alternativ medisin". Enkle
nettsøk viser at mange akademikere
har valgt denne inngangsdøren og at
det finnes et vell av klinikker i Norge
som tilbyr et stort utvalg av al-
ternative behandlingsmetoder, fra
tarmskylling til irisdiagnose og
fotsoneterapi. Men det er sikkert
plass til flere, og Biorabiatens nåvær-
ende mål er derfor å opprette
Paradybeklinikken for alternativ be-
handling av en rekke lidelser. Det
beste hadde naturligvis vært om
Biorabiaten hadde hatt vett nok til å
studere medisin i sin ungdom, men
han tenker seg at en klinikk ledet av
en dr. philos. også vil kunne tiltrekke
seg et tilstrekkelig antall pasienter.
Det viktigste, tror Biorabiaten, er at
klinikken har en god nettside, med et
stilig fotografi av Biorabiaten selv og
hans akademiske diplomer og
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meritter, et passende utvalg av be-
handlingsformer (det kan umulig
være så vanskelig å skylle en tarm, og
planteekstrakter kan sikkert hel-
brede både det ene og det andre) og
en grundig beskrivelse av hvordan
moderne biokjemi beviser at be-
handlingen virker ("Nobelpris-
vinneren Otto Warburg viste allerede
på 1930-tallet at forstyrret stoffskifte
i tarmen kan føre til kreft" - uff nei,
den er det en annen av klinikkene
som allerede bruker). 

Alt i alt innser Biorabiaten at en
karriere som klinikkleder åpenbart
må være et riktig valg. I en slik stil-

ling blir hans høye alder ikke lenger
en ulempe, men en klar fordel, siden
den vil kunne brukes som bevis på
at behandlingen faktisk virker. Når
han bare klarer å overvinne
samvittighetskvalene forbundet med
en overgang til the dark side - noe
som erfaringsmessig bør gå greit,
mener han - vil de neste trinnene
være å finne en god web-designer og
et utvalg av passende planteeks-
trakter som ikke allerede benyttes i
andre klinikker. Dette siste kan
åpenbart være et problem, siden fo-
reløpige undersøkelser viser at alle
ekstrakter som Biorabiaten hittil har
kommet på - poppelekstrakt, tis-

telekstrakt, eikeekstrakt og andre -
allerede er i flittig bruk i klinikkene
rundt omkring. Men Biorabiaten vet
at det finnes mange planter å velge
mellom, enda flere enn det finnes
klinikker, så han fortviler ikke.
Paradybeklinikken vil komme på
markedet med et unikt behandlings-
tilbud, og den vil komme for å bli!

Paradybe -
klinikken
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PROTEIN-LIPID INTERACTIONS: 

Advanced
experimental and
computational tools
The European Molecular Biology Organization (EMBO) represents the Eu-
ropean gold standard in life sciences when it comes to conferences, courses,
symposia, and workshops. Courses and workshops of various kinds are
annually available to students and researchers all around Europe, and the
focus of such events are usually centered around specific research areas or
methodology of timely scientific importance. The 1-week EMBO practical
course in protein-lipid interactions, with emphasis on the latest
computational and advanced experimental methods, was organized at
Biomedicum Helsinki, Finland, in July 2017.

E
MBO provides an impres-
sive plethora of courses
and workshops annually.
The quality is considered

top tier in Europe, and the variation
in subjects is wide. My background
is in biochemistry, and during my
research I have mostly characterized
protein-lipid interactions using
biophysical methods, like circular
dichroism spectroscopy, small-angle
scattering, reflectometry, surface
plasmon resonance, atomic force
microscopy, and calorimetry. The
reason I decided to participate in
this course was to learn about
computational methods and gain an
insight into techniques involving
microscopy. I received travel support
from NBS, which made the course
participation financially possible.

The EMBO practical course titled
“Protein-lipid interactions:

Advanced experimental and
computational tools” was organized
in Helsinki, the most populous city
of Finland, which together with the
neighboring municipalities of Espoo,
Vantaa and Kauniainen forms the
Finnish Capital region with a total
population of 1.1 million
inhabitants. As the urban center of
Finland, it is also the most
academically successful and diverse
city, with University of Helsinki being
the greatest and oldest Finnish uni-
versity. Biomedicum, where most of
the course took place, is a modern la-
boratory building dedicated for
biomedical research and education,
which is located at the Faculty of
Medicine within the Meilahti Hos-
pital District.

Accommodation had been
conveniently arranged in Töölö,
which lies adjacent to the Meilahti

campus. Additionally, every
participant of the course received a
complimentary ticket for local
traffic, which was valid for the entire
week and allowed transportation
within the city limits of Helsinki.
Since the weather remained excellent
throughout the course, many
participants took the liberty of
exploring the historical city as well as
its vivid nightlife. Some even
travelled to Estonia right after the
course, as Tallinn is only a ferry-ride
away across the Gulf of Finland.

Morning sessions at Biomedicum
were reserved for lectures and
seminars given by invited speakers.
Afternoons were composed of 10-
hour slots of hands-on practicals.
The remainder of the time was
dedicated for student and speaker
interaction coupled with poster
presentations. One day in its entirety

was spent at the CSC campus in
Espoo, which houses the Finnish
scientific supercomputing facility.

The invited speakers and topics
were diverse, as practically every
possible field involving protein-lipid
interactions (except my own) was
covered at least to some extent. The
lectures on the first two days
provided a deep insight into the
current status of their fields, as well
as emerging techniques and dis-
ciplines, such as systems biology and
the relevance of computational
methods. The topics ranged all the
way from cryo-electron tomography
of cells to single molecule micros-
copy, from structural biology to
metabolomics, and from label-free
imaging to computational methods.
During the days with practicals, the
morning lectures provided an over-
view into the practicals themselves,
explaining the theory behind each
method and any practical
advantages and limitations.

The practicals at Biomedicum
encompassed a variety of different
methods. I found live cell CARS
microscopy particularly interesting
as a label-free real-time method to
visualize lipid droplets of
differentiating adipocytes. Cell based
assays that we carried out during the
course also included automated
quantification of lipid droplets from
microscopy images. Another set of
practicals focused more on fluores-
cence microscopy of giant
unilamellar vesicles (GUVs). During
the practical, GUVs were prepared
with fluorescent lipids and proteins
that bind certain lipid types, which
caused observable phase separation
as well as local membrane

fluctuations. Three different
methods were used to prepare GUVs,
which was also nicely visualized
using microscopy. Extensive back-
ground into GUV preparation using
different methods was provided, as
all methods have their own unique
advantages and drawbacks.

An interesting emerging method
used routinely only in Helsinki and
at the University of Bonn in Germany
was lipid click chemistry, where
alkyne-containing lipids originating
from modified fatty acids are
conjugated with a fluorophore after
extraction. The method allows
quantitative visualization of different
lipid types on a metabolic timescale
of minutes.

One important aspect that was
addressed during the practicals was
the strict quality control that must be
maintained during lipid experi-
ments. One practical was specifically
arranged to raise awareness about
the risks involved when working
with lipids. Especially modifying
lipids should always be done very
carefully, as their chemical properties
and stabilities are easily altered, thus
potentially compromising scientific
results. 

The computing practical was or-
ganized at the CSC campus in the
neighboring city of Espoo. The
campus is a relatively new building
with excellent capacity for teaching
and work. As a bonus, there is a
sauna upstairs, which many
participants of the course learned to
appreciate. The practical itself was
quite intensive and provided a good
foundation on how to manage Linux
using a terminal, as well as molecular

visualization with VMD. The
practical itself was mostly visualizing
and analyzing structures and
molecular dynamics simulations. No
hands-on modeling was performed,
but all example material provided
had been published recently, hence,
we were working with “real” data.
The material was mostly trajectories
from atomistic simulations, which
looked at protein-membrane
interactions, ligand specificity,
receptor aggregation within a lipid
bilayer, as well as binding of a soluble
protein to a lipid membrane. All in
all, the computational part of the
course was very satisfying, and the
power of biocomputing as an emerg-
ing field in protein-lipid interactions
is becoming convincing. 

Overall, the workshop provided an
excellent hands-on experience on
some of the latest methods in
protein-lipid interactions. Especially
the analysis session at CSC proved
the power of biocomputing as a
complementary discipline to
experimental methods and inter-
pretation of results. In addition, the
repertoire of invited speakers and the
selection of subjects and
methodology involved was impres-
sive, covering recent advances in
existing fields and also completely
novel methods. As for myself, the
course greatly complemented my
understanding of the available
methodology out there, as many of
the methods included in the course
were new to me and had a stronger
focus on macroscopic systems,
rather than simplified biochemical
model systems.
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Sommerskole i
strukturbiologi på
Sicilia
Den internasjonale sommerskolen i krystallografi arrangeres hvert år i 
Erice på Sicilia. I år var navnet på skolen nesten misvisende – temaet var
”Integrative Structural Biology” og under strukturbiologiparaplyen hører
selvfølgelig cryo-EM til.
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I
år ble kurset “International
School of Crystallography”
arrangert for femtiende gang,
og som alltid fant det sted i

fjellbyen Erice på Sicilia. Skolen er
nærmest en institusjon i
strukturbiologi-miljøet, faktisk inn-
ledet nesten samtlige av hoved-
foredragsholderne med å fortelle om
hvordan de selv hadde deltatt på
kurset som studenter. På grunn av
jubileet ble det nok rettet ekstra mye
oppmerksomhet mot skolens his-
torie, men det er ikke tvil om at den
har innehatt en viktig rolle. Skolen
ble i sin tid startet opp av Dorothy
Hodgkin, som ble tildelt Nobel-
prisen i 1964 for arbeidet sitt innen
krystallografi (en anekdote: Dette
ble annonsert i avisen Daily Mail
med overskriften ”Oxford housewife
wins Nobel prize”), og siden 1978
har det vært Sir Tom Blundell som
innehar den ærefulle tittelen
”Director of the School”. 

Temaet for sommerskolen er for-
skjellig fra år til år. Denne gangen var
emnet ”Integrative Structural
Biology” i sentrum. Altså hvordan
forskjellige teknikker (særlig krys-
tallografi, NMR og, ikke minst, cryo-

EM) kan brukes til å bestemme
struktur, men også metoder som kan
brukes til å komplementere og for-
klare strukturelle data, som for ek-
sempel massespektrometri,
bindingsstudier og lysmikroskopi.
En krystallstruktur i seg selv er
sjeldent nok til å få en publikasjon!
Det ble også arrangert workshops
hvor man kunne lære å bruke for-
skjellig programvare for data-
behandling og analyse. 

Cryo-EM var den teknikken som
ble mest nevnt. Cryo-EM krever ikke
krystaller og er, i motsetning til

NMR, særlig godt egnet for å be-
stemme strukturen til store
makromolekyler og proteinkom-
plekser. De siste årene har
strukturbiologene vært vitne til det
som Werner Kühlbrandt har kalt en
”resolution revolution”, og antallet
strukturer som er løst med cryo-EM
har skutt i været siden 2012.
Strukturer løst med cryo-EM hadde
tidligere normalt en oppløsning på
10-20 Å, mens de siste årene har det
blitt mer og mer vanlig  med en opp-
løsning helt ned til 3-4 Å, og man har
dermed mulighet til å forstå mye mer
av funksjonen til molekylet. Vi ble

forklart at utviklingen skyldes ny
teknologi, og da særlig to ting. Den
første, og viktigste, er bedre
detektorer, såkalte DDD-detektorer
(Direct Detection Device) i stedet for
CCD-detektorer. De nye detektorene
detekterer elektroner i stedet for fo-
toner, og dette gjør, kort forklart, at
man mister mindre informasjon og
dermed får bedre oppløsning. Den
andre nyvinningen er faseplater (på
engelsk ”phase plate”). Disse øker
kontrasten, sånn at molekylet skiller
seg mer ut fra bakgrunnen
(vitrifisert is) på gitteret som brukes
i mikroskopet. Bridget Carragher fra
NYSBC forklarte at neste hinder å
overkomme nå er å utvikle bedre
teknikker for applisering av protein-
prøven på gitteret. Et eksempel er at
partiklene på gitteret (altså prøven)
må være i et tynt, tynt islag, og for å
framstille dette tynne laget tørker
man prøven med noe som kan
sammenlignes med trekkpapir for
blekk. Det gjør at over 99 % av
prøven blir tørket bort før analysen!
David Stuart fra Oxford viste også til
at det han kalte demokratisering av
utstyr var et problem, nemlig at det
foreløpig er altfor få mikroskoper til-
gjengelige for strukturbiologimiljøet,
og at man i for stor grad må ha de
”rette” samarbeidspartnerne for å få
utført cryo-EM forsøk. Databehand-
ling ble tatt opp av Wah Chiu, som ga
en god innføring i hvordan man skal
behandle, tolke og validere data fra
cryo-EM-forsøk.

Cryo-EM var den eneste metoden
som ble omhandlet såpass teknisk,
antagelig fordi mange av tilhørerne
ikke hadde erfaring med cryo-EM.
Hovedvekten av foredragene dreide
seg allikevel mindre om
metodeutvikling og tolkning av data,
og mer om foredragsholderens egen
forskning og hvordan de im-
plementerer forskjellige teknikker i
sin egen lab. Særlig spennende var
det å høre Pamela Björkman fra
Caltech snakke om sitt arbeide for å
tilvirke en HIV-vaksine. Det var for
eksempel nytt for meg at det finnes
flere varianter av HIV i én smittet
person enn det finnes varianter av
influensa i hele verden! Da blir det
vanskelig å identifisere et bredt
nøytraliserende antistoff. Noen
pasienter produserer allikevel et slikt
antistoff, og Björkman presenterte
strukturen av et (umodent) antistoff
fra denne gruppen i kompleks med
HIV-proteinet gp120. 

Nenad Ban holdt et interessant fo-
redrag om sin gruppes arbeid på for-
skjellige ribosomer (eukaryot vs
prokaryot, cytoplasmisk vs mitokon-
drielt) og hvordan reguleringen og
initieringen av proteinsyntesen skjer
i disse forskjellige ribosomene. Et
annet høydepunkt var da
strukturbiologiens ”grand old man”,
87-åringen Michael Rossman, holdt
foredrag om strukturen av
zikaviruset (selvfølgelig løst med
cryo-EM). Han presenterte tre for-
skjellige strukturer av viruset:

mature, immature og i kompleks
med et antistoff. Et av hans hoved-
poeng var at det var lærdommen fra
mange års arbeide med lignende
virustyper i laboratoriet hans, som
for eksempel denguevirus, som førte
til at de klarte å løse strukturen av
zikaviruset på kort tid. 

I løpet av kurset var det også satt
av tid til sightseeing. Vi besøkte noen
flotte ruinbyer, Selinunte og Segesta,
og fikk blant annet omvisning i et
veldig godt bevart tempel som visst-
nok er enda mer kløktig konstruert
enn Parthenon i Athen. På kveldene
var det ofte et sosialt program, med
servering av siciliansk mat og selv-
følgelig også pizza og pasta. Selve
konferanselokalene er i ombygde,
gamle klostre, og hver kveld ble det
servert siciliansk dessertvin,
Marsalavin, i et eget Marsalarom i
borggården. Det var et naturlig sam-
lingssted og gjorde det lett å treffe og
bli kjent med de andre deltakerne på
kurset.

Avslutningsvis vil jeg takke NBS
for reisestøtten. Jeg presenterte en
poster om mitt doktorgradsarbeid og
fikk mange gode innspill og forslag
fra de andre deltakerne som jeg
gleder meg til å prøve i laboratoriet
hjemme. Jeg lærte mye under kon-
feransen, og hadde en veldig hyggelig
tur!



Kathrine
Sivertsen
Åsrud dis-
puterte 16.
juni 2017 ved
Universitetet i
Bergen med

avhandlingen: “Physiological
Roles of Exchange Factors
Directly Activated by cAMP
(EPAC); Characterization of
gene knockout models”. Arbei -
det ble utført ved Institutt for
Biomedisin med Marit Bakke
og Stein Ove Døskeland som
veiledere.

Intracellulært  3`-5` -syklisk
adenosin monofosfat (cAMP)
er et viktig sekundært signal -
mole kyl som blir aktivert av
hormoner. Aktivert cAMP
videreformidler hormon-
effektene ved å aktivere be-
stemte proteiner, for eksempel
Exchange protein activated by
cAMP (Epac). Siden oppdag-
elsen av Epac sent i 1990-årene
har flere fysiologiske roller blitt
beskrevet for Epac i hjernen,
hjertet, binyrene, bukspytt-
kjertelen og i lungene. Ulike vev
og celler uttrykker ulike iso-
former for Epac (Epac1 og
Epac2).  Mens Epac1 er uttrykt i
tilnærmet alle vev undersøkt,
har Epac2 en strengt vevs-
spesifikt uttrykksmønster. I sitt
doktorgradsarbeid har Åsrud
brukt genetiske c57Bl6/J muse -
modeller globalt deletert for
Epac1 og/eller Epac2 for å
undersøke hvilke roller Epac-
proteinene spiller i ulike
biologiske modellsystemer;
regenererende lever, stress-

påvirket hippocampus og i
hemostase og blodplateutvik -
ling. Hun har funnet at tap av
Epac1/2 medfører distinkte
metabolske og stressrelaterte
fenotyper. I den regenererende
prosessen indusert av 2/3
partiell hepatektomi i lever
spiller Epac-proteinene en
viktig rolle i reguleringen av
hepatocyttproliferasjon og fett-
metabolisme . Videre er
Epac1/2 viktig for normal
stresshåndtering, da akutt
restraint stress forsøk viser at
tap av Epac proteinene med -
virker til unormal produksjon
av kortikosteron og en forsinket
stressrespons i hippocampus
hos hunnmus. Åsruds forsk-
ning viser også at delesjon av
Epac1 fører til en hemming av
funksjonell blodplateaktivitet,
noe som medfører en kompleks
bløderliknende tilstand.  Re-
sultater fra denne avhandlingen
bidrar med økt kunnskap om
Epac-proteinene sin fysiolog -
iske rolle i levende organismer.

Marianne
Goris dis-
puterte 30.
juni ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen

”Functional investigation of the
human N-terminal acetyltrans-
ferase Naa60 and Naa80”.
Arbeidet ble utført ved Moleky -
lærbiologisk Institutt med
Thomas Arnesen og Henriette
Aksnes som veiledere.

Kjemisk modifisering av
proteiner kan føre til at de
endrer funksjon i cellen. Ved N-
terminal acetylering overføres
en acetylgruppe (CH3CO) fra
donormolekylet acetyl-CoA til
enden av et protein, en modi -
fika sjon som katalyseres av N-
terminal acetyltransferaser
(NATer). Studier har vist at
noen av NATene er involvert i
progresjon av ulike krefttyper
og bare én mutasjon i en av
NATene fører til det dødelige
Ogdensyndromet. Fortsatt vet
man svært lite om N-terminal
acetylering og i doktorgrads-
arbeidet har Goris derfor
fokusert på å finne ut mer om
to nye NATer, Naa60 og Naa80.
Funnene gjort av Goris og

kollegaer har utfordret det
klassiske synet på hvordan
NATene arbeider i cellen. Mens
andre NATer befinner seg på
ribosomene fant Goris og
kollegaer at Naa60 lokaliserer til
Golgiapparatet. Denne opp-
siktsvekkende oppdagelsen
åpner for at det kan finnes flere
uoppdagede NATer på eller i
andre organeller. Det ble også
avdekket at Naa60 acetylerer
transmembrane proteiner, en
gruppe proteiner aldri tidligere
beskrevet som substrat for NAT
enzym. Under et lengre opphold
ved University of Pennsylvania
krystalliserte og løste Goris 3D
strukturen til Naa80, en tid-
ligere uoppdaget NAT. N-ter -
minal acetylering er ansett å
være en irreversibel modifika-
sjon, siden ingen N-terminal
deacetylace har blitt funnet. Til
forskjell fra de tradisjonelle
NATene, arbeider både Naa60
og Naa80 mest sannsynligvis
posttranslasjonelt i motsetning
til cotranslasjonelt og åpner
opp for at N-terminal acetyler -
ing kan være en reversibel
modifikasjon. Forskerne fant at
Naa80 acetylerer en av kom-
ponentene i cytoskjelettet og
krystallstrukturen vil bidra til å
gi forskerne et bedre innblikk i
hvordan dette enzymet
arbeider. 

Oscar Aubi
Catevilla dis-
puterte 27.
januar ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:

"Discovery of small-molecule
activity modulators of bacterial
and human phenylalanine
hydroxylase". Arbeidet ble ut-
ført ved institutt for Biomedisin
med Aurora Martinez og Jarl
Underhaug som veiledere. 

Fenylalaninhydroksylase
(PAH) er ansvarlig for nedbryt-
ning av aminosyren fenylalanin
fra kostholdet og dannelse av
tyrosin, et viktig mellompro -
dukt for fremstilling av nevro-
transmittere, pigmenter og
hormoner. I dette arbeidet
presenterer Aubi oppdagelsen
av forbindelser med evne til å
modulere produksjonen av
tyrosin gjennom PAH. Dette er

vist i to forskjellige systemer: en
bakteriell og en menneskelig.
Legionella pneumophila, den
infeksiøse agenten i legionær -
syken, er avhengig av jern for å
fullføre sin infeksiøse syklus og
bakterien har utviklet en serie
av mekanismer for ta opp dette
metallet. Blant dem overfører
produksjonen av pigmentet
pyomelanin en adaptiv fordel
og virulensfaktor, som vist i
denne avhandlingen. Videre
rapporterte han den høye
termiske stabiliteten av PAH i
denne organismen, noe som
kan forklare muligheten for L.
pneumophila å overleve i tøffe
miljøer. I en oppfølgingsstudie
og på grunn av den beskrevne
sammenhengen mel lom pig -
ment og virulens, ble det fo-
retatt en screening å finne en
inhibitor PAH som potensielt
kan utvikles til en antibakteriell
forbindelse. I mennesker fører
mutasjoner i PAH til syk-
dommen fenylketo nuri (PKU),
også kjent som Føllings syk -
dom. Dette er en arvelig genet-
isk sykdom med alvorlige
nevrologiske påvirkninger og
psykisk utviklingshemming
hvis det forblir ubehandlet.
Som et alternativ til den alle -
rede etablerte behandlingen
med lavproteindiett ble det
også screenet for farmako -
logiske chaperoner, molekyler
med potensial til å gjenopprette
funksjon i feilfoldete proteiner.
De vellykkede studiene førte til
oppdagelsen av en rekke
molekyler som man venter seg
at skal representere en ny be-
handling for PKU.

Richard
Davies dis-
puterte
9.mars ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:

"Flow cytometry based ana-
lyses as a tool in biomarker dis-
covery for patient stratification
in primary Sjögren’s syn-
drome". Arbeidet ble utført ved
Klinisk Institutt med Silke
Appel, Petra Vogelsang og Ro-
land Jonsson som veiledere. 

Sjögrens syndrom er en kom-
pleks autoimmun revmatisk
sykdom. Pasientene sliter blant
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DOKTOR
GRADER
Nye

NBS-nytt ønsker i tiden
fremover å gi en kort omtale
av nye doktorgrader. Det er
redaksjonsmedlemmene i
de enkelte lokalforeninger
som har ansva ret for å lage
disse omtalene. Vi håper at
nye doktorander og deres
veiledere bidrar med å sende
informasjon (og gjerne
bilde av doktoranden) til det
lokale redaksjonsmedlem
(listet på side 3 i bladet)

NOTISER:S
M

Å
RELATERT TIL PUBLISERING

Preprints

Publisering av manuskripter på nettsider før manu-
skriptene har vært gjennom ”peer review” har den siste
tiden blitt mer aktuelt innen vårt fagfelt. Publisering av
preprints ble omtalt i NBS-Nytt 3/2016. For noen uker
siden dukket det opp nye aspekter relatert til denne form
for publisering siden to manuskripter var lagt ut på nettet
uten å inneholde beskrivelse av metodene som var be-
nyttet. Diskusjon relatert til denne problemstillingen finner
du i The Scientist ved å google ”preprints rigorous”.

Publisering av negative
resultater

I mange tidsskrifter er det et problem å få publisert
negative resultater, for eksempel at tidligere publiserte data
ikke lar seg reprodusere. Innen legemiddelforskning er
farmasøy tiske selskaper ofte blitt anklaget for å utnytte
dette til å la være å publisere manglende effekt av deres
produkt. I Lab Times 3-2017 (side 11) har tidsskriftets faste
side ”Observation of the Owl” (en viss analogi til
Biorabiaten i NBS-Nytt) under overskriften ”Please, be
negative!” en interessant historie som viser at forskere kan
kaste bort år av sin karriere fordi et galt resultat er publisert
og de som oppdaget feilen ikke fikk publisere at den opp-
rinnelige konklusjonen ikke kunne reproduseres. Denne
humoristiske artikkel om et alvorlig tema anbefales.

Triksing med 
journal impact factor (JIF)

Også i Lab Times 3-2017 (side 18-19) er det en artikkel
(Editorial Distortion) som viser hvordan personer i
Editorial Board i noen tidsskrifter trikset for å få opp JIF
for sine tidsskrifter. Her siteres fra artikkelen (ca 1/6 av
den) for å illustrere hvordan denne triksingen ble gjen-
nomført: 

In 2012, Phil Davis discovered a citation cartel between the
three journals Cell Transplantation, Medical Science Monitor
and The Scientific World Journal. He got suspicious when he
noticed that the JIF of Cell Transplantation almost doubled
from 3.482 in 2006 to 6.204 in 2010. In 2010, a review was
published in Medical Science Monitor that cited 490 articles,
of which 445 were to articles published in Cell Transplantation
in 2008-2009. And 44 citations were to articles in The Medical
Science Monitor published in the same time interval. 
Moreover, three out of the four authors were members of

the editorial board of Cell Trans-
plantation . And two of these editors also published a review
article in The Scientific World Journal, with most citations
to articles published in the other two journals over, not sur-
prisingly, the same time period. In total, these reviews
contributed a total of 541 citations to Cell Transplantation,
whose JIF would have dropped to 4.082 without them.

Phil reported a more extreme case this year. Former Editor-
in-Chief Artemi Cerdà of Land Degradation & Development
(LDD) was the handling editor of 82 manuscripts submitted
to other journals. In total, he asked authors to include 622
references, mostly to LDD; the authors complied in 399 cases.
As a review editor, he again asked authors to add 423
coercive references, mostly to LDD. The results of his actions?
The JIF of LDD went up from 3.089 in 2014 to 8.145 in 2015.
Although self-citation accounted for 33% of its JIF, the jour-
nal was not suspended that year from the Journal Citation
Report.

Nye måter å estimere 
tidsskriftenes betydning

Den foregående saken illu strerer et av hovedproblemene
med den tradisjonelle impact factor (her kalt bare IF),
nemlig at noen få høyt siterte artikler kan gi store utslag
på IF og dermed i liten grad si noe generelt om tids-
skriftenes kva litet. Det har medført flere forslag til å innføre
alternative indikatorer for tidsskriftenes betydning. I tillegg
til den tradisjonelle IF har Journal of Citation Reports en
stund operert med et mål de kaller ”h5 index.” I The
Scientist var det for en stund siden en artikkel der fordeler
og ulemper med disse parameterne ble diskutert og det ble
foreslått innføring av en ny faktor kalt ”IF-h5” som kom-
binerer de to tidligere metodene. Du finner denne ar-
tikkelen ved å google ”Opinion: The impact factor fallacy”.

Per Seglen

Som mange av dere vet har Per Seglen vært svært aktiv i
diskusjonen om IF. Nylig ble det publisert en artikkel i
PLOS ONE (28 mars 2017) med tittel ”Science deserves to
be judged by its contents, not by its wrapping: Revisiting
Seglen’s work on journal impact and research evaluation”.
Det er ikke mange forskere som får sitt navn gjengitt i
tittelen til en ny studie.  Konklusjonen i denne studien er
”Our results support and add new insights to Seglen’s basic
work.”
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localization of TPR during
mitosis was lost, specifically
during metaphase and
anaphase. Moreover, they
observed faster nuclear
envelope breakdown to ana -
phase transitions on AKAP95-
depleted cells compared to
control cells. Importantly,
MAD1, a component of the
SAC, was remarkably reduced at
the KTs of prometaphase cells
compared to control. Al-
together, the research of this
thesis has discovered a novel
role for AKAP95 in the
regulation of the SAC for the
faithful segregation of
chromosomes at mitosis. 

Kine Marita
Knudsen
Sand for-
svarte 17.fe-
bruar 2017
sin avhand -
ling ”The

FcRn-albumin interaction” for
graden PhD ved Universitetet i
Oslo, Institutt for biovitenskap.
Arbeidet ble utført ved Senter
for immunregulering ved
Immunologisk institutt Riks-
hospitalet, med Inger Sandlie
og Jan Terje Andersen som
veiledere.

Albumin er proteinet det er
mest av i blodet, og fungerer
som transportør av blant annet
fettsyrer, hormoner og toksiner.
Den lange halveringstiden som
er på hele 3 uker er en unik
egenskap hos albumin, og
involverer binding til den
neonatale Fc-reseptoren (FcRn)
som hindrer intracellulær de-
gradering. FcRn binder al-
bumin ved sur pH i
intra cel lu lære vesikler og
resirkulerer den tilbake til cel-
lens overflate. Bindingen mel-
lom albumin og FcRn opphører
ved nøytral pH og albumin
frigis derfor tilbake til blod-
strømmen. Den lange halv-
eringstiden til albumin utnyttes
i økende grad ved design av nye
legemidler for å forbedre deres
virkningstid, og albuminba -
serte legemidler muliggjør både
sjeldnere og lavere dosering.
Sand har i sin avhandling ”The
FcRn-albumin interaction”
gjort strukturelle studier som
viser hvordan albumin binder

til FcRn. Aminosyrer på både
reseptoren og albumin som er
avgjørende for den pH-av -
hengige interaksjonen har blitt
identifisert. I tillegg til å være
pH-avhengig ble interaksjonen
funnet å være av hydrofob
karakter. Denne kunnskapen
kan videre brukes til å designe
albuminvarianter med for-
bedret FcRn-binding og stor
terapeutisk nytteverdi. Studiene
viser videre at FcRn er uttrykt
på et epitelcellelag som utgjør
slimhinnene våre, og at al-
bumin kan transporteres av
FcRn over slike polariserte
epitelceller ved transcytose. Al-
buminvarianter med forbedret
binding til reseptoren ble trans-
portert mer effektivt, og viser at
albumin kan designes for å
bedre transporten over epitel-
cellelag. Disse funnene baner
vei for nye strategier for lever -
ing av albuminbaserte lege-
midler over kroppens
slim hin ner. 

Kristoffer
Søberg for-
svarte 21. juni
2017 avhand -
lingen ”On
the evolution
and func tion

of the catalytic subunits of
protein kinase A (PKA)” for
graden PhD ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for Medisinske Basalfag,
med Bjørn S. Skålhegg, Tore
Jahnsen og Jon K. Lærdahl som
veiledere.

Protein kinase A (PKA) har
en sentral rolle innen int-
racellulær signalering. Human
PKA består av to regulatoriske
(R) og to katalytiske (C) sub-
enheter. C subenhetgenene
PRKACA og PRKACB koder for
proteinene Cα og Cβ. I denne
avhandlingen ble det utført et
søk etter mutasjoner i
PRKACA, både gjennom se-
kvensering og gjennom søk i
offentlig tilgjengelige sekvens-
databaser. Fire nye missense-
mutasjoner ble undersøkt
nærmere biokjemisk. Muta-
sjonene Ser109Pro Cα og
Gly186Val Cα førte til en hhv.
50% reduksjon og komplett in-
aktivering av kinaseaktivitet.
Videre undersøkelser er

nødvendig for å avklare om
disse eller andre mutasjoner
som ble oppdaget kan føre til
sykdom. Et omfattende søk i se-
kvensdatabaser etter homolo -
ger av human PRKACA og
PRKACB ble utført. Dette
dannet grunnlaget for en evolu-
sjonær og fylogenetisk analyse
av PKA C subenhetgenene.
Analysen avdekket en duplika-
sjon av et opprinnelig C sub-
enhetgen til PRKACA og
PRKACB rundt evolusjonen av
de første virveldyrene. Et lite
sett med signatur-residuer som
karakteriserer Cα og Cβ ble
identifisert, og kan reflektere
funksjonelle forskjeller mellom
de to isoformene. Evolusjonen
av alternative 5’ eksoner og
spleisemønsteret til PRKACA
og PRKACB ble også undersøkt.
Varianter med korte N-termi -
naler ble identifisert hos alle
hovedgrupper av virveldyr. Den
korte spermie-spesifikke iso-
formen av PRKACA var kon-
servert blant alle pattedyr.
Analysen avdekket også et nytt
5’ ekson i PRKACA som har
blitt tapt hos pattedyr og fugler.
Sammenlikning av de alterna -
tive C subenhetene indikerer at
de ulike N-terminalene har
spesifikke og unike funksjoner i
PKA-signalering.

Pankaj
Kumar Kes-
hari
defended on
23rd May
2017 the
thesis

"Genetic and molecular studies
of multiple sclerosis (MS) as-
sociated genes" for the degree
of PhD at Department of Neu -
ro logy, Oslo University Hospital.
The work was carried out at
Neuroscience Research Unit
with Tone Berge, Hanne Harbo,
and Steffan D. Bos as supervis-
ors. 

MS is a chronic in-
flammatory, demyelinating dis-
order of the central nervous
system leading to severe physi -
cal and cognitive disability
among young adults. MS is es-
timated to affect more than 2.5
million individuals worldwide.
It is twice as common in wom -
en as in men with a peak

incidence in the age range 20–
40 years. In Norway, the
prevalence of MS is among the
highest in the world with a
crude prevalence estimate of
203 cases per 100,000 inha -
bitants. The cause of MS is
largely unknown however,
scientists believe that MS is
triggered by genetic sus-
ceptibility variants and
environmental factors such as
low vitamin D levels, Epstein-
Barr virus infection and smok-
ing and their interaction.
Currently, there are no drugs
that can effectively cure MS. In
major new discoveries in MS
genetics in recent years, more
than 110 MS-associated genetic
variants have been identified,
each exerting a small effect on
the risk of MS development.
However, the functional contri -
bution of genetic variants to
disease development is largely
unknown. Keshari has studied
the functional role of genetic
variants associated with MS in
whole blood and immune cells
from Norwegian MS patients
and controls. Gene expression
analyses of whole blood and
purified immune cells indicate
a possible gene regulatory role
for MS-associated variants in
IKZF3, IQGAP1, and the
16p13.13 locus, including the
CIITA, CLEC16A, SOCS1 and
DEXI genes. Additionally, Kes-
hari has performed functional
analysis of DEXI in T cell model
systems. DEXI expression is
reduced upon T cell stimula -
tion; however, further work is
needed to unravel its function
in immune cells. 

Liliane
Christ
defended her
thesis entitled
“Protecting
the genome
during

cytokinesis” for the degree of
PhD at the University of Oslo on
5th May 2017. The work was
carried out at the Dept.
Molecular Cell Biology, Institute
for Cancer Research, the
Norwegian Radium Hospital
with Harald Stenmark, Coen
Campsteijn and Camilla
Raiborg as supervisors.

annet med tørrhet i slimhinner,
spesielt i munn (xerostomia) og
øye (keratokonjunktivitt sicca)
som konsekvens av en kronisk
betennelse i spytt- og tårekjert -
lene. Extraglandulære manife-
stasjoner kan også forekomme i
blant annet ledd, muskler og
nervesystemet. 90% av pasient -
ene er kvinner. Som mange
autoimmune sykdommer er
Sjögrens syndrom vanskelig å
diagnostisere tidlig i sykdoms-
forløpet. Diagnosen er også
vanskelig å stille da mange
symptomer kan være bivirk-
ninger av medisiner i pasienter
med fibromyalgi eller i eldre
personer generelt og symptom -
ene viser seg først mange år
etter at sykdommen har opp-
stått og gjør det vanskelig å
hjelpe pasienter tidlig i syk-
domsforløpet. Det er derfor
viktig å finne nye biomarkører
som kan hjelpe med å diagnos-
tisere tidlig og hjelpe med å for-
utsi sykdomsutvikling. Dette
kan radikalt endre hvordan vi
behandler, diagnostiserer og
definerer sykdommen. Ved
bruk av væskestrømscytometri
undersøkte Davies mengden av
ulike immunceller i perifert
blod, og hvordan signaltrans-
duksjonsveiene MAPK/ERK og
JAK/STAT i T celler, B celler og
NK celler fungerte i pasienter
med Sjögrens syndrom sam -
menlignet med friske individer.
Davies fant at mengden av ulike
grupper immunceller var for-
andret i pasientene og reagerte
annerledes på aktiverende
stimuli. Han kunne skille mel-
lom forskjellige undergrupper
av pasienter, noe som kan være
avgjørende når det gjelder valg
av behandling. Både analyse av
signalveier og mengden av for-
skjellige immunceller er lov -
ende metoder for å identifisere
nye biomarkører, som kan
hjelpe med diagnostisering og
stratifisering av pasienter.

Anne
Marthe Fos-
dahl forsvarte
20. januar
2017 sin av-
handling
“Molecular

mechanisms involved in the
internalization and degradation
of the receptor tyrosine kinases

ErbB2 and ErbB3” for graden
PhD ved Institutt for klinisk
medisin, Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Labora -
toriet for Molekylær og Cellulær
Kreftforskning, Rikshospitalet
med Espen Stang, Vibeke
Bertelsen og Henrik Huitfeld
som veiledere. 

ErbB-proteiner er en type
reseptor tyrosin kinaser som er
essensielle for cellens prolifera-
sjon og vekst. Når disse resep -
torene dimeriserer kan de
aktivere et stort nettverk av int-
racellulære signaliseringsveier.
Unormal aktivering av disse
reseptorene, særlig hetero -
dimerer av ErbB2(HER2)/ -
EbB3(HER3), er sterkt linket til
utvikling av kreft. Å hemme ak-
tiviteten til ulike ErbB proteiner
har vist seg å være en lovende
strategi i behandling av flere
kreft typer. ErbB-mediert sig -
nalisering kan finjusteres via
endocytose, hvor reseptorer
internaliseres fra plasmamem-
branen og sorteres intracel -
lulært for å videre bli degradert.
ErbB3 internaliseres via
clathrin mediert endocytose
(CME), men mekanismene
rundt dens internalisering og
degradering er lite kjent. Fos-
dahl og medarbeidere har
studert hvilke adaptor-prote -
iner som er involvert i CME av
ErbB3 og fant at epsin1 er av-
gjørende for internalisering.
Videre fant de at internalisert
ErbB3 kan enten bli sortert til-
bake til plasmamembranen
eller bli degradert i lysosomer
via interaksjoner med endo -
somal sorting complex required
for transport (ESCRT)-ma-
skineriet. I tillegg har Fosdahl
og medarbeidere i samarbeid
med Symphogen A/S undersøkt
effekten av to ny-utviklede anti-
stoff mot ErbB2/HER2 på
internalisering og degradering
av ErbB2/HER2. De karakteri -
serte de molekylære mekanis-
mene som lå bak hvordan en
miks av disse to antistoffene ef-
fektivt førte til internalisering
og degradering av ErbB2/ -
HER2. De fant ut at behandling
med antisftoffene enkeltvis
hadde begrenset effekt på
internalisering og degradering
av reseptoren, mens en kom-
binasjon av disse to antistoffene

gav både effektiv internaliser -
ing via ulike endocytose-me -
kanismer som CME,
makro pinocytose og de-
gradering.

Ieva Ailte for-
svarte 10. fe-
bruar 2017
avhandlingen
“Regulation
of membrane
trafficking in

cancer cells” for graden PhD
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for biovitenskap. Arbei -
det ble utført ved Seksjon for
Molekylær cellebiologi, Institutt
for Kreftforskning, Radiumhos-
pitalet, OUS, med Kirsten
Sandvig som veileder.

Membranlipider er viktige
regulatorer av grunnleggende
cellulære prosesser, slik som
cellulært opptak og intracell -
ulær transport. Lysofosfolipider
(LPL) er komponenter i cel-
lemembraner og bioaktive
molekyler som sirkulerer i
fysiologiske væsker. LPL kan
regulere cellulære prosesser via
aktivering av spesifikke resep -
torer på celleoverflaten og også
ved mekanisk modifiser ing av
plasmamembranen. LPL er
involvert i prosesser som
regulerer normal cellefunksjon,
men har også vært assosiert
med sykdom, blant annet ulike
former av kreft. I sin doktor-
grad har Ailte og kollegaene
brukt biokjemiske metoder, lys-
mikroskopi og elektronmikro-
skopi for å studere hvordan
diverse LPL tilsatt cellene vil
påvirke cellulære prosesser, slik
som binding av molekyler til
reseptorer på celleoverflaten og
clathrin-mediert endocytose.
Optiske pinsetter ble benyttet
for å påføre og måle de fysiske
krefter som trengs til å defor-
mere cellemembranen før og
etter behandling med LPL. Data
viser at inkorporering av LPL i
plasmamembranen modifiserer
de fysiokjemiske egenskapene
til membranen og regulerer
cellulære prosesser basert på
lipidenes struktur, med lipider
bestående av en stor hode-
gruppe og en mettet fettsyre
som de mest potente (f.eks.
lysofosfatidylinositol). Dette
arbeidet demonstrerer en ny

rolle for LPL i flere cellulære
prosesser og utvider vår kunn-
skap om lipidenes grunn-
leggende rolle i cellebiologi.

Graciela
López Soop
defended on
June 30th
2017 her
thesis ”Study
of the

multifunctional nuclear
scaffold A kinase anchoring
protein 95” for the degree of
PhD at the University of Oslo,
Institute of Basic Medical
Sciences. The work was carried
out at the Department for
Molecular Medicine, Domus
Medica, with Thomas
Küntziger and Philippe Collas
as supervisors.

Mitosis is the process by
which somatic cells replicate. At
the onset of eukaryotic mitosis,
the duplicated chromosomes
move towards the middle of the
two spindle poles. Once all
kinetochore-microtubule (KT-
MT) attachments have been
properly established, the two
sister chromatids of each
chromosome are pulled into
opposite poles of the cell by the
mitotic spindle. The Spindle As-
sembly Checkpoint (SAC), by
monitoring KT-MT attach-
ments, ensures that each
daughter cell inherits the
correct set of chromosomes,
minimizing aneuploidy events.
AKAP95 is a nuclear PKA-an-
choring protein. In this thesis,
López Soop and coworkers
explored novel roles of
AKAP95. By si-RNA mediated
depletion of AKAP95 they
observed that more than 40% of
the cells displayed micronuclei.
They performed live-cell imag-
ing on H2B-GFP HeLa cells
depleted for AKAP95 and
observed lagging chromosomes
at anaphase. By doing a protein-
partner binding screen of
AKAP95, nucleoporin TPR was
identified as a novel partner of
AKAP95. AKAP95 and TPR
localized to the periphery of
chromosomes during meta -
phase and at the spindle-mid
zone area during anaphase. In-
terestingly, when AKAP95 was
depleted, the enriched
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uttrykket av type 2 reseptoren
BMPR2 er slått ned. Samlet
viser Olsens avhandling ulike
måter BMP-signalering via
ALK2 kan reguleres, blant
annet ved konkurranse mellom
ligander, regulering av resep -
torer og tilstedeværelse av
faktorer i mikromiljøet i bein-
margen. Resultatene kan
potensielt benyttes i utvikling
av nye medikamenter for ek-
sempel ved å påvirke uttrykket
av endoglin eller BMPR2, ut-
vikle inhibitorer som øker BMP
aktiviteten, eller gi BMP til
pasienter med myelomatose.

Pegah
Abdollahi
forsvarte 23.
juni 2017 sin
avhandling
”PRL3-a sig -
naling hub in

Multiple Myeloma” for PhD-
graden ved NTNU, Trondheim.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for kreftforskning og moleky -
lær medisin med Magne Børset,
Torstein Rø og Tobias Slørdahl
som veiledere. 

Myelomatose er en kreftform
som oppstår i plasmaceller. Et
kjennetegn på myelomatose er
avhengigheten av overlevelses-
signaler fra signalsubstanser i
beinmargens mikromiljø. Slike
overlevelsessignaler kan kom -
me fra cytokiner slik som IL-6.
Så langt har forsøk på å blok -
kere én og én signalsubstans i
myelomatose ikke ført frem,
sannsynligvis fordi ulike signal-
substanser kan kompensere for
hverandre. I et forsøk på å omgå
denne utfordringen antok vi at
flere signalveier konvergerer til
en sentral aktør som er kritisk
for kreftcellens overlevelse.
PRL3 (en fosfatase) utpekte seg
som et av få gener som konse -
kvent ble oppregulert som svar
på forskjellige signalsubstanser
i myelomatoseceller. Økt ut-
trykk av PRL3 er forbundet
med aggressiv kreftsykdom i
ulike kreftformer.    

Vi fant at IL-6 formidler
overlevelsessignaler ved hjelp
av PRL3. Videre studerte vi
nøyaktig hvilke signalveier som
ble regulert av denne fosfa -
tasen. Til slutt brukte vi stor-

skalaanalyser til å kartlegge de
globale forandringene i protein-
og genuttrykket ved økt uttrykk
av PRL3. Vi fant at PRL3 er en
sentral signalformidler ned-
strøms for IL-6, som robust ak-
tiverer STAT3 og medlemmer
av Src-kinase familien. Som et
resultat av dette øker nivået av
Mcl-1, og dette fremmer over-
levelse av kreftcellene. Data fra
storskalaanalysene viste at de
genene og proteinene som
hadde forandret uttrykksnivå
kunne kategoriseres i biologiske
prosesser som immunrespons,
interferonsignalering, intracel -
lulær transport, regulering av
translasjon og celle-celle adhe-
sjon. Vår konklusjon er at PRL3
er en viktig aktør i patofysio -
logien ved myelomatose, ikke
minst gjennom å beskytte mot
celledød. 

Susann
Skagseth
defended
16th of Fe-
bruary 2016
her thesis
“Mutational,

structural and inhibitory in-
vestigation of metallo-β-
lactamases involved in
anti  biotic resistance”, for the
PhD degree at Department of
Chemistry, UiT The Arctic Uni-
versity of Norway, with Hanna-
Kirsti S. Leiros, Ørjan
Samu   elsen and Gro Elin
Kjæreng as supervisors.

The thesis focuses on
metallo-β-lactamases (MBLs)
enzymes that break down a
wide variety of antibiotics.
Bacteria harboring MBL genes
are antibiotic resistant, and
MBL genes found on mobile
genetic elements facilitate genes
exchange between bacteria. To
date, no MBL inhibitors are
available, thus there is an
urgent need to find such
inhibitors. Understanding how
MBLs function and elucidation
of residues important for the
enzyme activity are valuable.
The importance of residues
located in or close to the active
site of selected MBLs and the
search for MBL inhibitors in
synthetically made compounds,
were investigated. This was per-
formed using enzyme kinetics

studies, thermostability
measurements, MIC determi -
nation, cellular assay, modelling
studies, in silico calculations
and crystallography. The sub-
stitution of a zinc-binding
residue resulted in loss of one
active site zinc and the ability
for the enzyme to hydrolyze β-
lactam antibiotics. Substi -
tutions of second sphere
residues contributed in tuning
the substrate specificity of the
MBLs. Certain second sphere
substitutions introduced more
hydrogen bonds, which increa -
sed the catalytic activity and
the temperature stability of the
mutants. Other substitutions
revealed a reduction in catalytic
efficiency, showing that the
residues are important,
however, not essential for the
enzyme activity. The thiol-
based synthesized inhibitors
studied in this thesis revealed
potent inhibitors with
inhibitory effects in the low
micro- and nanomolar range.
These inhibitors are good
starting points for further
inhibitors optimization,
preferably broad spectrum
inhibitors

Dilip
Narayanan
forsvarte 7.
april 2017 sin
PhD opp-
gaven som
hadde tittel

”Structural determinants of
ligand binding to ATP depen -
dent enzymes: Studies of
Protein Kinase and Heat Shock
Protein 70”. Veileder på opp-
gaven var Richard Alan Engh,
Institutt for kjemi, UiT Norges
arktiske universitet, og studen
ten var tilknyttet forskerskolen
BioStruct - The National
graduate school in structural
biology.

Narayanan har forsket på en
gruppe enzymer som kon-
trollerer kommandolinjen for
mange protein kinaser. De over-
fører fosfat fra energileveran -
døren ATP (adenosin trifosfat)
til en mottaker, og det kan
starte en kaskade av livsviktig
prosesser, som f.eks. celle -
deling. ATP er kjent som den
universelle energi leverandøren

i mange organismer, og ATP
energi overføring er avgjørende
for nesten alt liv på jorden. Når
kinasene ikke fungerer normal
kan de forårsake f.eks. Alzhei -
mer, herpesinfeksjon, og kreft.
Forskere i hele verden ønsker
derfor å finne ut hvordan
defekte protein kinaser kan
stoppes. Over 30 kreftmedisiner
er utviklet nettopp for å hemme
funksjonelle kinaser, der ut-
fordringen er å stoppe enzymer
involvert kreftutvikling, uten å
blokkere andre livsviktige pro-
sesser utført av lignende
enzymene. Det nære slekt-
skapet mellom ulike kinaser
som utfører viktige prosesser i
hele kroppen, gjør at det er stor
risiko for at en kreftmedisin
som blokkerer uønsket aktivitet
hos en «farlig kinase» også gir
en ikke ønsket virkninger et
annet sted i kroppen. Naraya -
nan har brukt store interna-
sjonale databaser for å finne
fellestrekk for sykdoms-
fremkallende kinaser og har
fokusert spesielt på enzymer
involvert i leukemi og i lunge-
kreft.

Cell division is crucial for the
continuity of life and plays a
major role in cancer develop -
ment. The aim of the work
presented in this thesis was to
advance our knowledge about
the function of the ESCRT
protein complex in cell division
and to assess how its regulation
contributes to ensuring genome
integrity. The ESCRT complex
mediates membrane const-
riction and scission of the
intercellular bridge to physically
separate the two dividing cells
at the end of cytokinesis. By
analysing depletion, mutagene -
sis and rescue experiments
with microscopy, Christ and co-
workers could show that two
parallel arms are implicated in
recruiting ESCRT-III to the
intercellular bridge. Coordi -
nation of chromosome
segregation with cytokinetic
abscission is crucial for faithful
abscission and to avoid chro -
mosome breakage, the for-
mation of micronuclei and
tetraploid cells. A molecular
machinery, called abscission
checkpoint, delays completion
of cytokinesis in cells with
chromosome segregation
defects in order to protect the
genome. Christ and co-workers
identified the ESCRT-related
proteins ALIX and MITD1 as
novel regulators of the abscis-
sion checkpoint that prevent
furrow regression in the
presence of chromatin bridges.
After chromosome segregation
the nuclear envelope is sealed
around the daughter chromo -
some masses to ensure nucleo-
cytoplasmic compart menta-
li  sation.  Christ contributed to
the discovery that ESCRT-III
and spastin orchestrate nuclear
envelope sealing and spindle
disassembly at envelope-
microtubule intersection sites
during mitotic exit. Com-
promised nuclear integrity due
to ESCRT-III dysfunction led to
an accumulation of DNA
damage. 

Jennifer Mildenberger for-
svarte 14. juni 2017 sin av-
handling: ”Oxidative stress
responses and autophagy in in-
flammation” for PhD-graden
ved NTNU i Trondheim. Arbei -
det ble utført ved Institutt for

kreftforskning og moleky -
lærmedisin og Senter for
molekylær inflammasjons-
forskning under veiledning av
Geir Bjørkøy og Trude Helen
Flo.

Betennelsesreaksjoner (in-
flammasjon) forsvarer oss mot
infeksjoner. Dette er potensielt
svært kraftige prosesser som
må være nøye regulert for å
ikke skade vevet. Manglende
kontroll av inflammasjon er en
underliggende faktor ved auto-
immune sykdommer, arteriosk-
lerose eller kreft. For å fore-
bygge eller behandle sykdom -
mer med uhensiktsmessig ak-
tivert betennelse er det viktig å
forstå hvordan betennelser kon-
trolleres. Vi vet at våre cellers
forsvar mot oksidativt stress og
autofagi er prosesser som kon-
trollerer inflammasjon. Anti -
oksi dantforsvaret aktiveres av
og beskytter mot oksygen -
radikaler. Autofagi er en
resirkuleringsprosess der
skadete eller unødvendige kom-
ponenter i cellen brytes ned og
brukes på nytt. Formålet med
arbeidet var å undersøke hvor -
dan antioksidantforsvaret og
autofagi regulerer inflamma-
sjon i forskjellige sammen -
henger. Arbeidet viste at marine
omega-3 fettsyrer øker auto-
fagien i ulike cellemodeller.
Dette førte til en bedre overlev-
else av retinaceller etter cel-
lestress. Denne effekten kan
muligens forklare en beskyt -
tende virkning av omega-3 fett-
syrer mot øyesykdommen
AMD. Videre ble det funnet at
særlig signalstoffet CXCL10
nedreguleres i immunceller og
pasienter ved tilskudd med
omega-3 fettsyrer. CXCL10 fo-
reslås derfor som biomarkør for
inflammasjonsregulerende ef-
fekter av omega-3 fettsyrer. På
den andre siden er inflamma-
sjon viktig til å bekjempe infek-
sjoner. I arbeidet ble det også
funnet at proteinet KEAP1, som
er viktig i antioksidantfor-
svaret, nedregulerer betennel -
sen ved mykobakterie infek-
    sjon. KEAP1 kan være et an-
gripspunkt til å øke inflamma-
sjonen og bekjempe mykobak-
teriene.

Camilla
Olaisen for-
svarte 7. juli
2017 sin av-
handling
”Cytosolic
scaffold

functions of PCNA” for PhD-
graden ved NTNU i Trondheim.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for kreftforskning og molekylær
medisin med Marit Otterlei,
Finn Drabløs og Per Bruheim
som veiledere. 

Proliferating cell nuclear
antigen (PCNA) koordinerer re-
plikasjon og reparasjon av
DNA. Flere nyere publikasjoner
har imidlertid vist at PCNA
også har cytosoliske funk-
sjoner. PCNA binder ulike
proteiner via konserverte bind-
ingssekvenser og kan på den
måten koordinere f. eks prote -
iner ved replikasjonsgaffelen.
AlkB homologue 2 PCNA-
interacting motif (APIM), opp-
daget av Otterleis gruppe, er en
av to kjente slike sekvenser. Be-
handling av kreftcellelinjer med
et syntetisk APIM-peptid øker
sensitiviteten til ulike cyto-
statika, sannsynligvis ved å
binde til PCNA og dermed
hindre proteiner i å binde.
Mange cytosoliske proteiner
involvert i signalisering
inneholder APIM, og APIM-
peptidets effekt på cellulær
signalisering ble derfor under-
søkt. Ved å indusere en in-
flammatorisk respons i
mo no cytter fant Olaisen og
kollegaer at APIM-peptidet
reduserte utskillelsen av
cytokiner, og at sentrale
signaliseringsspor var påvirket.
Videre fant de at APIM også er
konservert i gjær, noe som
tyder på at proteinbinding til
PCNA via APIM har vært viktig
for ulike cellulære prosesser
gjennom evolusjonen. Myelo -
matoseceller er spesielt sen -
sitive for behandling med
APIM-peptidet, men årsaken
har vært ukjent. Ved å analysere
metabolitter fant Olaisen og
kollegaene ut at APIM-peptidet
reduserer nukleotid-nivået, og
dermed også energien i disse
cellene i større grad enn i andre
kreftceller. Flere viktige
signalis eringsspor var også
sterk nedregulert, noe som for-

klarer hvorfor disse cellene ikke
klarer å respondere på lavt
energinivå ved å øke glyko-
lysen. Dette tyder på at PCNA
har en viktig funksjon innen
signalisering og regulering av
metabolismen. 

Oddrun
Elise Olsen
forsvarte
7.april 2017
sin avhand -
ling: ”The role
of BMP

receptor ALK2 in myeloma
cells” for PhD-graden ved
NTNU i Trondheim. Arbeidet
ble utført ved Institutt for
Kreftforskning og Molekylær -
medisin under veiledning av
Toril Holien og Anders Sundan. 

Myelomatose, eller bein-
margskreft, er en krefttype som
rammer plasmaceller i bein-
margen. Myelomatose er den
nest vanligste formen for hema -
tologisk kreft, men grunnen til
at sykdommen oppstår er enda
ukjent og sykdommen kan per i
dag ikke helbredes. Et kjenne -
tegn ved myelomatose er de-
gradering av ben. Benmorfog-
ene proteiner (BMP) tilhører
TGF-β superfamilien og er en
gruppe signalmolekyler som
har flere roller i normale celler,
som regulering av vekst,
differensiering, apoptose og
induksjon av ben. BMP må
binde både type I og type II
reseptorer for å virke på celler. I
dette arbeidet ble BMP-sig -
nalering og BMP-indusert cel-
ledød i myelomceller under-
søkt, med fokus på BMP-9 og
andre ligander som binder type
I BMP-reseptoren ALK2. Det er
kjent at noen BMPer induserer
apoptose i myelomceller in
vitro. Olsen fant at BMP-9 var
en ny, potent induserer av
apoptose, men at binding av
BMP-9 til ALK2 ble hindret av
koreseptoren endoglin, både i
løselig og membranbundet
form. Videre undersøkte Olsen
aktivin A, som også tilhører
TGF-β familien. Hun fant at ak-
tivin A kunne fungere som en
BMP-antagonist ved å konkur-
rere med BMPer om binding til
type 2 reseptorer. Til slutt viste
Olsen at ligander som signale -
rer via ALK2 blir potensert når
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