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Styret i NBS har tildelt følgende reisestipendier etter 

søknader pr. 31. januar:

Stig Tjomsland, UMB: 5 500 kr (Göteborg), Silje F. Saua, 

UMB: 6 420 kr (Barcelona), Hilde Raa, Radiumhospita-

let: 9 750 kr (Dresden) og Mitsuko Komada, Folkehelsa: 

10 000 kr (Singapore). Alle er mastergrads-studenter. 

Styret la vekt på at alle måtte være medlemmer av NBS, 

og det ble bare bevilget én reise per forskningsgruppe. Vi 

ser fram til å lese deres reiserapporter i NBS-nytt.

Ny utlysning: NBS-medlemmer kan søke om støtte til 

deltakelse til vitenskapelige møter og kurs. Stipendiene 

er i første rekke tiltenkt mastergrad-studenter. Søknaden 

må inneholde: Budsjett og søkt beløp, uttalelse fra veile-

der (med prioritering hvis fl ere fra samme gruppe søker) 

og en faglig begrunnelse. Det kan ikke forventes fullfi -

nansiering av en reise, så annen fi nansiering må kunne 

skaff es. Søknadsfrist: 31. august 2005.

Søknadene sendes til Erik Boye, helst på epost: 

eboye@labmed.uio.no. Postadresse: Avdeling for Cel-

lebiologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet hf, Monte-

bello, 0310 Oslo

Styret utlyser herved midler til å arrangere et symposium 

av vitenskapelig karakter og som skal omfatte invitasjon 

av foredragsholdere av eksepsjonelt høy kvalitet. Et NBS-

symposium kan søkes av alle medlemmer av NBS. Søkna-

den skal gå gjennom lokallaget, som prioriterer søknadene 

og sender dem videre til Styret. Det planlegges å støtte 

fem symposier, i utgangspunktet ett symposium ved hvert 

lokallag. Det kan søkes om inntil 30 000 kroner per sym-

posium. Et NBS-symposium må være avviklet innen ut-

gangen av 2006. Det er viktig at symposiet fremstår som et 

ledd i profi leringen av NBS og det må redegjøres for dette 

elementet i søknaden. Søknaden må i tillegg inneholde vi-

tenskapelig program og et budsjett og må være innsendt til 

lokallaget innen 1. mai 2005.

NBS sentralt vil gjerne ha din korrekte epost-adresse. Vårt 

arkiv er svært mangelfullt og så dårlig oppdatert at det 

kanskje ikke er verdt bryet å sende ut giroer for kontingent 

2005 med epost – selv om det ville spare oss for mange tu-

sen kroner. Hvis du fi kk fj orårets kontingent-påminner på 

epost, kan du regne med at vi har deg riktig registrert. Det 

samme gjelder hvis du har meldt deg inn i løpet av det siste 

halve året. Likeledes er vårt arkiv over postadresser svært 

mangelfullt. Når vi sender ut NBS-nytt, kommer det fl ere 

hundre blader i retur. Det skyldes at dere ikke informerer 

oss om adresseendring. Gjør det nå! Send inn dine adresser 

til jorunh@labmed.uio.no. Vi har som policy å ikke utle-

vere medlemsadresser til noen utenforstående.

Plastineringsteknikken erstatter alt vannet i et 

legeme med polymerer som silikon eller poly-

estere. For å unngå at vevskvaliteten blir for-

ringet før plastinering blir legemet frosset ned 

raskt. Dette hindrer blant annet at membraner 

blir ødelagt av iskrystaller. En lar så vannet dif-

fundere ut og bli erstattet av aceton ved å lagre 

legemet over lengre tid ved -25 ºC i dette løse-

middelet. Fett blir så fj ernet ved romtemperatur 

på en lignende ekstraksjonsmåte.

Videre erstattes acetonet med en polymer 

ved å legge legemet i et bad av denne under va-

kuum over en periode på om lag 14 dager. Hvilke 

polymerer som brukes, er avhengig av vevstype. 

Legemet er så klar for å behandles av anatomer. 

For et helt legeme brukes det gjerne 1000 ar-

beidstimer i dette siste steget. Resultatene er 

visuelt svært imponerende.

r e f e r a nse r
1. Weiglein, A.H. (1997) Acta Anat (Basel) 158(1): s 6-9

2. Bohannon, J., (2003) Science 301(5637): s 1173

3. Moen, J. (2002) AKA 1: s 10-11

ø y v ind h a lsk au jr .

f or sidebil de t 

er gjengitt med 

tillatelse fra Bodyworlds. 

Det kan ikke brukes i 

andre sammenhenger 

uten Bodyworlds’ 

samtykke. NBS-nytt er 

takknemlig for at dette 

bildet ble gjort 

tilgjengelig.

cop y r ight 

Gunther von Hagens, 

Institute for 

Plastination, 

Heidelberg/Germany. 

www.bodyworlds.com

Det vakre indre 
Popularisering av naturvitenskap er svært verdifullt, og til glede både for individet og 

samfunnet i sin helhet. Gunther von Hagens teknikk for bevaring av vev har revolu-

sjonert hvordan en kan presentere anatomi. Hans anatomi-utstillinger Bodyworlds, 

trekker millioner av besøkende verden over. For tiden fi nnes det to aktive utstillinger 

i henholdsvis Chicago (4. februar til 5. september) og Los Angeles (29. januar til 27. 

mars).
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NBS-nytt /

Ledere  side 4

Glutamin-transportørers funksjoner i fysiologiske prosesser 

og i patologi   side 6

Første norske konferanse på transgene dyr  side 10 

20-års jubileum: Fra Nycomed forelesning til GE 

Healthcare Lecture på Biokjemisk Kontaktmøte  side 10 

Rekordoppslutning på kommersialiseringsseminar  side 11

Posterpriser Vintermøte 2005  side 11

Vanntransport i hjernen  side 12

Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås 

– Et personlig møte  side 16

Vintermøte  side 18

Brain-derived neurotrophic factor, synaptic plasticity and

translation control in neuronal dendrites   side 20

Molekylære virknings mekanismer for antidepressiva   side 23

Biodioten: Forutsigbar fett-forskning fi nnes fortsatt   side 30

Fisk stresser også; stress hos laks gir asymmetrisk vekst 

og deformerte avkom   side 32

Simulering av nervesystemer: 

Biologens hvorfor og matematikerens hvordan  side 36

Symposium for innovasjon og kommersialisering 

arrangert i Bergen  side 40

Genetiske studier av Parkinsons sykdom  side 42

Oikopleura, en enkel modellorganisme med et genom 

i rask endring  side 44

Implementering av strukturell/funksjonell bioinformatikk-

aktivitet i et bioteknologi-laboratoriumt  side 52

r edak tør :  

Ø y v i n d H a l s k a u jr .  

(Bergen/UiB) 

Mob: 976 92 742 

Tlf: 55 58 63 10  

oyvind.halskau@biomed.uib.no

r edak sjons  medlemmer :  

M o n i c a B e r g e m 

(Ås/UMB) 

Mob: 416 24 074 

Tlf: 64 94 80 97 

monica.bergem@umb.no

To r g e i r H o l e n 

(Oslo/UiO) Mob: 952 77 736 

Tlf: 22 84 05 27 

torgeir.holen@biotek.uio.no

O l a We e n 

(Trondheim/NTNU) 

Tlf: 73 59 68 98 

Mob: 402 40 025 

ola.ween@medisin.ntnu.no

K a a r e M . N i e l s e n 

(Tromsø/UiT) 

Tlf: 77 64 61 65 

Tlf: 957 22 588 

 knielsen@farmasi.uit.no

for mgiv ing :

Ø y s t e i n Vi d n e s 

Mob: 909 63 102 

oystein.vidnes@skrift.no

http://skrift.no/vidnes

a nnonser ing :

R o g e r M e i s a l 

(Oslo/UiO) 

Mob: 996 41 969 

Tlf: 22 84 05 19 

Faks: 22 84 05 01 

 rogerme@biotek.uio.no

Bidrag og tips rettes til en av 

redaksjonsmedlemmene, gjerne 

ditt lokale medlem. Veiledning 

for skribenter kan lastes ned fra 

www.biokjemisk.com/nbs-nytt.html, 

eller fåes av redaksjonen. Ingen 

NBS-nytt eldre enn dette num-

meret skal brukes som mal for 

levert stoff . 

NBS-nytt er medlem av Den 

Norske Fagpresses Forening.

Neste deadline: 13. mai 2005

Tema: 

• Stamceller 

• FUGE

• Forskningspolitikk
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S
om de t h ar blitt diskutert på NBS 

Generalforsamling: NBS-nytt har en 

lang historie med oppturer og nedtu-

rer. Grunnene til dette kan synes å være mange. 

Men mest sannsynlig kan de puttes i to kate-

gorier. Enten nedprioritering, fra NBS, sittende 

redaktør eller bladets bidragsytere sine sider. Al-

ternativt, mangel på riktig kompetanse. 

Dette nummeret av NBS-nytt har, for før-

ste gang redaksjonen bekjent, betalt noen med 

relevant erfaring til å utføre layouten på bladet. 

Redaksjonen har også et budsjett. Angivelig skal 

det være andre gang NBS-nytt har operert med 

et budsjett. Forrige gang var for 2003, da Torgeir 

Holen satt som redaktør. Videre er utgivelsesdato-

ene for hele året bestemt. Dette ser heller ikke ut 

til å være vanlig prosedyre for bladet. La oss håpe 

annonsørene setter pris på dette grepet. 

Som en følge av å ha satt utgivelsesdatoene – 

den første i måned 3, 6, 9 og 12, kan også deadline 

settes og layout planlegges på en fornuftig måte. 

Alle disse grepene er helt elementære, og burde 

legge grunnlaget for et bedre blad og større an-

nonseinntekter. For dette nummer var tilfanget av 

annonser på et rekord-minimum. Den sittende re-

daksjonen tar ikke ansvar for denne svikten, siden 

grunnlaget for annonseinntekter legges et eller to 

nummer i forveien.

Redaksjonelt vil NBS-nytt prioritere bidrag 

fra hva redaksjonen og NBS-medlemmer betrak-

ter som betydningsfulle grupper i det norske fors-

kningsmiljøet, vurdert opp mot en internasjonal 

standard. Det vil også bli gitt plass til mindre eta-

blerte unge forskere. 

En kontinuerlig dekning av nyheter i NBS-

nytt er vanskelig, da bladet bare kommer ut fi re 

ganger i året. Det er derimot ønskelig med saker 

relatert til forskningspolitikk, med fokus på hvor-

dan midler blir bevilget, hvordan de blir brukt og 

hva som kommer ut av dette. Hvor mye forskning 

får vi for pengene?

NBS-nytt er ikke et godt navn på et blad. 

Navnet er én skrive- eller lesefeil unna å tilsyne-

latende handle om tog. Det er også fort gjort at 

det blir hetende «NB Snytt». Videre er «NBS» 

ikke i seg selv en informativ forkortelse. Nyhets-

innholdet i bladet har vært, og kommer til å forbli, 

relativt lavt. Det nåværende navnet må derfor vur-

deres som lite passende. At det er godt innarbeidet 

er bare en ulempe så lenge navnet er som det er.

Et mulig navn er Norsk Biokjemi. Leseren 

kan spørre seg selv: Er det bedre å skrive i NBS-

nytt, eller Norsk Biokjemi? Hvor er det best å 

annonsere? Om en har lyst å orientere seg i det 

norske biokjemiske forskningsmiljøet, vil en lete 

etter «Norsk Biokjemi» eller «NBS-nytt»? At 

NBS ikke behøver å ha appell utenfor sine fem 

fagmiljøer, er en lite progressiv holdning. En fag-

organisasjon bør alltid være var på sin rolle i sam-

funnet for øvrig. 

NBS har alt å tjene på å ha et godt tidsskrift 

knyttet til seg. Biokjemikere i Spania har greid 

det. England har greid det. USA har delvis greid 

det. Norge burde også greie det. Kvalitet koster, 

derimot, både i tid og penger. Bidragsytere bes 

derfor i fremtiden rette seg etter de linjene som 

blir trukket opp av redaksjonen. For dette num-

meret var ikke disse linjene etablert, og alle er 

derfor tilgitt for å levere referanser på forskjellige 

formater, skissere illustrasjoner i powerpoint og 

deadlineoverskridelser. Mindre nåde vil bli gjort 

tilgjengelig for fremtidige nummer. 

D
et var stinn brakke og vel så det 

under Kontaktmøtet i Tromsø. Også 

Generalforsamlingen for NBS var 

godt besøkt. Fullstendig årsrapport og referat 

fi nnes på vårt nettsted, www.biokjemisk.com. 

Det var enighet om at det er en del ting forenin-

gen vår kan gjøre for å fremstå som mer betyd-

ningsfull, dynamisk og attraktiv. Vi ønsker å ha 

medlemmer som er stolt av foreningen og som 

bruker den aktivt i mange sammenhenger. For 

det første skal vi arrangere «NBS Symposier» 

der vi ønsker å invitere verdens fremste forskere 

til Norge og til NBS. Dernest vil vi ruste opp 

foreningens og lokallagenes hjemmesider, samt 

at vi bør bruke én logo og ikke to forskjellige. 

Det er også viktig at NBS sitt navn blir fremtre-

dende i lokallags-arrangementer, slik at det klart 

fremgår hvem som står bak. På disse møtene bør 

også deltakerne bli oppfordret til å melde seg inn 

i NBS, og informasjon om innmelding bør være 

lett tilgjengelig. Og sist, men ikke minst: Vi vil 

ha et blad av høy kvalitet. Det første nummeret i 

«Nye NBS-nytt» holder du i hånden.

redaktør

ø y v ind h a lsk au jr .

general-
sekretær

er ik boy e
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K
ontaktmøtet 2005 er historie, 

svært god historie både faglig og so-

sialt. Vi takker og gratulerer iherdige 

arrangører i Tromsøavdelingen!

Møtet gav oss nok en gang et bilde av mang-

foldet innenfor vårt fagområde. Med spennvidde 

fra vinens mulige antibakterielle virkninger til 

bruk av tungregnemaskiner for modellering av 

proteinstrukturer og genetiske analyser. Vi lever 

i en spennende tid for faget vårt. Et blikk tilbake 

i biokjemiens historie viser at fysikere bidro i be-

tydelig grad til utviklingen av moderne biokjemi 

og uten innsatsen til matematikere/informatikere 

hadde moderne genomikk og proteomikk ikke 

vært mulig. Dette peker på en viktig erkjennelse 

for oss biokjemikere. Moderne molekylærbiologi 

har behov for ekspertise innen en lang rekke områ-

der, dette er selvsagt ikke nytt, men jeg tror det er 

viktig at vi ser på rekrutteringen til faget vårt med 

nye øyne. Et slagkraftig «cutting-edge» moleky-

lærbiologisk forskningsinstitutt krever sikkert en 

større fagekspertise enn den som har vært vanlig i 

norske biokjemiske forskningsmiljø de siste tretti 

årene. Dette kan høres faretruende ut for våre 

klassiske molekylærbiologer, men jeg tror ikke det 

er noen fare for jobbene. Kvalitet fremskaff er fl ere 

spennende funn som igjen har ringvirkninger i 

form av nye jobber og fl ere muligheter. Etter hvert 

kommer biokjemi/molekylærbiologisk kompetan-

se til å være etterspurt langt utenfor det klassiske 

forsknings- eller sykehuslaboratorium. Innenfor 

områdene undervisning, salgs/servicebetonte yr-

ker og forskjellige administrative områder ser vi 

at et økende antall molekylærbiologer fi nner seg 

spennende faglige utfordringer. Industrien kom-

mer sikkert sterkere etter hvert med sine kompe-

tansebehov. I denne sammenheng er FUGE et-

ter hvert kommet på banen og gjør en helhjertet 

innsats. Likeledes vil forskningsrådets satsing på 

innovasjon sikkert gi positive resultater.

I noen molekylærbiologiske utdanningsmil-

jøer klages det litt på sviktende studentrekrutte-

ring. La det være klart: faget er i kraftig utvikling, 

det har en kolossal faglig bredde, det er behov for 

studenter med forskjellig fagbakgrunn i tillegg 

til de som femåringer hadde «Det lille kjemisett» 

som førsteprioritet til julepresang. Spred det gla-

de budskap: det er en spennende og utfordrende 

fremtid i molekylærbiologien!

J o h a n R .  L i l l e h a u g , president

Molekylærbiologisk institutt 

HiB

johan.lillehaug@mbi.uib.no

Telefon: 55 58 64 21

E r i k B o y e , generalsekretær 

Avdeling for Cellebiologi

Institutt for Kreftforskning, Oslo

erik.boye@labmed.uio.no

Telefon: 22 93 42 56 

B e r i t J o h a n s e n , president-elect

Seksjon for Molekylærbiologi og Biotek-

nologi, NTNU 

berit.johansen@nt.ntnu.no

Telefon: 73 59 86 91

To r u n n B r u l a n d , styremedlem

Institutt for kreftforskning og molekylær 

medisin, NTNU

torunn.bruland@medisin.ntnu.no

Telefon: 73 59 68 98

M a y B e n t e B r u r b e r g , styremedlem 

Planteforsk Plantevernet ,

UMB

may-bente.brurberg@planteforsk.no

Telefon: 64 94 92 66

K i r s t e n G r u n d t, styremedlem

Avdeling for biokjemi

Institutt for medisinske basalfag, UiO

kirsten.grundt@basalmed.uio.no

Telefon: 22 85 10 94

K a a r e M . N i e l s e n , styremedlem

Institutt for Farmasi, 

UiT

knielsen@farmasi.uit.no

Telefon: 77 64 61 65

A n n i Ve d e l e r , styremedlem 

Institutt for biomedisin,

UiB

anni.vedeler@pki.uib.no

Telefon: 55 58 64 35 

B e at e S t e r n , styremedlem

Institutt for biomedisin, 

UiB

Beate.Stern@ibmb.uib.no

Telefon: 55 58 44 34

president

joh a n l illeh aug

NBS-styret 2005
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Glutamin-transportørers 

funksjoner i fysiologiske 

prosesser og i patologi 

F
lere familier av aminosyre-trans-

portører som blant annet gjenkjenner 

glutamin, er identifi sert på cellemem-

branen til planten Arabidopsis Th aliana. De har 

overlappende funksjonelle karakteristika, lokali-

sasjon og substratspesifi sitet [9]. Dette indikerer 

betydningen aminosyre-transport har i planter. I 

dyreceller har man biokjemisk karakterisert fl ere 

glutamin-opptaks-aktiviterer [4, 7, 10, 11]. System 

A er kjennetegnet ved at den transporterer korte 

aminosyrer med størst affi  nitet for alanin (derav 

navnet), hvor transporten er Na+-avhengig, pH-

avhengig, og regulerbar. I tillegg gjenkjenner den-

ne aktiviteten methylerte aminosyrer, deriblant 

MeAIB (methyl-amino-iso-butyric acid). System 

L gjenkjenner også nøytrale aminosyrer med høy-

est affi  nitet for leucin. Transportøren er uavhengig 

av Na+, og fungerer som en H+-koblet aminosyre-

bytter, dvs transporten av glutamin inn i en celle 

er koblet til transporten av en annen aminosyre 

ut. System N gjenkjenner kun aminosyrer med 

en amid-gruppe i sidekjeden slik som glutamin, 

asparagin og histidin. Det ble først påvist i lever 

[12]. Glutamin transporteres også av system ASC, 

som er en aminosyre-utveksler med høyest affi  ni-

tet for alanin, serin og cystein, og av system B0,+ og 

b0,+. De sistnevnte gjenkjenner primært aminosy-

rer med positiv ladning. Forekomsten av så mange 

aktiviteter som transporterer glutamin i dyrecel-

ler, gjenspeiler den sentrale rollen glutamin har for 

cellefunksjoner og hvor viktig det er å fi nregulere 

transporten. 

Identifi sering av en aminosyre-transpor-
tør-familie

Forsøk med ekspresjonskloning av system N og 

system A i fl ere tiår har vært forgjeves. Det var 

derfor en milepæl da den første system N-trans-

portøren, SN1, ble molekylært identifi sert pga av 

homologi med de overnevnte transportører for 

nøytrale aminosyrer i Arabidhopsis Th aliana og 

med en vesikulær GABA transportør (VGAT) 

hos rotte [13]. SN1 består av 504 aminosyrer, har 

11 antatte transmembran-domener, med en in-

tracellulær N- og en ekstracellulær C-terminal. 

SN1 transporterer glutamin, histidin og aspara-

gin. Selve transporten er koblet til Na+ i symport 

og H+ i antiport (Figur 1). Slik elektronøytral 

transport eliminerer drivkraften til den elektriske 

gradienten for Na+. Dette gjør at SN1 kan trans-

portere blant annet glutamin i begge retninger 

avhengig av kun konsentrasjonsgradienter for 

Glutamin er den aminosyren som fi nnes i høyest konsentrasjon i 

plasma og i cerebrospinalvæske [1]. Glutamin har essensiell betydning 

for mange forskjellige funksjoner i ulike organer. Det er ikke påvist 

spesifi kke reseptorer for denne aminosyren. Glutamin er derfor et 

foretrukket molekyl for transport av karbon og nitrogen både mellom 

organer og mellom celler [2]. Det er en prekursor for andre aminosy-

rer, proteiner, nukleinsyrer med mer og er også involvert i detoksifi -

sering av ammonium og dannelse av urea [3]. Transporten gjennom 

cellemembranen og over intracellulære organellemembraner, krever 

spesialiserte proteiner, transportører [4-7]. 

tom ta ll ak solbu o g 

fa r ruk h a .  ch audhry
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substratet og de koblede ionene. I tillegg har vi 

vist at proteinet også kan fungere som en H+-ka-

nal, som også stimulerer effl  uks av glutamin fra 

celler fremfor infl ux [14]. Ved hjelp av homologi 

har vi så identifi sert og karakterisert ytterligere 

to proteiner med egenskaper forenlig med system 

A, SAT1/SA2/ATA1 og SAT2/SA1/ATA2 (ulike 

forskergrupper har brukt ulike betegnelser). SAT1 

og SAT2 har ikke koblet antiport av H+ (Figur 1), 

men H+ påvirker glutamin-transporten [review: 7, 

15, 16]. Disse proteinene transporterer aminosyrer 

som f.eks. glutamin ved hjelp av både den elek-

triske og kjemiske gradienten til Na+. De evner 

dermed å lage store konsentrasjonsgradienter. Vi 

har blant annet ved in situ hybridisering og im-

muncytokjemi vist at SN1 uttrykkes i hjerne, le-

ver, nyre og hjerte. SAT1 er begrenset til hjerne og 

hjerte, mens SAT2 er uttrykt i de fl este organer i 

kroppen. Forskjeller i funksjonelle egenskaper og 

i lokalisasjon, gjør at disse proteiner kan ivareta en 

rekke forskjellige funksjoner.

Glutamat/GABA-glutamin-syklus i 
sentralnervesystemet

Nerveceller kommuniserer med hverandre og 

opprettholder dermed forkjellige hjernefunksjo-

ner hovedsakelig ved såkalt kjemisk nevrotrans-

misjon, dvs signalstoff er utskilles fra en nervecelle 

og utøver sin virkning ved å reagere med spesifi k-

ke reseptorer på målcellen som enten eksiterer den 

eller hemmer. En slik frigjøring av et signalstoff  

skjer når et aksjonspotensial brer seg langs aksonet 

og når nerveterminalen der denne danner synapse 

(spesialisert område for kommunikasjon mellom 

nerveceller). Spenningsavhengige Ca2+ kanaler 

åpnes og gir infl uks av Ca2+ i nerveterminalen. 

Dette stimulerer fusjonen mellom opplagrede 

synaptiske vesikler og plasmamembranen, slik at 

vesiklenes høye innhold av signalstoff  «vrenges» 

ut i den synaptiske spalten. Signalstoff et diff un-

derer over til den postsynaptiske membranen, som 

regel en del av en dendritt, og reagerer med resep-

torer der. Omtrent 80 av alle nerveceller i hjer-

nen bruker glutamat som signalstoff . Spesifi kke 

glutamat-reseptorer vil ved aktivering slippe inn 

Na+ og eller Ca2+ og depolarisere mål-cellen, slik 

at sjansene øker for at det oppstår et aksjonspoten-

tial i målcellen. Det vanligste hemmende signal-

molekylet er GABA. GABA-reseptorer kan f.eks. 

være koblet til klor-kanaler og slippe inn Cl- ved 

aktivering. Dermed hyperpolariseres mål-cel-

len og dens aktivitet hemmes. Etter endt signal 

er det påvist noe re-opptak av signalstoff  tilbake 

til nerveterminalen. Men glutamat, og til dels 

GABA, blir hovedsakelig tatt opp i omkringlig-

gende «støtteceller», glia, ved hjelp av spesifi kke 

glutamat- og GABA-transportører [17]. Nerve-

celler mister dermed signalstoff  hele tiden og for 

å kunne opprettholde hjernens funksjoner, kreves 

nydannelse.

Noen studier har vist syntese av signalstoff  fra 

mellomprodukter av Krebs-syklus, men man an-

tar likevel at den såkalte «glutamat/GABA-glu-

tamin syklusen» er den viktigste (Figur 2). Ifølge 

Figur 1. Ulik ionekob-

ling til system N og 

system A proteiner gir 

dem ulike egenskaper.  

SN1 transporterer 

glutamin koblet til 

Na+ i symport og H+ i 

antiport. Slik elektron-

øytral transport gjør at 

proteinet kan transpor-

tere glutamin i begge 

retninger avhengig av 

substratets og ionenes 

konsentrasjoner. SAT1 

og SAT2 er kun ko-

blet til Na+. Både den 

elektriske og kjemiske 

gradienten til Na+ driver 

glutamin inn i celler 

og lage store konsen-

trasjonsgradienter over 

cellemembraner. 
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den vil glutamat og GABA som opptas i gliacel-

ler, omdannes til glutamin, som så transporteres 

tilbake til nerveterminalen for resyntese av sig-

nalstoff . Glutamin spiller derfor en vesentlig rolle 

for signalstoff produksjon i hjernen. Flere studier 

har styrket denne teorien. Sammen med profes-

sor NC Danbolt har vi vist at spesifi kke glutamat 

transportører er uttrykt i små gliaproseser som 

omgir synapsen [18]. Flere andre studier har vist 

at glutamin syntetase, som omdanner glutamat til 

glutamin, er uttrykt i gliaprosesser, mens gluta-

minase, som omdanner glutamin til glutamat, er 

i nerveterminalen (for review se Chaudhry et al., 

2002 [7]). Men hvorledes glutamin transporteres 

ut av gliaceller og inn til nerveceller har inntil 

nylig vært ukjent. Våre studier viser at SN1 som 

er i stand til å frigi glutamin fra celler uttrykkes 

nettopp i gliaprosesser [13, 19, 20], mens SAT1 og 

SAT2 med evne til å lage store konsentrasjons-

gradienter, uttrykkes spesifi kt på nerveterminalen 

til celler som bruker enten glutamat eller GABA 

som signalstoff  [15, 16]. Våre studier viser derfor 

grunnlaget for at en slik resirkulering av glutamin 

kan forekomme i sentralnervesystemet (Figur 2) 

[7].  

Glutamin-transportørers rolle ved kro-
nisk metabolsk acidose

Glutamin-tilførsel har vist seg å ha god terapeu-

tisk eff ekt ved kronisk metabolsk acidose [21]. 

Ved kronisk metabolsk acidose øker utkillelsen 

av glutamin fra blant annet skjelettmuskulatur og 

glutamin transporteres til nyrene hvor den meta-

boliseres til glutamat ved hjelp av fosfat-aktivert 

glutaminase (PAG), og videre til α-ketoglutarat 

ved hjelp av glutamat dehydrogenase (GDH) 

[21]. α-ketoglutarat kan videre metaboliseres via 

Krebs-syklus. Slik metabolisme av glutamin re-

sulterer i dannelse av to NH
4

+ ioner som skilles ut 

i urinen, og to HCO
3
- som transporteres til blodet 

for å motvirke acidosen (Figur 3). Men hvordan 

glutamin transporteres inn til nyrecellene og på 

hvilket nivå i nefronet dette skjer, har vært ukjent. 

Pga SN1s kobling til protoner og dets ukoblete 

transport av protoner [13], antok vi at SN1 kunne 

være involvert i glutamin transport ved acidose. 

Ved hjelp av in situ hybridisering og immuncy-

tokjemi viste vi at SN1 er uttrykt i nyretubuli i 

ytre marg. En rekke dobbeltmerkingsforsøk med 

kjente markører for forskjellige avsnitt av nefro-

net, avslørte at SN1 var utelukkende uttrykt i S3 

segmentet av proksimale rette tubuli i ytre marg, 

rett nedenfor de snodde proksimale tubuli (De 

proksimale tubuli inndeles igjen i segmentene 

S1-S3) [8]. Elektronmikroskopi og konfokal laser 

scanning mikroskopi demonstrerte også at SN1 

var utelukkende lokalisert på den basolaterale 

membranen som vender mot blodet. Mer enn 90 

 av fi ltrert glutamin gjenopptas i nyre før fi ltratet 

når S3 segmentet [23]. Dette utelukker at SN1 har 

en hovedrolle i re-opptak av glutamin fra ultrafi l-

tratet og indikerer en annen spesialisert oppgave. 

Analyser på SN1 mRNA avslørte en AU-rik se-

kvens på 3’-UTR (untranslated region), som viser 

stor homologi med AU-sekvenser som er identi-

fi sert i 3’-UTR av PAG og GDH [24]. Z-crystal-

line/NADPH/quinone reductase binder seg til 

disse sekvensene ved lav pH og forhindrer ned-

brytning av mRNA ved endonuclease [24]. Der-

med økes translasjonen av proteinet ved lav pH. Vi 

benyttet derfor en rottemodell hvor kronisk meta-

bolsk acidose ble fremkalt ved å gi rottene tilskudd 

av NH
4
Cl i drikkevannet. Etter 7 dager, så vi en 

markant økning i SN1-ekspresjon (5-6 ganger 

økt). Immuncytokjemi avslørte induksjon også i 

segmentene S1 og S2 av de proksimale tubuli, og 

viste tilsvarende økning av PAG-ekspresjon og 

aktivitet i de samme tubuli. Både SN1 og PAG 

normaliserte seg straks vi fj ernet NH
4
Cl fra drik-

kevannet. Vi testet dernest binding av proteiner 

til AU-sekvensen fra SN1 mRNA ved å framstille 

denne radiomerket in vitro, og inkubere den med 

celleekstrakter fra nyrer fra kronisk metabolsk 

acidotiske rotter. Et RNA-proteinkompleks ble 

demonstrert. Dette tyder på at SN1, sammen med 

PAG og GDH, oppreguleres under acidose ved 

Figur 2. Glutamat-

glutamin syklus i 

sentralnervesystemet.

Glutamat frigjøres fra 

nerveterminaler og 

reagerer med spesifi kke 

reseptorer. Signalet 

stoppes ved at glutama-

tet hovedsakelig taes 

opp i gliaceller hvor det 

omdannes til glutamin 

før det transporteres ut 

av gliaceller ved hjelp 

av SN1 og inn i nerve-

terminalen ved hjelp 

av SAT1 og SAT2. Her 

metaboliseres glutamin 

til glutamat.
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at deres mRNA stabiliseres pga binding av pro-

teiner til deres 3’-UTR. Denne oppreguleringen 

motvirker acidosen ved at NH
4
+ går ut i urinen og 

HCO
3
- går over i blodet i økte mengder.

Glutamin-transportørers betydning i 
utvikling av tumorceller

Glutamin foretrekkes som metabolsk substrat 

fremfor glukose i mange celler. Dette gjelder 

spesielt celler som har høy veksthastighet f.eks. 

tarmepitel, hårceller etc. Glutamin brukes også i 

store mengder av tumorceller. Det er vist at vekst 

av kreftceller krever glutamin-tilførsel i så store 

mengder at kroppens resterende organer og vev 

nedbryter sine proteiner for å produsere glutamin 

som så transporteres til kreftceller for energi-for-

bruk. Tidlige studier har vist at både system A 

og system N har stor evne til oppregulering ved 

endringer i ytre omgivelser, f.eks. sult, hormonell 

påvirkning etc [4]. Nylige studier markant økning 

(3-5 ganger) av SN1 mRNA og protein i maligne 

gliomceller, men ikke kontrollceller i hjernen [24]. 

SN1 er derfor muligens sentral for vekst av denne 

tumortypen.

Konklusjon

Identifi sering av familien av glutamin-transpor-

tører har avslørt nye sider ved glutamin-omset-

ningen og tilsier en sentral rolle for glutamin-

transportører i både normal fysiologi og patologi. 

Ulike egenskaper og lokalisasjon for SN1, SAT1 

og SAT2 gjør dem spesielt godt egnet for fi nre-

gulering av cellenes funksjoner ved stimulering 

eller hemning. Studier gjøres nå for blant annet 

å identifi sere isoform-spesifi kke blokkere som for 

eksempel kan brukes til hemning av kreftutvik-

ling i fremtiden.  
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2HCO3-

tom ta ll ak solbu 

o g fa r ruk h a .  

ch audhry

Anatomisk avdeling, 

Institutt for medisinske 

basalfag & Centre for 
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Neuroscience, 

Universitetet i Oslo

Figur 3. Glutamin-me-

tabolisme i nyretubuli 

ved kronisk metabolsk 

acidose.

Glutamin opptas i nyre-

tubuli fra blodet vha 

SN1 som er uttrykt på 

den basolaterale mem-

branen. Glutamin me-

taboliseres til glutamat 

ved hjelp av fosfat-akti-

vert glutaminase (PAG) 

og videre til α-ketoglu-

tarat ved hjelp av glu-

tamat dehydrogenase 

(GDH) som igjen kan 

gå inn i Krebs syklus og 

degraderes videre. Slik 

metabolisme fører til 

syntese av 2 NH
4
+ som 

skilles ut i urinen ved at 

NH
3
 diff underer gjen-

nom membranen mens 

H+ transporteres via en 

Na+/H+ antiporter. I 

tillegg dannes 2 HCO
3
- 

som føres tilbake til 

blodet, via en Na+/

HCO
3
- antiporter, for å 

motvirke acidose. 
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Den første norske konferansen på trans-

gene dyr ble arrangert på Lysebu ved 

Frognerseteren i Oslo 10-11 februar. På 

programmet sto en rekke foredrag fra 

ledende grupper i USA, Nederland, Stor-

britannia og Frankrike, i tillegg til en 

lang rekke bidrag fra norske grupper som 

jobber med transgene dyr. Kommersielle 

sponsorer som Matriks, Scanbur, Harlan, 

Eppendorf, VWR og World Courier AS, 

presenterte også sine produkter.

Arrangørene var til dels tilknyttet diverse 

FUGE-program, deriblant Hans van den Bout 

(Norwegian Transgenic Animal Facility, Riks-

hospitalet), Peter Alestrøm (Veterinærhøy-

skolen), Th omas S. Becker (SARS-senteret), 

Kristin Brevik Andersen (Ullevål Sykehus) og 

Arne Klungland (CMBN, Rikshospitalet). Ut-

gangspunktet for foredragsholderne var ofte en 

spesifi kk sykdom, som for eksempel Xeroderma 

Pigmentosum eller Cockayne Syndrome for 

nederlenderen Wim Vermeulen. Begge lidelsene 

antas å skyldes mutasjoner i DNA reparasjons-

proteiner. Ved å lage modifi serte versjoner av 

disse proteinene, ved å koble til et fl uoriserende 

markørprotein, kan man studere DNA repara-

sjon i levende celler. 

Ved å bestråle bare deler av cellekjernen 

med UV-stråling, som gir DNA skader, kunne 

Vermeulen se hvordan DNA reparasjonsgenet 

XBP, en komponent av TFIIH, strømme til den 

bestrålte delen av kjernen. Kvantitativ konfokal-

mikroskopi, i sammen med diff usjonsmodelle-

ring, gjorde det så mulig å beskrive dynamikken i 

reparasjonsprosessen.

For å ta observasjon av DNA reparasjon i 

levende celler et steg videre, beskrev Vermeulen 

produksjon av knock-in mus, hvor XBP hadde 

blitt erstattet av YPG-XBP, et fl uoriserende fu-

sjonsprotein. Denne svært krevende prosedyren 

ble beskrevet i detalj og deretter ble dyret testet for 

å vise at dyret med denne versjonen av YFP-XBP 

var tilsynelatende identisk funksjonelt med vill-

type. Dermed kunne man nå studere DNA repa-

rasjon i hele dyr, noe også mange i salen antagelig 

kunne ønske seg.

Om man skulle kritisere arrangørene for noe, 

så må det kanskje bli at det var litt lite tid avsatt til 

å interagere med de andre konferansedeltagerne. 

Kanskje hadde en poster-sesjon vært en ide til 

neste år. Uansett var denne konferansen en suk-

sess og et etterlengtet tilskudd til en mager norsk 

konferansemeny.         
torgeir holen

Første norske konferanse på transgene dyr

Den første Nycomed forelesning ble 

holdt på Biokjemisk Kontaktmøte i 

1986.  Fra 2002 ble forelesningene kalt 

Amersham Health Lecture. 

Forelesningen som nylig ble holdt i Tromsø 

i januar var dermed den 20. i serien og den 

første som bar navnet GE Healthcare Lec-

ture; dette som følge av oppkjøpet GE gjorde 

av Amersham tidligere i år. Som alltid er det 

arrangementskomiteen som velger foredrags-

holder. Vi er stolte av å ha bidratt til en fore-

lesningsrekke med så mange kjente foreleser: 

John Murphy, Boston (1986), Earl W. Davie, 

Washington (1987), Leroy Hood, California 

(1988), Vincent R. Zurawski, Philadelphia 

(1989), John A. Glomset, Washington (1990), 

Gottfried Schatz, Basel (1991), Richard Klaus-

ner, Bethesda (1992), Dov Zipori, Israel (1993), 

John M. Markley, Madison (1994), R.J.P. 

Williams, Oxford (1995), Ira Mellman, New 

Haven (1996), Sanna M. Goyert, New York 

(1997), David Sherrat, Oxford (1998), Bertil 

Hille, Boston (1999), Christopher Higgins, 

London (2000), Daniel Portnoy, Berkeley 

(2001), Chaitan Khosla, Stanford (2002), Ger 

J. Strous, Utrecht (2003), Paul J. Simmons, 

Melbourne (2004) og i år bidro Mahendra S. 

Rao, Baltimore med foredraget «Stem cells: who 

and what?»                                tore skotland

20-års jubileum: Fra Nycomed forelesning til GE 

Healthcare Lecture på Biokjemisk Kontaktmøte
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Med temaet «Forskning – en ukjent gull-

gruve for innovasjon og nyskaping» ble 

det arrangert et First Tuesday-seminar 

torsdag 10. februar på Rockefeller i Oslo. 

Over 700 mennesker møtte opp, noe som 

sprengte nesten all kapasitet. Det innholdsrike 

programmet ble startet med en poster-sesjon der 

en kunne møte gründere og service-institusjoner 

fra fl ere dusin miljøer, fulgt av en rekke foredrag 

av større og mindre storheter som næringsmi-

nister Børge Brende, NHO president Erling 

Øverland, Fast Search & Transfer-gründer 

Bjørn Olstad, apostaten Paul Chaff ey og fi nans-

mann Erik Must, for å nevne noen. I parentes 

må det bemerkes at «Forskning – en ukjent 

gullgruve» virket som en merkelig tittel på et 

seminar der Frank Larsen, ny direktør i Birke-

land Innovasjon, sto på programmet. Spesielt i 

et land der nevnte professor ved Universitetet i 

Oslo, Kristian Birkeland er avbildet på samtlige 

tohundrelapper, og der Norsk Hydro fortsatt er 

verdens største produsent av kunstgjødsel. Men 

skitt la gå, som guano-produsentene pleide si da 

kunstgjødselen utkonkurrerte dem.

Konkurranse i vår globaliserte virkelighet er 

nemlig kjernen i problemet. Når nesten all enkel 

produksjon uunngåelig vil bli kopiert og overtatt 

av lav-kost-land som Kina, må vi i Norge konti-

nuerlig fi nne opp nye næringer. Dette er ikke vi i 

Norge for gode til, og dermed får vi det økonomer 

kaller et innovasjonsgap mellom forventet vekst 

og det vi kan forvente ved ekstrapolering av tra-

disjonelle næringer. Det innovasjonsgapet virker 

litt fj ernt akkurat nå, men når strømmen svikter 

på gamlehjemmet om en 40 års tid, får vi snakkes 

igjen.

Løsninger på problemene som ble presentert, 

var det som vanlig langt mellom. Mange roper 

selvsagt på å ta hull på oljefondet – med noen-

lunde logisk tankegang at å investere i andre lands 

gründere til fordel for sine egne er å skyte seg selv 

i foten – men når vi vet hvilken suksessrate den 

norske stats involvering i industri har (Norsk Jern-

verk, AS Sydvaranger, norsk jordbruk og kullpro-

duksjon på Svalbard burde vel ennå få folk til å 

høre en bjelle), så virker dette mindre fristende. 

En helt annen ting er jo, som fl ere fi nansfolk har 

påpekt i slike sammenhenger, så fi nnes det faktisk 

mengder av likvid kapital i Norge (selv om Staten 

suger opp en svært stor del), men da bare til de 

gode ideer.

Så hvordan får vi de gode ideer til å yngle i 

befolkningen? Det er det vel ingen som har svaret 

på, og om de visste det, ville de vel ikke fortelle alle 

og enhver. En velkjent, om enn hard, måte, som 

for eksempel amerikanerne er gode på, er å rekrut-

tere de beste hoder fra hele verden til velfi nansi-

erte forskningsmiljøer. Da kommer innovasjon 

ut av de gode miljøer automatisk, slik Birkelands 

elektriske kanon gjorde det. Dette er dessverre in-

gen farbar vei i Norge, der universitetene allerede 

er fylt opp med de tredje beste hoder (etter fi nans 

og media-næringen) på livstidskontrakter og fors-

kningsmidlene blir skrapt tynt utover de gode, de 

dårlige og the ugly.                       
torgeir holen

132 postere ble presentert ved Det 41ste NBS 

Kontaktmøte. To priser ble delt ut på 10 000 

kr og 5 000 kroner, for henholdsvis beste stu-

dentpresentasjon og beste posterdesign. Prisen 

på 10 000 var sponset av Alpharma, og den 

andre var sponset av WVR International. Pri-

sen for best design gikk til Siri Bakke, Christel 

Haandshuus, Silje M. Markussen og Dag E. 

Helland for posteren Molecular interaction in the 

heterodimeric form of HIV-1 Reverse Transcriptase 

studied using Yeast-Two-Hybrid and Yeast-Th ree-

Hybrid systems. Alle jobber ved Institutt for 

Molekylærbiologi, ved UiB.

– Vi ble glade for å vinne prisen, sier Silje 

Markussen, hun har forøvrig ingen kommen-

tar.

Prisen for beste studentposter ble vunnet av 

Audrun Utskarpen, Hege H. Slagsvold, Tore-

Geir Iveren Sébastien Wächli og Kirsten Sand-

vig for posteren Th e role of Rab6A’ and Rab6A in 

the intracellular transport of ricin. Bidragsyterne 

var fra Det Norske Radiumhospitalet

– Det var artig å vinne, kommenterer Au-

drun. 

ø y v ind halsk au jr .

Rekordoppslutning på kommersialiseringsseminar

Posterpriser Vintermøte 2005

Næringsminister Børge 

Brende deltok på 

seminaret. 
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A
qua p or iner  er  pro t e iner  i 

cellemembranen som medierer rask 

og selektiv transport av vann (opptil 

1000 ganger raskere enn ved diff usjon gjennom 

lipidmembranen; se Figur 1). Deres funksjon er 

best kjent i nyrene der de medvirker til reabsorp-

sjon av vann fra primærurinen (ca 180 liter dag-

lig). Urinens konsentrasjon reguleres av anti-

diuretisk hormon (ADH) som påvirker nettopp 

mengden vannkanalproteiner i samlerørepitelets 

cellemembraner [3]. 

I 1995 – da de fl este som studerte aquapori-

ner var nyrefysiologer – innledet vi et samarbeid 

med Peter Agre og Søren Nielsen for å studere 

hjernens aquaporiner. Agres gruppe hadde da 

nettopp klonet aquaporin-4 (AQP4) cDNA og 

påvist stor mengde AQP4 mRNA i hjerne [4], 

mens Nielsen hadde fremstilt antistoff er mot 

proteinet. Ved hjelp av immunogull cytokjemi 

– en metode der man bruker elektronmikroskop 

til å studere proteiners detaljerte lokalisasjon 

– kunne vi vise at AQP4 er selektivt uttrykt i 

hjernens gliaceller (og i mindre grad i ependym 

og endotel, se Figur 2). Det var overraskende å 

se at AQP4 er sterkt anriket i gliacellenes ende-

føtter rundt blodkar og langs hjernens overfl ate 

[5, 6], siden dette innebærer høy vannpermea-

bilitet i grensefl atene mellom hjernevev og ek-

sterne væskerom (blod og cerebrospinalvæske). 

Som kjent er hjernen innesluttet i et uettergive-

lig kranium og selv små volumøkninger kan gi 

intrakraniell trykkstigning og død. 

Transgene mus som mangler AQP4 (AQP4 

knockouts) har svekket hørsel, endret retino-

gram og noe redusert evne til å konsentrere 

urinen [7]. I 2000 viste Verkman og medarbei-

dere at AQP4 knockout-mus fi kk mindre hjer-

neødem ved ischemi og hypoosmotisk stress enn 

kontrolldyr [8]. Disse funnene sannsynliggjorde 

at AQP4 spiller en sentral rolle under utvikling 

av hjerneødem og at proteinet kan være angreps-

punkt for ny medikamentell terapi. Verkmans 

strategi førte imidlertid til tap av AQP4 også 

i nyre og andre organer, noe som kompliserte 

tolkningen av resultatene.

Den høye ekspresjonen av AQP4 i gliaen-

deføttene skyldes at proteinet er forankret til 

dystrofi nkomplekset [9]. I samarbeid med Agre 

og Froehners grupper viste vi at alfa-syntrofi n 

er den komponenten i dystrofi nkomplekset som 

Vanntransport Vanntransport 
i hjerneni hjernen
I 1992 publiserte Peter Agre og medarbeidere en artikkel i Science der de 

viste at proteinet CHIP28 – senere omdøpt til aquaporin-1 – er en vannka-

nal [1]. Siden identifi serte Agre og andre en rekke beslektede vannkanal-

proteiner (aquaporiner). Aquaporinene fi nnes i ulike typer organismer, fra 

bakterier til sopp og forskjellige plante- og dyrearter. Hos mennesket er 

12 aquaporiner kjent. Peter Agre ble i 2003 tildelt Nobelprisen i kjemi for 

oppdagelsen av aquaporinene. Arbeidene hans har radikalt endret synet 

på vanntransport over cellemembraner og gitt ny viten om mange syk-

domsprosesser [2].  

er lend nagelhus 
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Figur 1. Mekanis-

mer for vanntran-

sport. 1) Langsom 

diff usjon gjennom 

lipiddobbelt-

membranen. 2) 

Rask diff usjon 

gjennom vann-

kanalproteiner. 3) 

Transport gjen-

nom vannpumper. 

Ved transport 

sammen med lak-

tat/H+ (eller visse 

andre substrater) 

kan vann forfl yt-

tes mot osmotiske 

gradienter.

Figur 2. Lokalisa-

sjon av aquapo-

prin-4 (AQP4) 

i hjernen. Til 

venstre bilder tatt 

med elektronmi-

kroskop. Innfelt 

vises prinsippet 

for immunogull 

cytokjemi: AQP4 

visualiseres på 

hjernesnitt ved 

hjelp av små gull-

partikler bundet til 

antistoff . AQP4 er 

anriket i gliacel-

lenes endeføtter 

langs hjernens 

overfl ate (pilhode) 

og rundt blodkar 

(pil). Målestokk: 

0.5 µm. Til høyre 

skjematisk teg-

ning. Modifi sert 

fra [13, 14].
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er avgjørende for bindingen [10], se Figur 3. 

Således har alfa-syntrofi n knockout-mus 90  

reduksjon i AQP4-mengde i membrandomener 

mot blodkar. Funnet var et stort gjennombrudd 

og tillot oss å analysere funksjonen til det spesi-

fi kke forrådet av AQP4 som er uttrykt i gliaen-

deføttene. Studiene viste at dette forrådet bidrar 

til innstrømming av vann fra blod til hjerne un-

der utvikling av hjerneødem [11, 12].  

Siden AQP4 bidrar til hjerneødem under 

patofysiologiske tilstander har mange undret 

seg over hvilken fysiologisk funksjon vannkana-

lene tjener. Vi postulerte tidlig at AQP4 bidrar 

til den lokale væskehomeostase under nevronal 

aktivitet [13]. AQP4 er uttrykt i gliacellemem-

braner rundt nervecellenes kontakter (synapser, 

se Figur 2). Gliacellenes opptak av glutamat og 

kalium skaper osmotiske gradienter over cel-

lemembranene. Vanntransport gjennom AQP4 

vil raskt kunne utligne disse gradientene og der-

med påvirke ekstracellulærvæskens volum og 

sammensetning [14]. I denne sammenheng bør 

det nevnes at AQP4 knockout-mus har høyere 

krampeterskel enn kontrolldyr, men raskere får 

generaliserte kramper [15]. 

Vi har vist at AQP4 er samlokalisert med 

en kaliumkanal (Kir4.1) som bidrar til å fj erne 

kalium under høy nevronal aktivitet [16]. Alfa-

syntrofi n-knockouts får kraftigere kramper enn 

kontrolldyr og dette kan skyldes at mangel på 

AQP4 i endeføttene forsinker kaliumtransport 

[17]. Analyser av reseksjonsvev fra pasienter 

med tinninglappsepilepsi viser redusert mengde 

AQP4 (og dystrofi n) i gliaendeføtter [18]. Fun-

nene kan forklare forstyrret væske- og kalium-

homeostase hos pasienter med denne formen for 

epilepsi.

Vi lanserer nå en ny teori for AQP4s funk-

sjon i sentralnervesystemet: AQP4 utligner os-

motiske gradienter skapt av kotransportører som 

fungerer som vannpumper. Nylig oppdaget vi at 

en laktattransportør er sterkt anriket i netthin-

nens gliaendeføtter (upubliserte data). Tidligere 

studier har vist at laktattransportører er vann-

pumper ettersom de kan forfl ytte store mengder 

vann mot osmotiske gradienter [19], se Figur 1. 

Pigmentepitelet i netthinnen uttrykker laktat-

transportører, men mangler vannkanaler [20, 

Figur 3.  AQP4 er 

forankret til dystrofi n-

komplekset gjennom 

binding av proteinets 

intracellulære C-ter-

minale SSV-sekvens til 

alfa-syntrofi n (α-syn). 

Dp71, Dp71 isoform av 

dystrofi n; β-DG, beta-

dystroglykan; α-DG, 

alfa-dystroglykan. 

Modifi sert fra [22].
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21]. Laktattransport over epitelet vil således for-

årsake stor vanntransport, hvilket er av betyd-

ning for netthinnens adhesjon. I gliaendeføtter 

derimot, vil samlokaliseringen av vannkanaler 

og vannpumper redusere netto vannstrøm.

Ved bruk av genteknologiske verktøy vil vi 

gjennomføre nye studier av AQP4s fysiologiske 

og patofysiologiske roller. Det er holdepunkt for 

at vanntransporten gjennom AQP4 blokkeres 

ved fosforylering, og det arbeides med å avdekke 

mekanismene. Resultatene fra dyrestudier vil bli 

forsøkt overført til klinisk medisin. På sikt hå-

per vi at forskningen på vanntransport i hjernen 

vil bidra til utvikling av nye legemidler for be-

handling av nevrologiske lidelser med forstyrret 

væskebalanse.

r e f e r a nse r
1.  Preston, G. M., Carroll, T. P., Guggino, W. B. & Agre, 

P. (1992) Science 256, 385-387.

2. King, L. S., Kozono, D. & Agre, P. (2004) Nature Re-

views Molecular Cell Biology 5, 687-698.

3. Nielsen, S., Frokiaer, J., Marples, D., Kwon, T. H., 

Agre, P. & Knepper, M. A. (2002) Physiological Reviews 

82, 205-244.

4. Jung, J. S., Bhat, R. V., Preston, G. M., Guggino, W. B., 

Baraban, J. M. & Agre, P. (1994) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 

A 91, 13052-13056.

5. Nielsen, S., Nagelhus, E. A., Amiry-Moghaddam, M., 

Bourque, C., Agre, P. & Ottersen, O. P. (1997) J. Neurosci. 

17, 171-180.

6. Nagelhus, E. A., Veruki, M. L., Torp, R., Haug, F. M., 

Laake, J. H., Nielsen, S., Agre, P. & Ottersen, O. P. (1998) 

J. Neurosci. 18, 2506-2519.

7. Manley, G. T., Binder, D. K., Papadopoulos, M. C. & 

Verkman, A. S. (2004) Neuroscience 129, 983-991.

8. Manley, G. T., Fujimura, M., Ma, T., Noshita, N., Filiz, 

F., Bollen, A. W., Chan, P. & Verkman, A. S. (2000) Nat. 

Med. 6, 159-163.

9. Frigeri, A., Nicchia, G. P., Nico, B., Quondamatteo, F., 

Herken, R., Roncali, L. & Svelto, M. (2001) FASEB J. 15, 

90-98.

10. Neely, J. D., Amiry-Moghaddam, M., Ottersen, O. 

P., Froehner, S. C., Agre, P. & Adams, M. E. (2001) Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A 98, 14108-14113.

11. Amiry-Moghaddam, M., Otsuka, T., Hurn, P. D., 

Traystman, R. J., Haug, F. M., Froehner, S. C., Adams, M. 

E., Neely, J. D., Agre, P., Ottersen, O. P. et al. (2003) Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A 100, 2106-2111.

12. Amiry-Moghaddam, M., Xue, R., Haug, F. M., Neely, 

J. D., Bhardwaj, A., Agre, P., Adams, M. E., Froehner, S. 

C., Mori, S. & Ottersen, O. P. (2004) FASEB J. 18, 542-

544.

13. Nagelhus, E. A. Water and volume homeostasis in the 

central nervous system: role of glial cells (1998). Th esis. 

University of Oslo.

14. Nagelhus, E. A., Mathiisen, T. M. & Ottersen, O. P. 

(2004) Neuroscience 129, 905-913.

15. Binder, D. K., Oshio, K., Ma, T., Verkman, A. S. & 

Manley, G. T. (2004) Neuroreport 15, 259-262.

16. Nagelhus, E. A., Horio, Y., Inanobe, A., Fujita, A., 

Haug, F. M., Nielsen, S., Kurachi, Y. & Ottersen, O. P. 

(1999) Glia 26, 47-54.

17. Amiry-Moghaddam, M., Williamson, A., Palomba, 

M., Eid, T., de Lanerolle, N. C., Nagelhus, E. A., Adams, 

M. E., Froehner, S. C., Agre, P. & Ottersen, O. P. (2003) 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 100, 13615-13620.

18. Eid, T., Lee, T. S., Th omas, M. J., Amiry-Moghaddam 

M., Bjornsen L.P., Spencer D.D., Agre, P., Ottersen, O. P. 

& de Lanerolle, N. C. (2005) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 

102, 1193-1198.

19. Zeuthen, T. & MacAulay, N. (2002) Int. Rev. Cytol. 215, 

259-284.

20. Bergersen, L., Johannsson, E., Veruki, M. L., Nagel-

hus, E. A., Halestrap, A., Sejersted, O. M. & Ottersen, O. 

P. (1999) Neuroscience 90, 319-331. 

21. Hamann, S., Zeuthen, T., La Cour, M., Nagelhus, E. 

A., Ottersen, O. P., Agre, P. & Nielsen, S. (1998) Am. J. 

Physiol 274, C1332-C1345.

22. Amiry-Moghaddam, M. & Ottersen, O. P. (2003) Nat. 

Rev. Neurosci. 4, 991-1001.

er lend nagelhus 

forsker, dr. med. 

Nordic Centre for Wa-

ter Imbalance Related 

Disorders (WIRED)

Senter for molekylær-

biologi og nevroviten-

skap,

Instituttgruppe for 

medisinske basalfag 

Universitetet i Oslo, 

Nevrologisk avdeling, 

Rikshospitalet

nbs-1-05.indd   15nbs-1-05.indd   15 23-02-05   14:40:2523-02-05   14:40:25



16
n bs-n y t t 1 /2 0 05

Universitetet 
for Miljø og 
Biovitenskap på Ås
– Et personlig møte

I  
slu t ten av  januar inviterte jeg meg 

selv til rektors kontor for å ta en prat med 

en lykkelig Knut Hove. Kontoret har et 

historisk sus over seg, det er interessant kunst på 

veggene, én langvegg er satt av til bøker om alt 

fra genetikk til politikk og resten av inventaret 

består av gamle, tunge og vakkert utsmykkede 

tremøbler. Vi setter oss ned ved rektorens konfe-

ransebord på ærverdige, stoppede stoler. Natur-

lig nok begynner vi å snakke litt om historien til 

denne gamle institusjonen, historien til Norges 

Landbrukshøgskole. Hove har gjort leksa si og 

kan fortelle at institusjonen ble opprettet alle-

rede i 1859, fortrinnsvis for å utdanne lærere for 

bondestanden. Som akademisk institusjon er 

det faktisk bare Universitetet i Oslo som er eldre 

enn NLH. I 1897 fi kk skolen status som viten-

skapelig høyskole og siden den gang har det blitt 

drevet forskning og forskningsbasert utdanning 

i de ærverdige bygningene på campus Ås. Det 

har hele tiden foregått en utvidelse av de fag-

lige områdene, og fra å være en høyskole med 

landbruk som hovedfelt, har institusjonen i dag 

stor faglig bredde innenfor felt som økonomi, 

arkitektur, bioteknologi, næringsmiddel, mate-

matikk, fysikk og akvakultur. 

Allerede for 20 år siden begynte datidens 

høyskolestyre å leke med tanken om å søke uni-

versitetsstatus. De mente at høyskolen allerede 

da hadde nok faglig bredde til å møte kravene 

for en slik oppgradering. I årene som gikk var 

det imidlertid lite gehør å få i de politiske kret-

ser og Hærnes var klar «I Norge skal vi kun ha 

4 universiteter, ferdig med det!» Og tiden gikk. 

For Landbrukshøgskolen var målet hele tiden 

klart; å vise at aktiviteten på Ås var tilstrekkelig 

for å bli universitet. Da Kvalitetsreformen kom 

og åpnet for muligheten til å søke om akkredi-

tering som universitet, grep høgskolen sjansen. 

9. april 2003 ble den første søknaden sendt inn 

til vurdering. 

Adressanten for søknader om universitets-

status i Norge er Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanning (NOKUT), mens kriteriene som 

ligger til grunn for å kunne godkjennes som 

universitet er utarbeidet av Utdannings- og 

forskningsdepartementet. For at søknader i det 

hele tatt kan tas opp til behandling kreves det 

imidlertid at høyskolen har fått godkjent et sys-

tem for kvalitetssikring. Formålet med et slikt 

kvalitetssikringssystem skal være å sikre at ut-

danningsvirksomheten holder høy kvalitet og 

monic a bergem Etter 20 års ventetid har tidligere Norges Landbrukshøgskole på Ås 

fått en mye etterlengtet selvbekreftelse gjennom nyervervet universi-

tetsstatus (januar 2005). Det nye navnet er Universitetet for Miljø og 

Biovitenskap (UMB). NBS-nytt tok en prat med rektor Knut Hove 

om hvordan man blir universitet i Norge og lot ham deretter få skryte 

fritt og uhemmet av «Det nye universitetet på Ås.»
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at bedringer gjennomføres systematisk. Det er 

NOKUT som vurderer og godkjenner disse sys-

temene.

NLHs kvalitetssikringssystem ble endelig 

godkjent 18. mars 2004. Den 27. april ble en re-

vidert og supplerende søknad, med utvidet do-

kumentasjon og gjennomgang av NLHs faglige 

bredde, levert. Denne gangen ble det full klaff . 

Søknaden ble godkjent av en enstemmig komité 

og 24. september sendte NOKUT anbefalingen 

til Utdannings- og forskningsdepartementet. 

Siste instans i prosessen var erklæring av Kon-

gen i statsråd; Norges Landbrukshøgskole had-

de kommet gjennom nåløyet og ville bli tilkjent 

universitetsstatus fra 1. januar 2005. 

– Men Knut, sier jeg (jeg anser oss nå for å 

være på fornavn), 

– Hvilke kriterier er det vi snakker om, hva 

skal til for å gå fra å være høyskole til å bli uni-

versitet?

– Det er viktig at man har faglig bredde, 

begynner han. 

– Vi har vist gjennom antall vitenskapelige 

stillinger, doktorgrader, vitenskapelige publika-

sjoner, PhD, Master og Bachelorprogrammer 

den bredde og faglig kvalitet som skal til for å 

godkjennes som universitet. Man må dessuten 

vise at man kan gi utdanning på masternivå 

innenfor minst fem ulike fagområder og dok-

Rektor Knut Hove 

signerer søknaden om 

universitetsstatus i 2003

Urbygningen på 

campus Ås
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torgrader innenfor minst fi re (se marg til ven-

stre). Et annet viktig punkt er infrastruktur. 

Man må vise organisasjon og infrastruktur som 

er tilstrekkelig for å drive høyere utdanning og 

forskning. Universitetet har i dag syv institutter 

og en ny ledelsesstruktur som er etablert for å 

øke faglig styring. Vi er oppkoblet mot UNI-

NETT og har høyeste standard på intern og 

ekstern datatrafi kk. 

– Javel ja, sier jeg overveldet, overbevist om 

at alt dette må være veldig positivt. Samtidig lu-

rer jeg på hva den nye universitetsstatusen fører 

med seg.

– Hvilke konsekvenser får den nye statusen 

for økonomi og organisasjon?

– Økonomisk sett har det ingen betydning, 

vi får ingen direkte økonomiske fordeler ved å 

være universitet. Vi vil heller ikke se noen spe-

sielle omlegginger og endringer verken i infra-

struktur eller noe annet. Alt dette var allerede 

på plass, forteller Knut.

– Har du forresten fått noen tilbakemeldin-

ger fra ansatte og studenter?

– Vi ser at de ansatte viser en ny stolthet 

over arbeidsplassen sin, det er mer stas å jobbe 

ved et Universitet. Jeg tror studentene føler det 

samme. Jeg vil imidlertid si til disse at vår vik-

tigste oppgave nå er å vise at vi fortjener å være i 

første divisjon og at vi beviser at det var riktig å 

vise oss denne tilliten.

En kort pause følger. Rektor kremter. 

– Det er en ting som er litt morsomt, fort-

setter rektor prøvende med et humoristisk glimt 

i øyet. 

– Her om dagen ringte de fra Nobelkomi-

teen, for å opplyse meg om at som rektor ved et 

universitet har jeg mulighet til å utnevne kandi-

dater for Nobels fredspris. Knut ler litt. 

– Det var jo litt artig, men det var bare en 

kuriositet, altså. 

Vi ler litt av livets «trivialiteter» før vi fort-

setter.

– Tror du den nye universitetsstatusen vil 

føre til økt interesse for studieplassene?

Det tror Knut, og han forteller at per i dag 

er det 2800 studenter ved UMB, og universite-

tet har satt seg som mål å ha en moderat vekst 

av studentmassen på ca 10  i året de neste fi re 

årene. Det er allerede registrert større interesse 

enn normalt på utdanningsmessene, og dette sy-

nes Knut lover godt.

– Hva er unikt med det nye universitetet på 

Ås?

– Universitetet vårt er lite, men vi har en 

svært god produksjon. Doktorgradsutdannin-

gen står sentralt i forskningen her, vi har ca 250 

doktorgradsstudenter noe som utgjør om lag 

10  av det totale studentantallet. I 2003 hadde 

vi 44 disputaser, som gir et veldig høyt antall 

per student. Vi er kjent for å ha et godt miljø på 

Ås, det har sikkert noe å gjøre med at campus er 

oversiktlig og at miljøet ikke er så stort. Dessu-

ten er det vakkert her. Vi like å kalle oss «Det 

grønne universitet.» Noe annet vi ser på som vel-

dig positivt er hvordan vi klarer å sette vår fag-

lige kompetanse inn i produksjonen. Vi har vært 

fl inke til å knytte bånd mellom vitenskap og næ-

ringslivet. Det oppleves veldig meningsfylt å se 

at noen har bruk for kompetansen vår. Sist men 

ikke minst vil jeg poengtere at som en viktig del 

av campus Ås fi nner vi institusjoner som Mat-

forsk, Skogforsk, Bioforsk og Akvaforsk. Vi har 

også to sentre; FUGE senteret CIGENE samt 

senter for fremragende forskning, APC. Samt-

lige av disse er samarbeidspartnere som står for 

faglige bidrag og er med på å løfte UMBs fors-

kningskvalitet og internasjonale status. 

Vi pludrer litt før jeg takker for meg og for-

later rektors kontor med et lite smil om mun-

nen. Der og da tar jeg et siste farvel med Norges 

Landbrukshøgskole og ønsker Universitet for 

Miljø og Biovitenskap, the Norwegian Univer-

sity of Life Sciences, hjertlig velkommen. 

Et sentralt kriterium 

for å oppnå universitets-

status er at man må ha 

doktorgradsutdanning 

på fi re fagområder. 

Dette kravet er satt for 

å sikre at også de nye 

universitetene skal ha 

et minimum av faglig 

bredde og dybde.

UMB har definert 

sine fagområder 

slik:

1. Grunnleggende na-

turvitenskapelige fag: 

Biologi, kjemi, fysikk, 

matematikk, informa-

tikk og geofag.

2. Anvendte natur-

vitenskapelige fag: 

Landbruksfag, jord, 

skog, husdyr, planter og 

akvakultur.

3. Teknisk relaterte fag: 

Byggteknikk, natur- og 

miljøteknologi, geo-

matikk, maskin- og 

produksjonsteknikk.

4. Økonomiske og 

samfunnsvitenskape-

lige fag: Landbruksø-

konomi, administra-

sjon, areal- og ressurs-

forvaltning.

5. Arkitektur: Land-

skapsarkitektur

Bilde fra campus Ås
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Vinter-
møte
Det 41. NBS Kontaktmøte fant sted 

13-16 januar 2005 i Tromsø. Fra de fem 

norske universitetene kom 425 deltagere, 

og 33 fi rmaer var representert med pro-

duktutstillinger.

F
j o r å r e t s  k o n ta k t m ø t e  på 

Hafj ell hadde til sammenligning noe 

over 500 deltagere og 33 utstillere.

–Vel hundre potensielle deltagere ble av-

vist, kommenterer Inge W. Nilsen, leder for 

organisasjonskomiteen. Grunnen var rett og 

slett mangel på hotellkapasitet og plass på kon-

feransesenteret. Rica Ishavshotell er den største 

konferansefasiliteten i Tromsø. Kåre W. Niel-

sen, leder (2004) for NBS Tromsø, understreker 

dog at alle som overholdt fristen for påmelding 

fi kk plass. Dette var også tilfellet for fi rmaene. 

Fem for sent påmeldte fi rmaer fi kk ikke anled-

ning til å delta.

–Uken før påmeldingsfristen gikk ut var 

det kun en fj erdedel av deltagerne registrert, 

fortsetter Kåre. Når påmeldingsfristene ikke 

overholdes, må konferansemateriale etterbestil-

les og hotellordninger endres og utvides. Dette 

førte til ekstra kostnader og merarbeid, legger 

han til. 

Sist gang Kontaktmøtet ble arrangert i 

Tromsø, var i 1999. Deltagelsen den gang lå på 

rundt halvparten av årets. Arrangørene mener den 

positive utviklingen delvis skyldes at det har blitt 

betydelig billigere å reise til Tromsø de siste årene.

– Med bakgrunn i deltagelsestallene og de 

som ønsket å delta, men ikke fi kk plass, er det 

mulig å mobilisere enda fl ere deltakere?

– Absolutt, sier Kåre.

– I alle fall hvis det er i Tromsø, legger Inge 

til med et smil.

De er begge fornøyde med arrangementet. 

Det har ikke vært vanskelig å få internasjonale 

kapasiteter til å holde foredrag, og de mener 

NBS Kontaktmøte er sett på som en god kon-

gress, også utenfor Norges grenser. Aktivite-

ter utenom vintermøtet inkluderte blant annet 

konserter, små sirkus og uteliv, samt krasjkurs i 

salsa. Lokale talent ble hentet inn i denne sam-

menheng.

Neste vintermøte skal holdes på Storefj ell 

19-21 januar 2006, og vil bli arrangert av Uni-

versitetet for Miljø og Biovitenskap, tidligere 

Norges Landbrukshøyskole. 

–Det vil nok bli en diff erensiert påmel-

dingsavgift, hvor sent påmeldte må betale mer, 

sier Kåre. Det skal med andre ord lønne seg å 

overholde fristene, og fagmiljøene er med dette 

advart.

ø y v ind h a lsk au jr .

Tromsø-bandet Vajas spiller opp for deltagerne på Vinter-

møtet. (Foto: gu nna r mellem)
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BDNF, Synaptic Plasticity, and 
Translation Control in Neuronal 
Dendrites 

L
T P c a n be generated in excitatory 

pathways across the forebrain, but most 

of our knowledge of the cellular me-

chanisms of LTP has come from studies of the 

hippocampus, a brain region critical for learning 

and memory. Th e induction of LTP requires a 

rapid elevation of calcium concentration within 

postsynaptic dendritic spines (tiny protuberances 

on dendrites – like buds on a twig). Glutamate is 

the excitatory neurotransmitter at these synapses 

and activation of NMDA type glutamate receptors 

mediates the calcium infl ux. It is widely accepted 

that maintenance of LTP involves at least two 

phases, early and late. Early LTP (lasting some 1-2 

hours) requires covalent modifi cation of existing 

proteins and protein traffi  cking at synapses, but 

not new protein synthesis [2]. Development of late 

LTP, like long-term memory, depends on de novo 

mRNA and protein synthesis. Th e mechanisms 

underlying the generation of late LTP are little 

understood.

Neurotrophins are a family of secretory pep-

tides widely studied for their ability to regulation 

neuronal diff erentiation, outgrowth and survival 

during development. Many laboratories have been 

trying to uncover the role of neurotrophins in the 

adult brain. Research from our laboratory and 

others now suggests that one of the neurotrophins, 

brain-derived neurotrophic factor (BDNF), may 

serve as a trigger for protein synthesis-dependent 

synaptic strengthening [3]. BDNF and its recep-

tor tyrosine kinase, TrkB, are co-localized with 

glutamate at excitatory synapses. Inhibition of 

endogenous TrkB activity blocks the formation 

of late phase LTP. Furthermore, simple exog-

enous application of BDNF induces a transcrip-

tion-dependent synaptic strengthening termed 

BDNF-LTP [4, 5]. BDNF-LTP requires extra-

cellular signal-regulated kinase (ERK) activation 

and is associated with ERK-depended activaton of 

CREB and upregulation of the immediately early 

gene Arc (activity-regulated cytoskeleton-associ-

ated protein). Surprisingly, Arc mRNA is rapidly 

traffi  cked along dendrites hundreds of microns 

from the cell soma. 

Th e discovery of mRNA and ribosomes in 

dendrites suggested that local protein synthesis 

may be important. Th is has now become a major 

new direction in neuroscience [6]. Subcellular tar-

geting of mRNA combined with mechanisms for 

regulated translation provides a means for discrete 

spatial and temporal control of gene function. A 

recent surge of studies has demonstrated extraso-

matic synthesis of proteins in dendrites and axons. 

While axonal synthesis has been seen primarily in 

developing neurons, dendritic mRNA localization 

and protein synthesis is a common property of ma-

ture neurons. At synaptic sites, activity-dependent 

translation could serve to modulate the structure 

and function of dendritic branches and spines, per-

haps in a synapse-specifi c manner. 

Arc is the only known mRNA that is upregu-

lated and traffi  cked to dendrites during LTP. In 

addition, a number of mRNA species (less than 

20 so far) are constitutively stored in dendrites. 

Th e most widely studied dendritically localized 

dagesta d,  g ,  

k a nhem a , t,  

w ibr a nd, k ,  

and br a mh a m, c .

Synaptic plasticity can be defi ned as an experience-dependent change in sy-

naptic strength. Lasting changes in synaptic strength are important for infor-

mation storage during memory formation [1]. However, this traditional view 

is changing as roles for synaptic plasticity in other adaptive responses inclu-

ding mood stability, drug addiction, and chronic pain, are starting to unfold. 

Long-term potentiation (LTP), evoked by high-frequency stimulation (HFS) 

of excitatory inputs, remains the most widely studied and best understood 

form of synaptic plasticity in the adult mammalian brain. 
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mRNA encodes the alpha subunit of calcium/

calmodulin-dependnet protein kinase II (CaM-

KII). CaMKII critically regulates the effi  cacy of 

glutamatergic synapse by enhancing conductance 

through AMPA glutamate receptors and promot-

ing insertion of these receptors into the synaptic 

plasma membrane [7]. Using targeted mutagensis 

of the αCaMKII 3’ UTR (which contains den-

dritic localization elements for the transcript), 

Miller et al. (2002) [8] created a line of mice de-

void of dendritic αCaMKII mRNA. Surprisingly, 

these mice had normal early LTP and memory 

acquisition but impaired late LTP and memory 

consolidation. Håvik et al. (2003) [9] examined the 

expression of CaMKII mRNA and protein in syn-

aptodendrosomes, a biochemical fraction enriched 

in excitatory terminals attached to pinched-off  re-

sealed dendritic spines. Synaptodendrosomes were 

prepared from homogenates of a microdissected 

dentate gyrus (part of the hippocampus) follow-

ing LTP in awake behaving rats. LTP was associ-

ated with a rapid, transient increase in CaMKII 

mRNA and protein in synaptodendrosomes, in 

the absence of any new mRNA or protein expres-

sion. Th is study suggested rapid delivery of stored, 

pre-existing αCaMKII mRNA into the synapto-

dendritic compartment during LTP.

In the fi rst direct visualization of dendritic 

protein synthesis, BDNF induced hotspots of re-

porter GFP synthesis in isolated dendrites from 

cultured hippocampal neurons [10]. In this study 

dendritic localization of the reporter was obtained 

by fl anking the GFP sequence with the 5’ and 

3’UTRs of αCaMKII. In tissue slices from the 

adult hippocampus, BDNF-LTP can be obtained 

even when the synaptic region is isolated from the 

cell soma [6]. BDNF also rapidly stimulates new 

synthesis of CaMKII and Arc in synaptodendro-

somes [11]. Together, these studies clearly indicate 

a role for BDNF in control of dendritic protein 

synthesis.

Recent work has begun to explore the bio-

chemical mechanisms by which BDNF modulates 

local protein synthesis. Th e rate-limiting step in 

translation of most mammalian mRNAs is phos-

phorylation of eukaryotic initiation factor 4E (eIF-

4E).  Phosphorylation of eIF4E on Ser209 is cor-

related with enhanced rates of translation, whereas 

hypophosphorylation is associated with decreased 

translation. eIF4E is phosphorylated by mitogen-

activating integrating kinase (MNK1), whose 

activity is regulated by ERK and p38 MAPK. 

Th e availability of eIF4E is controlled by bind-

ing proteins (4E-BPs). Phosphorylation of 4E-

BP releases eIF4E and promotes cap-dependent 

translation [12]. TrkB-coupled PI3K is thought to 

stimulate translation through activation of mam-

malian target of rapamycin (mTOR or FRAP), a 

multifunctional serine/threonine kinase that leads 

to phosphorylation of 4E-BPs and ribosomal S6 

kinase. Th e immunosuppressant drug rapamycin, 

which inhibits mTOR, blocks both late LTP and 

BDNF-LTP. Recent work suggests a critical role 

for ERK signaling in translation control underly-

ing late LTP. Th us, BDNF-LTP is coupled to an 

ERK-dependent phosphorylation of eIF4E in vivo, 

and in vitro BDNF stimulation of synaptodendro-

somes induces rapid phosphorylation of eIF4E and 

enhanced expression of αCaMKII [11]. Finally, in 
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Figure 1. Multiple 

phases of long-term 

potentiation.

Figure 2. BDNF as 

a trigger of synaptic 

consolidation.
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addition to increasing eIF4E phosphorylation, 

BDNF induces a redistribution of this translation 

factor to an mRNA granule-rich cytoskeletal frac-

tion. Cap-independent initiation of transcripts at 

internal ribosomal entry sites (IRESs) could also 

be important but these mechanisms have yet to be 

explored in the context of BDNF signaling and 

synaptic plasticity.

BDNF also regulates protein synthesis at the 

level of peptide chain elongation through regu-

lation of eukaryotic elongation factor-2 (eEF2).  

Phosphorylation of eEF2 on Th r56 inhibits ribo-

some binding and arrests mRNA transit along 

the ribosome. In vivo BDNF-LTP is associated 

with a transient ERK-dependent phosphorylation 

of eEF2 in whole dentate gyrus [11]. In contrast, 

eEF2 phosphorylation is unchanged when iso-

lated synpases are treated with BDNF. Th ese data 

raise the possibility that BDNF has compartmen-

tal (synaptic and non-synaptic) eff ects on eEF2 

phosphorylation. Conceivably, inhibition of eEF2 

serves to conserve metabolic energy during periods 

of intensive protein synthesis at synapses. Because 

the mRNAs are already loaded onto ribosomes, 

protein synthesis is rapidly resumed upon dephos-

phorylation of eEF2.

eIF4E and eEF2 aff ect the translation of a 

broad range of mRNA species, and BDNF regu-

lates the activity of both of these translation fac-

tors during synaptic plasticity in the dentate gyrus. 

Polyadenylation of the 3’UTR of target transcripts 

represent one such mechanism of translation ac-

tivation. Polyadenylation induced activation of 

αCaMKII translation has been demonstrated in 

the developing visual cortex in vivo and in hip-

pocampal neurons in vitro [13]. Th e cytoplasmic 

polyadenylation binding protein (CPEB) binds to 

recognition elements in the αCaMKII. Phosphor-

ylation of threonine 171 on CPEP, mediated either 

by Aurora kinase or CaMKII, triggers polyade-

nylation leading to recruitment of polyadenylation 

binding protein (PABP) and enhanced translation. 

In addition, current evidence suggests that eIF4E 

attaches to CPEB through the protein machinery, 

which releases eIF4E upon CPEB phosphoryla-

tion.

 In the marine snail Aplysia californica, local 

synthesis of CPEB protein itself is required for the 

maintenance of new synaptic connections during 

long-term facilitation in sensory neurites [14]. Th e 

N-terminus of the Aplysia CPEB protein has a pri-

on-like switch which may provide stable, self-per-

petuating enhancement of CPEB-regulated trans-

lation. In addition to this fi rst characterized form 

of CPEB, termed CPEB-1, three other members 

of the CPEB-gene family have been identifi ed in 

mouse CPEB-2, -3 and -4. Only minor defi cits in 

LTP and memory have been observed in CPEB-1 

knockout mice, but this isoform lacks a prion do-

main. Th e full story awaits functional character-

ization of the remaining CPEB isoforms, some of 

which contain a prion-like domain.

 In summary, local dendritic synthesis 

depends on the availability of message for transla-

tion, the positioning of the translational apparatus, 

and the biochemical regulation of translation fac-

tors. Th e current data suggests a model in which 

BDNF signaling at glutamate synapses drives the 

translation of newly transported mRNA (Arc) and 

locally stored (i.e. αCaMKII) mRNA in dendri-

tes. In this model BDNF tags synapses for mRNA 

capture, while Arc translation defi nes a critical 

window for synaptic consolidation. Our most re-

cent work based on local in vivo infusion of Arc 

antisense oligodeoxynucleotides suggests a causal 

role for Arc translation in synaptic potentiation [3]. 

Th e total population of BDNF-regulated mRNAs 

contributing to adult synaptic plasticity remains to 

be identifi ed. In hippocampal cell cultures, BDNF 

increases mTOR-dependent translation of a panel 

of mRNAs that includes the synaptodendritically 

expressed transcripts homer2 and GluR1 [3].  In 

the fi rst microarray-based analysis of BDNF-LTP 

we have recently identifi ed fi ve upregulated genes 

which were subsequently confi rmed by PCR and 

in situ hybridization (unpublished). Elucidating 

the mosaic of molecular interactions at the synap-

tic interface and its functional regulation in living 

animals represents one of the greatest challenges 

for the future.
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Molekylære virknings-

mekanismer for 

antidepressiva 

V
  irksomme antidepressive medika-

menter har vært i bruk siden midten av 

forrige århundre, men til tross for en 

gradvis utvikling av nye substanser med mindre 

plagsomme bivirkninger, er dagens antidepressi-

va svært lik dem som ble brukt på 1960-tallet [1]. 

Vår kunnskap om biokjemiske «årsaker» til de-

presjon er fragmentarisk, og dette gjør det også 

vanskelig å forklare eff ekten av antidepressiva på 

nervesystemet. SSRI synes å gi de samme lang-

tidseff ekter på sentralnervesystemet som andre 

antidepressive medikamenter. Det er særlig de 

akutte, presynaptiske virkningsmekanismene 

som skiller SSRI fra de andre medikamentene. 

Mekanismene som bekrives her kan derfor ha en 

mer generell gyldighet.

Det serotonerge system

Serotonin (5-hydroksytryptamin, 5-HT) er en 

klassisk monoamin-transmitter som deltar i fl ere 

fysiologiske funksjoner i hjernen, deriblant søvn 

og våkenhet, appetitt, termoregulering, kardio-

vaskulær regulering, seksuell adferd, spinal re-

gulering av motoraktivitet og smerteopplevelse. 

5-HT er ikke minst involvert i emosjonelle reak-

sjoner [2]. 5-HT ble første gang isolert fra blod-

plater i 1948 og fi kk navnet serotonin da det ble 

oppdaget at det fi kk glatt muskel i arterier til å 

kontrahere. I 1953 påviste Twargo og Page 5-HT 

i mammalsk hjernevev. CNS inneholder kun 1-2 

 av total 5-HT- mengde i kroppen. Kroppens 

største 5-HT-depot fi nnes i enterokromaffi  ne 

celler i tarmslimhinnen.

5-HT kan ikke passere blod-hjerne-barri-

eren, og serotonerge nevroner må derfor produ-

sere 5-HT selv. 5-HT dannes i en totrinnspro-

sess, der den essensielle aminosyren L-tryptofan 

hydroksyleres til 5-hydroksytryptofan (5-HTP), 

som videre dekarboksyleres til 5-HT (Fig.1). In-

tracellulær 5-HT som ikke lagres i beskyttende 

omgivelser i vesikler, kataboliseres av enzymet 

monoamin oksidase (MAO) til metabolitten 5-

hydroxyindolacetat (5-HIAA), som utskilles i 

urinen [2]. 

Det er beskrevet minst 15 ulike 5-HT-resep-

torer hos mennesker. Disse kan være lokalisert 

post- eller presynaptisk. På soma og dendritter 

til serotonerge nevroner sitter autoreseptorer, 

som kan regulere fyringsaktiviteten i nevro-

net. Det store antallet reseptor- undergrupper 

for samme nevrotransmitter, gjør at 5-HT kan 

påvirke fl ere intracellulære signaltransduksjons-

h a ns henr ik 

joh a nnessen og 

ja n h a av ik 

Psykiatriske lidelser utgjør en stor og økende andel av det totale sykdomspanorama 

i befolkningen. Av disse tilstandene utgjør sannsynligvis depresjon den største syk-

domsbelasting og antidepressive legemidler er allerede blant de mest solgte medi-

kamenter på verdensbasis. Blant annet for å utvikle nye behandlingsprinsipper, er 

det viktig å kjenne virkningsmekanismen for eksisterende medikamenter. Vi vil her 

kort beskrive hjernens serotonerge system, hvordan dette endres ved depresjon, og på 

grunnlag av dette gjengi noen teorier for virkningsmekanismen for selektive seroto-

nin-reopptakhemmere (SSRIs), som dominere markedet for antidepressiva i Norge 

og resten av verden.
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veier på forskjellige måter og gi ulike eff ekter på 

forskjellige nevronpopulasjoner, og ulike deler 

av samme nevron [2].

De serotonerge nevronene er hovedsakelig 

lokalisert i rafekjernene i midtlinjen av med-

ulla oblongata, pons og mesencephalon. Rafe-

kjernene har sterkt forgrenede axoner som når 

store deler av CNS. Det er ingen sterk topogra-

fi sk ordning, men grovt sett sender de kaudale 

kjernene aksoner til medulla spinalis, mens de 

rostrale kjerner inneholder nevroner med as-

cenderende fi bre til blant annet hippocampus, 

hypothalamus og frontalkorteks. 

5-HT-transportører er anvarlig for reopptak 

av frigjorte 5-HT- molekyler inn i de serotoner-

ge nevronene. Disse transportørene er lokalisert 

både presynaptisk på aksonterminalen og på 

soma til serotonerge nevroner. Transportørene 

krever ATP, er temperatur- og Na+-avhengig og 

kan inhiberes av reopptakshemmere [3].

5-HT-systemet ved depresjon

Monoaminhypotesen ble formulert på 1960-

tallet og går ut på at redusert konsentrasjon av 

5-HT, noradrenalin og dopamin forårsaker de-

pressive symptomer. Endret 5-HT-konsentrasjon 

ser ut til å korrelere med depresjonssymptomer, 

men noradrenalin og dopamin spiller sannsyn-

ligvis også inn, ved at det er en feedback-for-

bindelse mellom serotonerge, noradrenerge og 

histaminerge nevroner [4]. Det er påvist mange 

ulike mutasjoner i gener i serotoninsystemet som 

øker risikoen for å utvikle depresjon. Dette støt-

ter hypotesen om at defekter i det serotonerge 

system er en risikofaktor for denne tilstanden 

[3]. Denne forskningen viser samtidig at de mo-

lekylære endringer ved depresjon er heterogene 

og at 5-HT-systemet synes å være viktigere for 

noen enkeltsymptomer i det depressive syndrom 

enn for andre.

Antidepressiva

Felles for de fl este antidepressive medikamen-

ter er at de øker monoaminkonsentrasjonen i 

hjernen eller direkte påvirker monoaminresep-

torer. Monoaminoksidase inhibitorer (MAOIs) 

var de første medikamentene som viste seg å ha 

eff ekt på alvorlige depresjoner. MAOIs blokke-

rer metabolismen av monoaminer. Trisykliske 

antidepressiva (TCA) kom på 1960- tallet [1]. 

Disse medikamentene har fl ere funksjoner; de 

inhiberer reopptak av 5-HT og NA, de har anti-

kolinerg, antimuskarinerg og antihistaminerg 

aktivitet, og virker også som antagonister på 

α
1
-adrenerge receptorer. Selv om de første anti-

depressive medikamentene ble introdusert i 

1950- årene, kom det store kommersielle gjen-

nombruddet på slutten av 1980- tallet med SSRI 

preparatene, særlig symbolisert med Eli Lilly’s 

fl uoksetin (Prozac, i Norge markedsført som 

Fontex) [1].  Som det fremgår av navnet, hem-

mer SSRI 5-HT-transportørene selektivt. 

Utviklingen av SSRI var et stort fremskritt 

i behandlingen av depresjon. SSRI-preparatene 

er ikke mer eff ektive enn tidligere generasjoner 

antidepressiva, de er sannsynligvis noe mindre 

potente enn TCA og de irreversible MAOIs. 

 

Biosyntese og 

metabolisme av 

serotonin (5-HT) [3].
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SSRI har imidlertid mindre antagonistisk virk-

ning på kolinerge, adrenerge og muskarine re-

septorer og har derfor færre plagsomme bivirk-

ninger og er mindre toksisk ved overdose. 

SSRI og 5-HT-systemet

5-HT frisettes ikke bare fra nerveterminaler 

som danner typiske synapser, men også fra va-

rikositeter på aksonene, som svar på et aksjons-

potensial. 5-HT- reseptorene som frisatt 5-HT 

kan virke på, er heller ikke bare lokalisert i de 

klassiske synapsene, men kan sitte ekstrasynap-

tisk hvor som helst i nevronmembranen. Det 

gjør at 5-HT inngår i klassiske synapser, men er 

hovedsakelig et slags hjernehormon, som virker 

på alle membraner som er utstyrt med 5-HT-

reseptorer. Denne parakrine virkning gir 5-HT 

langsomme, modulerende virkninger i store om-

råder av hjernen. 

SSRI binder til 5-HT-transportørene (5-

HTT), som er lokalisert både på akson og soma 

til de serotonerge nevronene [5]. Selv om eff ek-

ten av SSRI kunne forklares enkelt med at de 

øker mengden av 5-HT i visse deler av hjernen, 

viser nyere forskning at dette ikke er hele for-

klaringen. Inhibisjonen av 5-HT-transportørene 

inntrer umiddelbart, men den antidepressive 

virkningen inntrer først etter uker med kronisk 

SSRI- behandling. 

Hemmet 5-HT-reopptak gjør at den ekstra-

cellulære 5-HT-konsentrasjonen øker rundt nev-

ronenes soma og dendritter umiddelbart etter 

påbegynt behandling [5]. Aksonene fra seroto-

nerge nevroner i rafekjernene projiserer til store 

deler av hjernen blant annet til hippocampus og 

frontalkorteks. Studier viser at SSRI- tilførsel 

umiddelbart øker ekstracellulær 5-HT- konsen-

trasjon med en faktor på 2 eller 3 i rafekjernene, 

mens det er målt liten eller ingen økning i pro-

jeksjonsområdene i starten av behandlingen. 

Ved langtidsbehandling med SSRI oppnås der-

imot en kraftig økning i ekstracellulær 5-HT-

konsentrasjon i projeksjonsområdene [6]. 

Det er fl ere mulige forklaringer til at SSRI 

gir en umiddelbar økning i ekstracellulær 5-HT 

i rafekjernene, men ikke i projeksjonsområdene. 

Både hos rotter og mennesker har dorsale og 

mediale rafekjerner høyere tetthet av 5-HT- 

transportører enn projeksjonsområdene. Der-

med blir eff ekten av selektive 5-HT-reopptaks-

hemmere størst i rafekjernene [6]. Rafekjernene 

har dessuten høy tetthet av 5-HT
1A

-reseptorer. 

Når den ekstracellulære 5-HT-konsentrasjonen 

i rafekjernene øker som svar på SSRI- blokke-

ring av somatodendrittiske 5-HT-transportører, 

aktiveres disse 5-HT
1A

- autoreseptorene og gir 

redusert fyring av serotonerge nevroner og re-

duserer 5-HT-frisettingen. Frisetting av 5-HT 

inne i rafekjernene, samt en kraftig hindring av 

reopptaket i disse kjernene, er tilstrekkelig til å 

øke aktiveringen av 5-HT
1A

 autoreseptorer og 

forårsake en reduksjon i serotonerg cellefyring 

ved akutt SSRI- behandling [6].

Ved kronisk behandling med SSRI, vil 

antallet 5-HT
1A

 autoreseptorer nedreguleres 

[5] (Fig.2). Muligens kan også de gjenværende 

autoreseptorene desensitiseres [4]. Dermed økes 

frigjøringen av 5-HT fra aksonterminalene i 

projeksjonsområdene. Dette er en biologisk 

kompensasjonsmekanisme som ikke medfører 

en fullstendig gjenoppretting av fyringsaktivite-

ten slik den var før SSRI-behandlingen startet. 

Til tross for rask eff ekt av SSRI- behandling på 

monoaminsystemet, kommer ikke den terapeu-

Figur 2. Figur A viser 

et serotonin (5-HT) 

nevron, med sin celle-

kjerne. SSRI blokkerer 

reopptak av 5-HT i 

rafekjernen ved akutt 

SSRI- behandling 

(B). Dette medfører 

økt konsentrasjon av 

5-HT ekstracellulært 

i rafekjernen, økt sti-

mulering av 5-HT-1A 

autoreseptorer, som i 

sin tur reduserer fyrin-

gen av 5-HT- nevroner. 

Dermed reduseres 

5-HT frisettingen i 

områder som cellene i 

rafekjernen sender ak-

soner til (projeksjons-

områder). Ved kronisk 

SSRI-behandling 

nedreguleres 5-HT- au-

torespetorer (C). Dette 

øker fyringsaktiviteten 

i 5-HT- nevroner. Økt 

fyring samt blokkert 

reopptak i projeksjons-

områdene, medfører 

økt konsentrasjon av 

5-HT i synapsespalten. 

Påvirkning av presy-

naptiske autoreseptorer 

spiller også en rolle i 

reguleringen av 5-HT- 

konsentrasjonen i 

synapsespalten.
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tiske eff ekten før etter kronisk behandling over 2 

til 3 uker. Denne forsinkelsen støtter hypotesen 

om at endringer i intracellulære systemer som 

følge av økt ekstracellulært 5-HT-nivå, ligger til 

grunn for den antidepressive eff ekten av lang-

tids- SSRI-behandling. 

SSRI- behandling og cAMP- mediert 
signaltransduksjon 

De fl este 5-HT-reseptortypene er G-proteinko-

plede. 5-HT
3
 reseptoren representerer unntaket; 

den inneholder en ligandstyrt ionekanal. De 

andre virker på ulike signalveier og kan være 

ansvarlige for både langsomme inhiberende og 

eksitatoriske postsynaptiske potensialer. Det 

er foreslått at cAMP- kaskaden kan mediere 

eff ekten av SSRI- og annen antidepressiv be-

handling [8-11]. cAMP-  signalomformings-

veien reguleres av både 5-HT og noradrenalin, 

via henholdsvis 5-HT- og β
1
-adrenerge resepto-

rer. cAMP blir derved sett på som et felles mål 

for ulike antidepressive medikamenter [9, 10]. 

SSRI, TCA, MAOI og nyere selektive 5-HT/ 

noradrenalin reopptaksinhibitorer (SNRIs) øker 

alle 5-HT- og/ eller noradrenalinkonsentrasjo-

nen ekstracellulært og påvirker 5-HT eller β-

adrenerge reseptorer. 

Det har lenge vært diskutert hvilken ef-

fekt økningen i ekstracellulær 5-HT- og nora-

drenalinkonsentrasjon har på cAMP- signal-

transduksjonskaskaden, mediert av 5-HT- og 

β- adrenerge reseptorer. Nyere studier viser 

økt aktivitet i cAMP- kaskaden ved lengre tids 

behandling med SSRI. Det er også forsknings-

resultater som viser til en økt translokasjon av 

PKA og andre proteinkinaser inn i cellekjernen 

ved antidepressiv behandling [10]. Selv om disse 

studiene indikerer en oppregulering av cAMP- 

signaltransduksjonskaskaden ved bruk av anti-

depressiva, viste tidligere forskningsresultater 

en nedregulering av β-adrenerge reseptorer. 

Dette førte til β-AR- subsensitivitetsteorien 

[10], som postulerte at depresjon er en konse-

kvens av overekspresjon av monoaminreseptorer 

og at mekanismen bak antidepressiv behandling 

var nedregulering av postsynaptiske reseptorer. 

Forsøk har også vist at kronisk fl uoxetinbehand-

ling fører til nedregulering av 5-HT
7 
og 5-HT

4
 

reseptorer [9]. Selv om nivåene av monoaminre-

septorer reduseres ved antidepressiv behandling, 

er det mulig at det økte nivået av ekstracellulært 

5-HT og noradrenalin er nok til at de gjenvæ-

rende reseptorene netto medierer et økt cAMP- 

nivå (Figur 3) [9, 10].

Det er også gjort studier på SSRIs virkning 

på 5-HT
1A

 reseptorer, som i aktivert tilstand in-

hiberer adenylyl cyclase. I disse studiene er det 

funnet at kronisk SSRI- behandling nedregule-

rer antall 5-HT
1A

- reseptorer. Konsekvensen av 

dette vet man ikke. Selv om antallet 5-HT
1A

- re-

septorer blir nedregulert, er det godt mulig at en 

økt ekstracellulær 5-HT-konsentrasjon gjør at 

de resterende 5-HT
1A

- reseptorene er kraftigere 

stimulert. Siden noen 5-HT- reseptorer inhibe-

rer, mens andre aktiverer adenylyl cyclase er det 

vanskelig å forutsi eff ekten av økt ekstracellu-

lært 5-HT-nivå. Studier av eff ektormekanismer 

i cAMP- veien tyder likevel på at nettoeff ekten 

av langtids SSRI- behandling er økt aktivitet 

i dette second messenger systemet [10]. Støtte 

for hypotesen om at økt cAMP står sentralt 

ved SSRI- og annen antidepressiv behandling 

kommer fra studier av fosfodiesteraseinhibito-

ren rolipram, som har vist seg å ha antidepressiv 

eff ekt [10].  

Regulering av CREB- fosforylering

SSRI- behandling over lengre tid ser altså ut 

til å kunne øke aktiviteten i cAMP- kaskaden 

og være ansvarlig for aktivering av PKA. Via 

denne veien kan antidepressiva stimulere til økt 

fosforylering av Ser133 i transkripsjonsfaktoren 

CREB. Fosforylering av Ser133 gjør at CREB 

lettere binder til målgener, som har ett eller fl ere 

cAMP- regulatoriske element (CRE) i sin pro-

motorregion, og stimulerer derved RNA- poly-

merasen og transkripsjonen av målgenet. Ved 

mutasjon av Ser133 kan ikke PKA lenger akti-

vere CREB. 

CREB kan også fosforyleres via andre sig-

naltransduksjonsveier enn cAMP- kaskaden, 

blant annet Ca2+/ calmodulin og protein kinase 

C (PKC)- signalveiene. Dette er second mes-

sengerveier som er mindre studert i forbindelse 

med SSRI- behandling, fordi de fl este 5-HT-re-

septorene medierer sin respons på 5-HT-binding 

via cAMP-veien. Et unntak er 5-HT
2
- resepto-

ren som aktiverer fosfolipase C i cellemembra-

nen via G- protein, som i sin tur spalter fosfa-

tidylinositol (PIP
2
) til diacylglycerol (DAG) og 

inositoltrifosfat (IP
3
) [10]. IP

3
 frigjør Ca2+ fra 

glatt endoplasmatisk retikulum (ER). Ca2+ bin-

der til og aktiverer calmodulin, som igjen akti-

verer Ca2+/calmodulin- avhengig protein kinaser 

(CAM- kinaser). DAG aktiverer protein kinase 

C (PKC) i cellemembranen. Både CAM- kina-
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ser og PKC kan aktivere CREB [7].

Noen faktorer i sistnevnte signaltransduk-

sjonsvei oppreguleres også av antidepressiva som 

ikke primært øker ekstracellulær monoamin-

konsentrasjon, og dette støtter hypotesen om at 

PKC/CAM-kinase aktivering har antidepres-

siv eff ekt. Li+, som har en antidepressiv eff ekt, 

inhiberer blant annet en monofosfatase som er 

ansvarlig for nedbryting av IP
3
 til fritt myo- ino-

sitol. Dermed økes intracellulær Ca2+- konsen-

trasjon, og CAM- kinasen aktiveres [7].

Regulering av CREB- ekspresjon.

I tillegg til at de frie katalytiske subenhetene 

til PKA kan translokeres til cellekjernen og 

fosforylere CREB, har studier vist at kronisk 

SSRI- behandling oppregulerer CREB mRNA- 

og proteinnivå i hippocampus. Dette gjelder 

også ved annen antidepressiv behandling, både 

ved bruk av TCAs, MAOIs og elektrokonvulsiv 

terapi. Andre proteinkinaser, som CAMKIV og 

ERK, er rapportert å gi lignende eff ekter. Ti-

den det tar fra man starter med en antidepressiv 

behandling til CREB mRNA oppreguleres, er 

sammenfallende med forsinkelsen i den antide-

pressive eff ekten, som inntrer først etter 10- 20 

dager. CREB tjener dermed som et felles an-

grepsmål for antidepressiva med ulik akutt vir-

kningsmekanisme [9, 10].

Brain derived neurotrophic 
factor (BDNF)

I dyremodeller er det vist at langvarig stress og 

«depresjon» viser seg å føre til atrofi  av CA3- 

pyramideceller i hippocampus [9]. Atrofien 

medfører reduksjon i antall og lengden av api-

kaldendritter. I verste fall kan nevronene dø. 

Kronisk stress reduserer også proliferasjon og 

neurogenese i gyrus dentatus. MRI- studier har 

vist at volumet av hippocampus og prefrontal-

korteks er redusert hos pasienter med alvorlige 

depresjoner. Dette taler for at langvarig stress og 

depresjon forårsaker neuronal atrofi  og muligens 

også celledød i hippocampus og cortex cerebri 

også hos mennesker. Det er mulig at kronisk be-

handling med SSRI og andre antidepressiva kan 

redusere og reversere den stressinduserte atrofi  

og celledød [8].

Som nevnt, er det mulig at oppregulering 

av CREB mRNA og protein, samt økt CREB- 

aktivitet bidrar til virkningen av antidepressiv 

behandling. CREB- ekspresjonen er redusert 

i hippocampus hos deprimerte pasienter, og 

denne reduksjonen er reversibel ved antidepres-

siv behandling. I forbindelse med CREBs regu-

lering av genekspresjon, har særlig genet som 

koder for «brain derived neurotrophic factor» 

(BDNF) vært i fokus. Ekspresjonen av de neu-

rotrofe faktorene, som BDNF, nervevekstfaktor 

(NGF) og neurotrofi n-3 (NT-3), er essensiell 

under vekst og diff erensiering av nevroner på 

fosterstadiet og hos barn, men disse faktorene 

er også svært viktige i den voksne hjerne, hvor 

de påvirker nevroners overlevelse, funksjon og 

plastisitet [8, 9]. Det er også vist at neurogenese 

kan foregå i hjernen hos voksne [11].

Figur 3. Serotonin 

(5-HT) fra aksoner i 

rafekjernen stimulerer 

serotonin reseptorer, 

som er koblet til 

cAMP-PKA kaska-

den. Aktivert PKA 

fosforylerer CREB i 

cellekjernen. Før SSRI- 

behandling er 5-HT 

konsentrasjonen lav, 

følgelig også intracel-

lulært cAMP-nivå (A). 

5-HT- konsentrasjonen 

øker intracellulært 

etter korttidsbehand-

ling med SSRI. Dette 

medfører kraftig stimu-

lering av 5-HT- resep-

torene og økt cAMP-

nivå intracellulært (B). 

Langtids SSRI-be-

handling (C) reduserer 

antall 5-HT- reseptorer 

som en kompensasjon 

for den økte 5-HT- 

konsentrasjonen, men 

de resterende reseptorer 

stimuleres kraftigere. 

cAMP blir derfor lavere 

enn i (B), men høyere 

enn i (A).
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BDNF- ekspresjon er vist å være nedre-

gulert i CA3- pyramideceller og gyrus denta-

tus granuleceller i hippocampus ved langvarig 

eksponering for stress. Det er derfor mulig at 

reduksjonen av BDNF bidrar til atrofi  av nev-

roner og redusert neurogenese i hippocampus 

og prefrontalkorteks hos deprimerte pasienter. 

Kronisk antidepressiv behandling øker ekspre-

sjonen av BDNF i hippocampus og prefrontal-

korteks [9].  

BDNF har vist å ha sterk neurotrofi sk ef-

fekt på 5-HT- nevroner i rafekjernene ved di-

rekte infusjon av BDNF inn i hjernestammen 

på forsøksdyr. Tilsvarende fører BDNF- infu-

sjon i forhjernen til en økt tetthet av aksoner fra 

5-HT- nevroner. BDNF- infusjonen beskytter 

også nevroner mot neurotoksisk skade. SSRI- 

behandling vil oppregulere BDNF- nivået og 

derved beskytte nevronene mot apoptose og de-

generering [9, 10].

BDNFs virkning på nevroner medieres via 

TrkB- reseptorer og MAP-kinase- veien. TrkB- 

reseptoren har protein tyrosin kinase-aktivitet. 

BDNF- binding medfører økt fosforylering av 

TrkB- reseptorer, som dimeriseres og aktiverer 

mitogen- activated protein kinase (MAPK)- 

kaskaden [9, 12, 13]. Mitogen- activated protein 

(MAP)- kinasefamilien består av en rekke se-

rin/ threonin- kinaser som blant annet overfø-

rer ekstracellulære signaler til cellekjernen [14]. 

MAP- kinasene kan deles i fl ere undergrupper, 

deriblant ekstracellulære signal-regulerte ki-

naser (ERKs) [13]. Nivået av fosforylert, aktiv 

ERK1/2 er redusert i post-mortem- hjernevev 

fra deprimerte selvmordsofre, sammenliknet 

med ikke-deprimerte kontroller med andre 

dødsårsaker. Det er også vist at ekspresjonen av 

ERK1/2 mRNA og protein i prefrontalkorteks 

og hippocampus hos deprimerte er signifi kant 

redusert.

BDNF kan aktivere ERK via trkB-resep-

torene, Raf og MAP-kinasekaskaden. ERK1/2 

står sentralt ved nevronal diff erensiering og 

nevronoverlevelse under utviklingen av CNS, 

og er også viktig for overlevelse og adaptive re-

sponser i ferdig utviklede nevroner [11]. Det er 

derfor fremsatt hypoteser om at ERK1/2 medi-

erer eff ekten av antidepressiva ved å blokkere 

og reversere nevronatrofi en som er observert i 

hippocampus og prefrontalkorteks ved stress 

og depresjon. De andre MAP-kinase- under-

gruppene (stress- aktivert protein kinase (JNK/ 

SAPK), p38 MAP-kinase, ERK5, ERK7 og 

MOK) har forskjellig substratspesifisitet og 

dermed ulik biologisk eff ekt [13]. ERK- signal-

transduksjon er blitt mye studert i forbindelse 

med langtidspotensering og hukommelse. Det 

er uklart om depresjon og depresjonsbehandling 

også involverer andre MAP-kinaser [14].     

ERK kontrollerer induksjon av Immedi-
ate Early Genes (IEG).

En studie har vist at SSRI-preparatet sertralin 

induserer ekspresjonen av c-fos og  NGF-1A i 

frontalkorteks og hippocampus hos rotte [15]. 

Likeledes fører SSRI-behandling til økte ni-

våer av Zif268- og c-fos-mRNA [16]. DNA-

regulatoriske elementer som cAMP responsive 

element (CRE) og serum-responsive element 

(SRE) er avgjørende for transkripsjonsregule-

ring av IEGs. SRE- DNA- regulatorisk element 

som blant annet er lokalisert i det regulatoriske 

området til c-fos, står under kontroll av trans-

kripsjonsfaktoren Elk-1. ERK medfører fosfory-

lering av Elk-1, som binder til SRE og induserer 

c-fos- ekspresjon [17]. Kronisk antidepressiv 

behandling vil derfor via signalveiene beskrevet 

over – PKA, CaMK og MAP-kinaser – oppre-

gulere nivået av IEGs.

Pyk2 og septum laterale

Det er vist at antidepressiv behandling øker fy-

ringsaktiviteten i septum laterale (SL).  SL er 

forbundet med andre cellegrupper som er in-

volvert i patofysiologien ved depresjon. Kjernen 

mottar eksitatoriske fi bre fra hippocampus og 

serotonerge fi bre fra rafekjernene. Septumkjer-

nene har også forbindelser med kjerner i hypot-

halamus, som påvirker autonome funksjoner, 

emosjoner og adferd.  Ved studier av dyremodel-

ler for depresjon er det påvist redusert fyringsak-

tivitet i SL hos forsøksdyr som viser inadekvate 

fl uktforsøk etter å ha blitt utsatt for stress. Det 

er også vist at antidepressiva, som gjenoppretter 

normal fl uktadferd, øker neuronal fyringsakti-

vitet i SL.  

De molekylære mekanismer som ligger til 

grunn for redusert fyringsaktivitet i SL ved de-

presjon, og som gjør at fyringsaktiviteten øker 

igjen ved bruk av antidepressiva, er ikke kjent. 

Den Ca2+-aktiverte non- reseptor tyrosin kinasen 

Pyk2 kan muligens mediere eff ekten som stress 

og antidepressiva har på SL [18]. Det er mulig at 

redusert fosfo-ERK nivå i SL er forårsaket av re-

dusert Pyk2- aktivitet, men også andre signalveier 

kan gi redusert ERK-aktivitet ved stress [18]. 
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Konklusjon

Flere transmittersystemer kan være involvert 

ved depresjon. Siden vi har valgt å fokusere på 

SSRI-preparater, har vi konsentrert oss om be-

tydningen av 5-HT, men andre transmittersys-

temer, inkludert noradrenalin og nevropeptider, 

ser ut til å ha lignende eff ekter. Vi har lagt vekt 

på intracellulære signalomformingsveier, da økt 

innsikt i disse mekanismene sannsynligvis vil 

være viktig for å utvikle nye og mer eff ektive 

medikamenter. Selv om det er fokusert mye på 

CREB og BDNF i forbindelse med SSRI- be-

handling, er det svært sannsynlig at også andre 

gener (og transkripsjonsfaktorer) er involvert. 

Her fi nnes fl ere nye lovende mål for antidepres-

sive medikamenter.   

Studier av mutasjoner og polymorfi smer 

hos pasientpopulasjoner vil utvilsomt også gi ny 

innsikt i sykdomsmekanismer og behandlings-

eff ekter ved depresjon og andre psykiatriske 

sykdommer. Vår egen forskningsgruppe utvikler 

blant annet systematiske metoder for eff ektivt å 

kunne karakterisere slike kandidatgener og kan-

didatmutasjoner (funksjonell genomforskning). 

Flere andre norske forskningsmiljøer har alle-

rede gjort betydelige bidrag til vår forståelse av 

depresjon og depresjonsbehandling.  
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Forutsigbar 
fettforskning 

fi nnes fortsatt

I  
henhol d t il  Aftenposten 30. januar 

uttaler James Levine ved Mayo-klinik-

ken til det respektable tidsskriftet Science 

at Vår forskning har vist at de kaloriene folk bruker 

i dagligdagse gjøremål er langt viktigere for å unngå 

fedme enn det vi tidligere har tenkt oss. Det skulle 

indikere at Mayo-klinikken har gjennomført un-

dersøkelser hvor det med tilstrekkelig signifi kans 

viser seg at det brennes fl ere kalorier om man går 

til og fra butikken med ryggsekk, enn om man 

leverer handlelappen ut av bilvinduet mens man 

i ventetiden justerer morgenkåpen og dusjhet-

ten. Det minner meg om et barndomsår i USA 

på slutten av 1960-tallet, da min mor og søster en 

dag gikk en spasertur i det rolige villastrøket hvor 

vi bodde. Det tok ikke mange minuttene før en 

politibil kom glidende opp på siden og spørsmålet 

var: «Where did your car break down?» Så er det 

altså likevel ikke mangel på trening som dreper 

oss. Hvis man legger sammen den totale mengde 

idrettsutøvelse som utføres av den norske befolk-

ning, er det sikkert betydelig mer enn for 20-30 år 

siden. Likevel er vekten på opptur. Det er nok hel-

ler bilen som dreper på mer enn en måte, sammen 

med TV-en og datamaskinen. Vi må selvfølgelig 

heller ikke glemme løs raffi  nade. Nå gryr denne 

erkjennelsen også i USA. 

Aha

Amerikanske forskere har fått seg en og annen 

fet aha-opplevelse, mens deres norske kolleger 

har demostrert mot regjeringens politikk for den 

høyere utdanning og de tilhørende institusjoner. 

Naturviterne blant professorene fi kk seg også en 

aha-erkjennelse da Aftenposten omtalte demon-

strasjonstoget i Oslo ved blant annet å ramse opp 

navn på fl ere «profi lerte» professorer blant hopen 

som deltok. Blant de oppramsede var det bare en 

fra de eksperimentelle fagene. Noen dager før 

hadde den Skavlan-profi lerte sosialantropologen 

Th omas Hylland-Eriksen påpekt at naturviten-

skapsfolk ikke er synlige i universitetets frihets-

debatt. Ekstra sårt er det vel at kritikken kommer 

fra denne mannen som har brøytet seg inn på rea-

listers forskningsfelt ved å skrive boken «Langsom 

tid», hvor han kaster vrak på tidligere erkjennelse 

innen tidsforskningen. Han har til og med gjort 

nasjonen den bjørnetjenese å holde foredrag om 

langsom tid for ansatte i norske kommuner. Mens 

Hylland-Eriksen signerer bøker, sitter professorer 

innen naturvitenskap og stempler fakturaer for 

innkjøpt natriumklorid og sukrose, som huma-

nistene ikke vet er koksalt og løs raffi  nade, fordi 

de har gått på skolen i Norge.

Alle mener noe

Skoledebatten har rast daglig i avisspaltene over 

store deler av landet i over et år. Og selv om debat-

ten har avslørt at det også er ting å hente innen 

gramatikk og rettskrivning, så er det matematikk 

og naturfag det i hovedsak har dreid seg om. Av 

alle innlegg i hovedstadsavisene har bare en skri-

bent hevdet at vi trenger mindre matematikk og 

naturfag i skolen, nemlig sosiologiprofessor Th o-

mas Mathiesen. For se hvor bra han har klart seg... 

Øvrige debattanter har på ulike vis uttrykt hvor 

galt det går hvis det ikke blir mer av realfagene i 

skolen – men hvem skal bringe dette til ungdom-

men, når det ikke fi nnes mange nok kvalifi serte 

lærere i disse fagene? Noen mener at man kan 

begynne med parentes-regning mye tidligere enn 

slik det er nå, mens SV-politikere mener at tall er 

fy i barnehagen, fordi det ikke går an å leke og 

tulle med tall, og i barnehagen skal man leke og 

tulle. 

Tulle med tall kan man imidlertid gjøre gjen-

nom et helt voksenliv, nettopp hvis man er politi-

ker. Minister Clemet har hatt sin fulle hyre med 

å vise seg i debatten, samtidig som hun har slitt 

med å rekruttere våre beste idrettsutøvere til å ut-

forme den neste læreplanen for skolen. Innen na-

turfagene ville det være naturlig å satse enda mer 
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på materialvitenskap (gli på ski, skøyter og cur-

lingsteiner, lettere skistaver og hoppdresser med 

oppdrift), dopingforskning og rundetidenes ma-

tematikk. Det fi nnes jo ikke folk lenger som kan 

regne ut rundetider i våre dager og derfor kan hele 

Norge være kriserammet dersom det elektroniske 

tidtagningssystemet svikter i viktige øyeblikk.

I det siste har statsråd Clemet også brukt kref-

ter på å avvise kravene fra de ansatte ved universi-

teter og høyskoler punkt for punkt. Særlig kreativ 

talltulling blir det når det gjelder forskningsfi -

nansiering. Tidligere var alle enige om at Norge 

minst måtte opp på gjennomsnittlig OECD-nivå 

med hensyn til forskningssatsning, fordi landet lå 

sørgelig langt bak nasjoner vi ønsker å sammen-

likne oss med. Riktignok kom man aldri dit, men 

enigheten var ihvertfall stor. Over en relativt kort 

periode har det vært en betydelig drift i innholdet 

i statsrådens uttalelser og beregninger. Faktisk i 

så stor grad at vi nå har nådd verdenstoppen hva 

angår statlige bevilgninger til forskning. Dette er 

et resultat av kreativ matematikk (talltulling) og 

bokføring fra Clemet og har ingen sammenheng 

med økte drifts-, lønns- og utstyrsbevilgninger.

Sannsynligvis var det talltulling han var, Jens 

Stoltenberg, som i en debatt i Chateau Neuf i Oslo 

med 150 studenter i salen hadde havnet mellom 

Erna og Carl Ivar. Han så tilbake på sine to år som 

forsker ved Statistisk Sentralbyrå slik: «Jeg brukte 

to år på å forske på helt unyttige ting» og Carl Ivar 

ristet på hodet. Han tenkte sikkert på hvor fi nt det 

hadde vært hvis Jens i stedet hadde forsket på noe 

nyttig og ikke benyttet sin retrettstilling i Arbei-

derpartiet. Det er jo ikke alle forskere som har en 

slik mulighet, så de fl este velger nok å skjerpe seg 

og produsere noe som har en viss nytteverdi.  Jens, 

derimot, tenker nok at hvis ikke han får til noe, så 

skal det vel godt gjøres at andre vil lykkes. 

Innovasjon er tidens moteord, selv om det 

ikke fi nnes i Norsk riksmålsordbok fra 1983. Noen 

mener ordet snart er slitt ut, kanskje fordi det er et 

så gammelt ord at det stammer fra latin (innova-

re). Grunnforskning er nok et mer døende begrep. 

I First Tuesday på en torsdag i februar på Rocke-

feller i Oslo sto mann etter mann fram og ville ha 

fart på norsk innovasjon og nyskapning (som i føl-

ge Caplex er det samme). Børge Brende forklarte 

begeistret om hytteturer hvor gasstanken ikke 

veide noe å skryte av og man kunne se hvor mye 

gass det var igjen. Dette var norsk innovasjon, det! 

Stålbørstede sanitærfl ater som skulle eksporteres 

til Kina og mye mer. Grunnforskning var bare 

tullete undersøkelser om kvinnelige håndballtre-

nere var snillere enn sine mannlige kolleger (det 

var de). Slik forskning måtte man sette en stopper 

for, selv om han var med i regjeringen som hadde 

bevilget penger til det. Formannen i NHO sa at 

det norske utdanningssystemet var verdens beste, 

men at hans barn ikke hadde fått vite på skolen at 

det fantes jobber utenfor off entlig sektor, og den 

eldste sønnen var allerede blitt 11 år gammel. Alle 

de store gutta var enige om at pengene måtte spis-

ses enda mer, og at de (to) beste forskerne måtte 

få alt. Da får man sikkert én ny bedrift av grun-

kene.

Den eneste norske øvrighetsperson som har 

uttrykt uforbeholden begeistring for grunnfors-

kningens muligheter i den senere tid er Dronning 

Sonja. I Forbindelse med at det ble åpnet en norsk 

helårs forskningsstasjon i Dronning Mauds Land, 

fremhevet Dronningen mulighetene man nå fi kk 

til å studere hekkemønsteret til Snøpetrellen som 

tidligere hadde unndratt seg slik oppmerksom-

het. Kanskje grunnforskningen trenger en «høy» 

beskytter?

k r ist i a n pry dz

Illustrasjon: a r nt r a a e
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Fisk stresser også;
stress hos laks gir 
asymmetrisk vekst og 
deformerte avkom

G
ener elt k a n en si at stress hos 

pattedyr innebærer en forhøyet ak-

tivitet i dyrets SAM-system (sym-

patisk binyremarg) og HPA-akse (hypothala-

mus-hypofyse-binyrebark), med etterfølgende 

økt utskillelse av stresshormonene adrenalin og 

kortisol. De tilsvarende strukturer hos fi sk er 

henholdsvis hypothalamus-sympatisk-chrom-

mafi ncelle-aksen og HPI-systemet (hypotha-

lamus-hypofyse-interrenale). Dette er funksjo-

nelle biologiske responser som er ment å legge til 

rette for mestring av belastningen og bringe or-

ganismen tilbake i likevekt (homeostase). Dersom 

stresstilstanden skulle vedvare, kan det på sikt, 

medføre redusert overlevelse og vekst, nedsatt 

immunforsvar, samt få konsekvenser for repro-

duktive mekanismer. I fi skeoppdrettsnæringen 

har man sett at forholdene fi sken lever under kan 

trigge stressreaksjoner med ulike konsekvenser, 

mange av dem negative. Forskning på dette om-

rådet vil derfor kunne gi viktige retningslinjer 

for fremtidig akvakultur i Norge.  

Nasjonalt samarbeidsprosjekt for å stu-
dere stress hos laks

Ved Institutt for Husdyr- og Akvakulturvi-

tenskap (IHA) ved Universitetet på Ås arbei-

der en gruppe med å studere stressfaktorer og 

stressresponser hos laks. Stipendiat Marit Skog 

Eriksen er en av disse. Hun er etolog (etolog: en 

som studerer dyrs atferd) og studerer prenatalt 

stress, det vil si stress hos kjønnsmodne hunn-

fi sk. Dette arbeidet er del av et større prosjekt på 

velferd hos fi sk i oppdrett, et samarbeid mellom 

Fiskeriforskning i Tromsø, Havforskningsin-

stituttet i Bergen og IHA. I kommersiell akva-

kultur utsettes fi sk for en rekke stressorer, med 

mange ugunstige virkninger, hvorav en del av 

disse kan kompromittere dyrevelferden. Å fi nne 

indikatorer som er velegnet til å kunne avsløre 

hvordan oppdrettsfi sk egentlig har det er van-

skelig, og nettopp utvikling av verktøy for å 

kunne bestemme fi skens stress- og velferdsnivå 

er hovedfokus i arbeidet på Ås.

Prenatalt stress hos laks

Innen intensiv akvakultur eksponeres fi sk på alle 

livsstadier for utallige akutte, kroniske, biotiske 

og abiotiske stressorer. En mengde studier har 

vist hvordan stress infl uerer spesifi kke repro-

duktive mekanismer hos fi sk, men det fi nnes få 

eksperiment som undersøker hvorvidt stress er-

fart av kjønnsmoden hunnfi sk påvirker avkom-

Stress har etter hvert blitt et kjent og betydelig studert fenomen i biologien. 

Mange har forsøkt å defi nere begrepet stress, men det har til tider vært mye ue-

nighet om hvilken tilstand en organisme må være i for med rette å kunne kalles 

stresset. Allikevel kan man generelt betegne en stresstilstand som et tilfelle der 

organismen registrerer en trussel mot sin biologiske funksjon, hvorpå en rekke 

fysiologiske og atferdsmessige responser iverksettes for å takle belastningen, 

men hvor kontrollsystemene rett og slett overbelastes. Det er en rekke interne 

og eksterne faktorer som kan utløse stress hos et individ. Utfallet avhenger 

blant annet av stressorens natur og diverse aspekter ved individet selv. 

m a r it sko g er ik sen

monic a bergem
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met. Man antar at stresshormonet kortisol kan 

påvirke utvikling av avkommets egenskaper, 

slike som atferdsmessige, fysiologiske og mor-

fologiske karakterer. Det er dessuten vist at det 

foreligger en korrelasjon mellom foreldredyre-

nes nivå av hormoner i blod og kjønnsprodukter, 

spørsmålet er i hvilken grad mordyrets steroider 

kan påvirke utviklingen hos avkom. På bak-

grunn av dette utførte gruppen på IHA forsøk 

for å undersøke om yngel fra stressutsatt morfi sk 

innehar andre egenskaper enn kontrollyngel. 

Rett før stryking (egglegging) ble laksehunner 

implantert med kortisol. I etterkant ble det gjort 

en rekke undersøkelser av avkommet. Forelø-

pige resultater viser at kommende laksemødre 

som utsettes for stresslignende manipulasjon får 

yngel med økt dødelighet, redusert kroppsleng-

de, liten plommesekk ved klekking, dårlig vekst, 

samt deformiteter av ulike slag [3]. Avkommets 

uttrykk av HSP70, et stressprotein, ble også på-

virket. I tillegg hadde yngelen nedsatt evne til 

selv å tåle stress. (Senere analyser vil også inne-

bære registrering av asymmetri.)

En antar at en mulig årsakssammenheng 

kan være at mordyrets HPI-akse aktiveres, og 

forårsaker økt ekskresjon av kortisol. Kortisolet 

vandrer ut i mordyrets blodbaner og overføres 

til de modnende eggene, og vil kunne påvirke 

avkommets utvikling og egenskaper. Hos pat-

tedyr har en sett at prenatalt stress kan føre til at 

avkommet har redusert overlevelse og vekst, økt 

forekomst av misdannelser, endret atferd i form 

av redusert stressmestring, økt fryktsomhet, re-

dusert læringsevne og nedsatt seksuell og ma-

ternal atferd. De foreløpige resultatene til Skog 

Eriksen tyder på at tilsvarende skjer hos fi sk.

Asymmetri og misdannelser hos laks

De fl este organismer, både planter og dyr, er 

forholdsvis symmetriske. Fluktuerende asym-

metri (FA) defi neres som små, tilfeldige avvik 

fra kroppslig symmetri i ellers normale bilateralt 

symmetriske karakterer. For å fi nne ut om laks 

har vært utsatt for stress eller ikke, er å se på 

fi skens symmetri. Er fi sken helt lik på høyre og 

venstre side kan dette bety at den i liten grad 

har vært utsatt for stress. I motsatt fall, hvis 

fi sken viser asymmetri, vil man kunne anta at 

stress under utviklingen har ført til at energi-

en som skulle blitt brukt på å danne et perfekt 

symmetrisk utseende i stedet har gått med på å 

takle stress. En rekke stressorer har vist seg å 

påvirke symmetri hos fi sk. FA refl ekterer med 

andre ord organismens evne til å opprettholde 

stabil utvikling under gitte miljømessige og ge-

netiske betingelser. Hittil har mål av symmetri 

kun i liten grad vært benyttet til vurdering av 

stress og kondisjon hos domestiserte dyr. Det 

sl ik påv irk er 

str ess 

nerv esy steme t

En stressor kan defi ne-

res som ethvert internt 

eller eksternt stimuli 

som forstyrrer den ho-

meostatiske likevekten 

til en organisme, eller 

innebærer en reell eller 

antatt trussel mot dens 

overlevelse eller annen 

biologisk funksjon. 

Generelt sett vil ekspo-

nering for en stressor 

gi en forhøyet aktivitet 

i et dyrs SAM-system 

(sympatisk binyremarg) 

og HPA-akse (hypot-

halamus-hypofyse-bi-

nyrebark), med etter-

følgende økt utskillelse 

av stresshormonene 

adrenalin og kortisol. 

Under kritiske og 

belastende situasjoner 

øker aktiviteten i det 

sympatiske nervesys-

temet, og adrenalin og 

noradrenalin blir pro-

dusert. Mer adrenalin 

medfører økt glukose- 

og fettsyrekonsentra-

sjon i blodet, pulsøk-

ning, høyere blodtrykk, 

omdirigering av blod, 

økt svetteutsondring, 

nedsatt spyttproduk-

sjon, større mus-

kelspenning og utvidete 

pupiller. Produksjon av 

kortisol skjer i binyre-

barken, mens sekresjon 

reguleres av hypofyse-

forlappen. Hypofysens 

ACTH-utskillelse 

(Adrenocorticotropic 

hormone) er igjen 

kontrollert av hypotha-

lamus som produserer 

et ACTH-frigjørende 

hormon, CRH (Cor-

ticotropin releasing 

hormone). I tillegg til 

at kortisol har mange 

virkninger i «normale 

situasjoner» er det også 

et av kroppens viktig-

ste stresshormoner, 

og hjelper da til å øke 

glukosekonsentrasjonen 

i blodet, hemme vekst 

og øke blodtrykket. 

Figur. Stressindusert 

deformering av fi sk. 

(Fra Akva forsk)
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sy mme tr i hos 

mennesk er

Symmetri hos fi sk er 

et sunnhetstegn, men 

visste du at symmetri 

hos mennesket også har 

betydning? Forskning 

viser at mennesker som 

er symmetriske klarer 

seg  bedre enn de asym-

metriske [1, 2]. Symme-

triske menn er høyere, 

mer muskuløse, har mer 

testosteron, er friskere, 

mindre sjalu, blir tid-

ligere kjønnsmodne 

og debuterer tidligere 

seksuelt, har fl ere part-

nere og gir sine kvinner 

fl ere orgasmer enn sine 

«skjeve» kompiser. Når 

damer er utro er de 

det med symmetriske 

menn, som de synes er 

kjekkere, lukter bedre 

og har mer sexy stemme 

enn de asymmetriske. 

Menn har også en pre-

feranse for symmetri; 

forsøk viser at kvin-

ner med symmetriske 

bryster rangeres som de 

mest attraktive. Asym-

metri hos mennesker er 

også vist å være relatert 

til atferdsmessige 

avvik som schizofreni, 

autisme, lærevansker, 

manisk-depressive 

lidelser, samt hypo- og 

hyperaktivitet.

kan imidlertid vise seg å bli et nyttig parameter, 

i tillegg til mer tradisjonelle mål som dødelig-

het og vekst, fordi den har et optimum – nemlig 

100  symmetri. På den måten vil FA kunne 

representere en sensitiv, objektiv og pålitelig in-

dikator for miljømessig stress. Generelt har det 

vist seg at asymmetriske og deformerte individer 

har redusert overlevelse, vekst, fruktbarhet, im-

munforsvar og konkurranseevne. 

Økt velferd og økt kvalitet

Det er registrert en økende grad av deformiteter 

hos oppdrettsfi sk. Det er vist at en rekke forhold 

innen intens akvakultur kan øke forekomsten av 

misdannelser hos oppdrettsfi sken, blant annet i 

skjelett, hode og indre organer [4] . Morfolo-

giske avvik indikerer redusert velferd, samtidig 

som deformert fi sk i tillegg har begrenset øko-

nomisk verdi. Trolig spiller miljøfaktorer en 

viktig rolle, og forskning på dette området vil 

forhåpentligvis kunne avdekke hvilke faktorer 

som påvirker hva under utviklingen. 

Stressorer som allerede er dokumentert å 

øke forekomst av FA og deformiteter hos fi sk 

er blant annet forurensning, parasitter, stråling, 

lysforhold, næringsmangler og høy tetthet. Et 

mål er å identifi sere «optimale» oppstallingsfor-

hold hvor FA og deformiteter når et minimum-

snivå. Dersom man får en bedre oversikt over 

hvilke fysiske, kjemiske og sosiale faktorer som 

stresser fi sken, samt hvilke konsekvenser disse 

har, vil det forhåpentligvis være mulig å legge 

bedre til rette for et produksjonsmiljø hvor fi s-

kens behov ivaretas best mulig. Sannsynligvis 

vil et høyt velferdsnivå også gi økt kvalitet på 

fi skekjøttet. For oppdrettsnæringen vil det selv-

følgelig alltid foreligge en avveining mellom 

dyrevelferd og økonomi, men økt kunnskap på 

dette området vil uansett gi bedre grunnlag for å 

fatte beslutninger vedrørende fi skens oppvekst-

vilkår og velferd. 
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Videreutdanning i 
DNA-teknikker med
sekvensering og 
fragmentanalyse
10 studiepoeng
Undervisning: Utdanningen varer fra uke 39 til 46.
Studiets fellessamling består av en teoridel og en praktisk del 
med laboratoriearbeid som til sammen går over en periode på
4 uker. Den praktiske delen inneholder DNA-ekstraksjon,
PCR-amplifisering av templat, cyclisk sekvensering, separasjon
og deteksjon av sekvenseringsprodukter og PCR-fragmenter.

Opptakskrav: Minimum 3-årig utdanning som bioingeniør 
eller tilsvarende bakgrunn på UH-nivå.
Pris: Kr. 3100,- (+ kr. 350,- i OAS semesteravgift) 
Fagansvarlig: 1.amanunensis Rune Andreassen,
e-post: Rune.Andreassen@hf.hio.no 

For mer informasjon, søknadsskjema, se:
http://www.hio.no/content/view/full/8726
Studiested: Bioingeniørutdanningen,Avdeling for helsefag.

Søknadsfrist: 1. mai 2005 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for
igangsetting av utdanningen.

Annonsér i 
NBS-nytt!

Priseksempler:

1/1 side farger:
8700,-

1/2 farger
5600,-

1/8 side, svart/hvitt:
700,-

Faste annonsører gis 10 prosent rabatt.

Kjøp av to helsider i samme nummer 
gir 15 prosent rabatt.

Kontakt annonseansvarlig: 
Roger Meisal, telefon: (+47) 996 41 969
epost: Rogerme@biotek.uio.no
Adresse: UiO Farmasi ZEB, Pb 1068 Blindern, 
0316 Oslo
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Simulering av nervesystemer:

Biologens hvorfor og 

matematikerens hvordan

V
ed inst it u t t f or matematiske 

realfag og teknologi ved Universitetet 

for miljø- og biovitenskap på Ås ar-

beider en gruppe fysikere, informatikere og ma-

tematikere med å simulere nevrobiologiske sys-

temer. Matematikk + Biologi = Sant leste vi i et 

tidligere nummer av NBS-nytt og her blir dette 

virkelig satt ut i praksis. Professor i fysikk, Gaute 

Einevoll,  førsteamanuensis i informatikk, Hans 

E. Plesser, og professor i matematikk, John 

Wyller, danner kjernen i en forskningsgruppe i 

det som kalles beregningsorientert nevroviten-

skap. De forsøker å forstå hvordan nerveceller 

virker sammen og danner komplekse strukturer 

og nettverk i hjernen. Disse gutta (ja!) bryner 

seg på kompliserte spørsmål som «hvordan vir-

ker korttidsminnet?» og «hvordan behandles 

visuelle inntrykk i hjernen?», og de har ikke en 

gang grunnfag i biologi. 

Einevoll kan fortelle at på grunnlag av det 

man vet om nerveceller i dag er det mulig å lage 

matematiske modeller for hvordan informasjon 

spres og behandles i hjernen. Vi har et sted mel-

lom 10 og 100 milliarder nerveceller. En enkelt 

nervecelle er ikke spesielt smart i seg selv, men 

i nettverk med millioner av andre gir de opphav 

til systemer så komplekse og imponerende at de 

er utenfor vår fatteevne, ennå. I samarbeid med 

biologer er de nå i ferd med å lage matematiske 

modeller for å beskrive hvordan noen av disse 

systemene fungerer.

– Slik vi kjenner nervecellen er den grovt 

sett bygget opp av en cellekjerne, dendritter 

og et akson (fi gurer 1 og 2), forklarer Einevoll. 

Området der aksonet er i kontakt med en av 

nabocellens dendritter kalles en synapse. Dette 

kontaktpunktet er kjernen i nettverket. Det er 

gjennom synapsen at informasjonen i en impuls, 

dvs. et aksjonspotensial,  går fra en nervecelle til 

den neste. Selve overføringen er basert på nev-

rontransmitterstoff er fra avsendercellen, som 

binder seg til reseptorer på den ytre membranen 

hos mottakercellen. Denne bindingen initierer 

en strøm av ioner gjennom membranen hos 

mottakercellen og dermed har den elektriske 

impulsen gått fra en celle til den neste. 

En forenkling av virkeligheten

Hele historien om hvordan nerveceller behandler 

og videresender informasjon er selvsagt noe mer 

komplisert med diverse ionetyper og ionekana-

ler gjennom membranen,  spesifi kke nevrotrans-

I biologien er bruk av modeller slett ikke et ukjent begrep. Her brukes 

modeller for å forklare og forstå prosesser ved en organisme og disse mo-

dellene kan beskrive alt fra prosesser i cellen til populasjonsdynamikk. 

Historisk sett har såkalte interpretative modeller vært viktige for biolo-

gen, hvor modellens oppgave i stor grad har vært å beskrive funksjonelle 

roller i et større system. Spørsmålene har ofte vært knyttet til hvorfor 

fremfor hvordan et system i naturen oppfører seg som det gjør. I den ny-

ere tid har imidlertid mer matematiske modeller kommet på banen for å 

bidra i søken etter også å forklare hvordan et system i naturen fungerer. 

monic a bergem
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mittere til spesifi kke reseptorer osv.. Men for å 

lære noe om hvordan nervecellene fungerer i ett 

nettverk er man nødt for å forenkle beskrivelsen 

(fi gur 3). En modell som inkluderer for mange 

detaljer og derved usikre modellparametere er 

ikke nødvendigvis det beste utgangspunkt for å 

få ny innsikt, forteller Einevoll. 

Noe av det han og resten av gruppen ved 

UMB har studert er hvordan visuelle inntrykk 

prosesseres i hjernen. De har fokusert på et om-

råde i hjernen som kalles visuell thalamus eller 

LGN (Lateral Geniculate Nucleus), det er her 

den første prosesseringen av synsinntrykk fra 

netthinna foregår (fi gur 4). 

– Det vi vet er at synsinntrykk registreres 

av fotoreseptorer i netthinna. Disse reseptorene 

synapser med ulike typer internevroner som 

igjen synapser med ganglionceller. Aksonene i 

ganglioncellene utgjør synsnerven, som sender 

impulser til hjernen. Disse impulsene havner i 

første instans i et område kalt visuell thalamus. 

Herfra videresendes signalet av såkalte reléceller 

til den visuelle hjernebark hvor det foregår en vi-

Figur 1. Snitt av hjer-

nen, nerveceller inn-

skutt øverst til høyre.

Figur 2. skjematisk 

tegning av en nervecelle 

der vi ser signalproses-

sering fra en impuls 

registreres i en dendritt, 

til den videreføres 

gjennom aksonet, mot 

en ny synapse. Samtlige 

prosesser kan forklares 

matematisk.

Figur 3. ved å forenkle 

nervecellen blir det 

enklere å putte den inn 

i en matematisk modell 

som kan brukes til å 

simulere hele nettverk.
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dere prosessering. Et interessant poeng er at det 

er en massiv tilbakekobling fra celler i hjerne-

barken tilbake til visuell thalamus. Funksjonen 

til denne tilbakekoblingen er blant de spørsmål 

vår gruppe er spesielt interessert i, kan Einevoll 

fortelle.

Matematiske modeller kan lages på ulike 

detaljnivåer i et biologisk system. Man kan lage 

modeller for enkeltceller eller for hele nettverk. 

I den mest detaljerte modelleringen av nevro-

ner deles de inn i sylindriske enheter spesifi sert 

ved lengde, diameter, type ionekanal, tetthet av 

ionekanaler osv. Å spesifi sere modellparameter-

ne er, i følge Einevoll, en stor utfordring, men 

når dette er gjort er den matematiske løsningen 

for hvordan elektrisk aktivitet sprer seg i og mel-

lom nevroner i prinsippet grei. 

Naturen sitter med svarene

For å studere nettverk av nevroner benyttes ofte 

reduserte nevronmodeller hvor blant annet en-

klere modeller for dendrittene benyttes. Dette 

gjør at vi kan studere mye større nettverksmo-

deller med mange tusen nevroner.  På en PC 

på kontoret til Einevoll viser han resultater fra 

nettverkssimuleringer, gjort av hans kollega 

Plesser, av signalfl yten fra netthinna, via visuell 

thalamus til hjernebarken. Med modeller som 

dette kan en teste ut hypoteser for hvordan ner-

vecellene samvirker i hjernen. 

– Vi samarbeider nært med gruppen til Paul 

Heggelund på Fysiologisk institutt ved Univer-

sitetet i Oslo, som gjør eksperimentelle målinger 

av nevronresponser i visuell thalamus. Hvis vi 

greier å utvikle en matematisk modell som gir 

forutsigelser i samsvar med målinger fra denne 

og andre grupper, så er vi på rett vei. Som ellers i 

naturvitenskapen, er det naturen som sitter med 

fasiten, sier Einevoll  

– Vi har i dag god forståelse for egenska-

pene til enkeltceller i hjernen, altså for det mi-

kroskopiske nivået, sier Einevoll. Fra diverse 

hjerneavbildningsteknikker (MRI, f MRI, 

MEG) har vi også oppnådd verdifull innsikt på 

systemnivå, det vi kan kalle det makroskopiske 

nivå. Vi mangler derimot mye informasjon og 

kunnskap om mellomnivået, det vi kan kalle det 

mesoskopiske nivå. I hjernebarken er kanskje 

informasjonsbæreren ikke enkle nerveceller, 

snarere grupper eller populasjoner av  kanskje 

noen hundre eller noen tusen nerveceller. Vi har 

et nært samarbeid med en gruppe i San Diego 

som gjør målinger av populasjonsaktivitet ved 

hjelp av spesialsnekrede elektroder. Her på Ås 

jobber vi både med metoder for å tolke slike 

data og populasjonsbaserte modeller for hvor-

dan hjernebarken prosesser informasjon. Som 

et eksempel kan jeg nevne at vi nylig har sendt 

inn et arbeid hvor vi studerte hvordan en enkel 

populasjonsmodell kan forklare korttidsminne i 

fremre del av hjernebarken.

v i de r e l e sn i ng
Einevoll, G. og Kermit, M.. Matematisk modellering 

- en kjerneaktivitet i naturvitenskapen. Artikkel trykket i 

HøIT (Høgskolen i Østfold), april 2002. 

http://arken.umb.no/~gautei/  

http://arken.umb.no/~compneuro/

Figur 4. synsinntrykk 

registreres først i 

retina. Herfra går 

signalene til visuell 

thalamus (LGN) før 

det videresendes til 

visuell cortex. 
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NORSK TRANSGEN SENTERNORSK TRANSGEN SENTER
A service A service facilityfacility forfor thethe NorwegianNorwegian scientificscientific communitycommunity

The NTS is initiated to facilitate the use of transgenic technology. Send us 
your construct and we will create your transgenic line.

Services  provided by the NTS:

•ES cell targeting and blastocyst injections
•Pro-nuclear injections
•Advice on strategies for creating transgenic lines
•Vector and gene cassette collection
•Embryo- and sperm-cryopreservation
•Re-derivation

Fees
Pro-nuclear injection 10.000 NOK
ES cell targeting 15.000 NOK
Blastocyst injection 15.000 NOK
ES Targeting plus blastocyst injection 25.000 NOK
Cryopreservation and re-derivation contact NTS

For more information, please visit our web-site at www.transgen.no
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Th e Second Bergen Symposium on Innovation and Com-

mercialisation in BioSciences – eller ICB – holdes ved 

Bygg for Biologisk Basalfag, 22-24 mai 2005. 

ø y v ind h a lsk au jr .

I
CB-sy mposiet handler om å byg-

ge bro mellom akademia og næringslivet. 

Hovedaktørene bak initiativet er Institutt 

for Biomedisin ved UiB, UniTargetingResearch 

AS (UTR), Bergen Teknologioverføring AS 

(BTO) og Unifob AS.

– Vi satt i gang med dette fordi det er et 

stort behov for informasjon både innad og mel-

lom næringslivets og akademiske miljøer, sier 

Terje Erstad, kontorsjef ved Institutt for bio-

medisins forskningsadministrasjon. Altså fl y-

ten av informasjon mellom disse miljøene. Den 

primære målgruppen er akademia, og ICB skal 

fungere som et forum hvor akademikere kan 

møte næringslivet.

– Det er ikke først og fremst et mål å bli rik 

på penger, men forskningsmiljøene har erfart at 

et aktivt samarbeid med industrien gir faglig be-

rikelse, fortsetter Terje. 

– Vi ruster faktisk opp grunnforskningen 

ved å knytte nettverk til næringslivet.

– Sett fra næringslivets side er det også for-

deler, forklarer Trygve Serck-Hanssen, adminis-

trasjonssjef ved avdeling for basal og klinisk me-

disinsk forskning, Unifob AS. Både den største 

utgiften og den største risikoen er allerede tatt 

før næringslivet kommer på banen. Som oftest 

er det fl ere tiår med grunnforskning som ligger 

bak en kommersialiserbar idé.

– Pluss renter, legger Trygve til.

– Vi ønsker også å bevisstgjøre forskere på 

at det ikke er motsetning mellom basal og an-

vendt forskning. 

Et annet mål er å vise hvilke kanaler som 

eksisterer for å bygge videre på mulige kom-

mersialiserbare ideer, forteller Trygve. ICB har 

et tett samarbeid med tilsvarende miljøer som 

er bindeledd mellom akademia og næringslivet 

i Norden, Europa og USA. Også lokalt er det 

knyttet kontakter som et ledd i læringsproses-

sen: Bergen kommune, Hordaland fylkeskom-

mune, Bergen Næringsråd, Argentum, Innova-

sjon Norge, Forskningsrådet, Sarsia Innovation 

og Innovest er alle på listen over deltagere. Vide-

re ønsker de å danne nye og utvide eksisterende 

samarbeid.

– Det er ikke noe nytt at det snakkes om 

næringslivet og innovasjon. Mye teori på hvor-

dan innovasjon skal skje er lagt frem, men for 

akademikere fi nnes det ingen plattform hvor en 

kan ta neste skritt hvis en har en idé, forklarer 

Beate Stern, Chief Scientifi c Offi  cer for UniTar-

Symposium for innovasjon 

og kommersialisering 

arrangeres i Bergen
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getingResearch AS. Dette selskapet har sitt 

utspring i aktivitet ved UiB, og tilbyr eff ektive 

ekspresjonssystemer for proteiner basert på nye 

prinsipper til blant annet legemiddelindustrien. 

– Kommersialisering skal ikke være et mål 

per se for forskning, fortsetter Beate.

– Samtidig er det viktig å bidra noe direkte 

ovenfor samfunnet, der det er mulig.

Professor Ian Pryme, som representerer 

den vitenskapelige delen av Instituttet for bio-

medisin, og som også har erfaring fra kommer-

sialisering av forskning, forklarer at det ikke er 

nødvendig å endre på forskningen sin for å bli 

spiselig for næringslivet. Han mener en skal 

kommersialisere der det er naturlig å gjøre det. 

Beate er enig:

– En må fortsette å forske basalt og ha øy-

nene åpne for applikasjoner, sier hun.

– Hvordan har hverdagen deres endret seg 

etter at dere begynte med kommersialisering?

– Det korte svaret er at den har blitt lengre, 

sier Beate. Hun legger til at det også er veldig 

motiverende – kommersialisering er på mange 

måter en ny måte å jobbe på. Dessuten er det 

også et virkemiddel for å motivere andre.  

– Når legale rettigheter er involvert, tenker 

en seg mer om før en snakker om resultatene 

sine, legger Ian til.

Beate kan også opplyse om at de store in-

ternasjonale fi rmaene ofte sliter med mange av 

de samme problemene som vi har på våre små 

laboratorier. Av de involverte i arrangeringen av 

ICB, har hun og Ian Pryme lengst erfaring med 

slike møter. På NBS vintermøte 2003 lanserte 

de et nytt konsept, en serie innlegg som het Re-

search and Development in the Nordic Countries, 

an Outlook. Aktiviteten ble klassifi sert som vel-

lykket, og fi kk støtte i etterkant av NFR. Det er 

denne aktiviteten som ble senere til ICB, som 

altså i første omgang var et initiativ fra Beate 

Stern og Ian Pryme tilrettelagt for NBS vinte-

møte. 

«Vi møtes på halvveien» (Illustrasjon: a r nt r a a e)
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Genetiske studier av 

Parkinsons sykdom

P
arkinsons sykdom er en nevrod-

egenerativ sykdom som nevropatologisk 

kjennetegnes ved celletap i substantia 

nigra i hjernestammen og ved at de gjenlevende 

cellene har inklusjonslegemer i cytosplasma, så-

kalte Lewy-legemer. Familiær opphopning av 

sykdommen ble beskrevet allerede på slutten av 

1800-tallet, og i noen sjeldne familier nedarves 

sykdommen med Mendelsk arvegang. Det ty-

piske er likevel at sykdommen opptrer sporadisk. 

Derfor har den ledende oppfatningen de siste 50 

årene vært at sykdommen først og fremst er for-

årsaket av hittil ukjente miljøfaktorer. 

På tross av dette har man nå klonet seks gener 

med mutasjoner assosiert med familiær parkinso-

nisme. I 1997 fant man en mutasjon i genet som 

koder for α-synuclein (SNCA) i familier fra Italia 

og Hellas med autosomal dominant arvegang [1]. 

Senere er ytterligere to mutasjoner og fl ere ulike 

multiplikasjoner av genet funnet i andre familier. 

Selv om mutasjoner i SNCA er en sjelden årsak til 

sykdommen var oppdagelsen viktig: Den viste at 

det fi nnes genetiske årsaker til parkinsonisme og 

senere ble det demonstrert at α-synuclein er en 

hovedbestanddel av Lewy-legemer [2].

En rekke mutasjoner i tre ulike gener, PRKN, 

DJ-1 og PINK1, er assosiert med autosomal re-

cessiv parkinsonisme. Dette er en form som van-

ligvis skiller seg fra den sporadiske ved at det er 

fravær av Lewy legemer og tidlig sykdomsdebut 

(<45år). Mutasjoner i PRKN er relativt hyppige 

og nærmere 20 av alle med tidlig sykdomsdebut 

og en familiehistorie med parkinsonisme har syk-

dom forårsaket av mutasjoner i dette genet. DJ-1 

og PINK1 er nylig oppdaget og det er publisert et 

begrenset antall studier, imidlertid synes dette å 

være mer sjeldne mutasjoner.

I et pågående forskningsprosjekt, som er et 

samarbeid mellom NTNU, St. Olavs Hospital 

og Mayo Clinic i Jacksonville, Florida, studerer 

vi genetiske aspekter ved sykdommen. Prosjek-

tet har til nå inkludert over 400 pasienter, både 

familiære og sporadiske tilfeller, og et enda større 

antall kontrollindivider. Alle pasientene er fra 

Midt-Norge og med den relativt homogene po-

pulasjonen i Norge mener vi det burde være en-

klere å identifi sere genetiske variasjoner som er 

assosiert med sykdommen.

Nylig har vi identifi sert pasienter fra syv nor-

ske familier som er bærere av en mutasjon i et nytt 

gen, leucine rich repeat kinase 2 (LRRK2), assosiert 

med Parkinsons sykdom (upubliserte data). Den 

samme mutasjonen er identifi sert i en rekke fa-

milier også fra andre land, interessant nok også 

hos pasienter som tilsynelatende ikke har noen 

familiehistorie. De data som foreligger indikerer 

Genetisk forskning var lenge fokusert på å studere årsakene til syk-

dommer med Mendelsk arvegang. De fl este og vanligste sykdom-

mer er imidlertid forårsaket av både miljøfaktorer og arv. Moderne 

genteknologi har gjort det mulig å studere arvelige faktorer ved slike 

multifaktorielle sykdommer, inkludert Parkinsons sykdom. Parkin-

sons sykdom er i dag den mest vanlige nevrodegenerative sykdom 

etter Alzheimer.

ronn y m y hr e

Institutt for laboratoriemedisin, 

barne- og kvinne sykdommer, 

NTNU

m athi a s tof t

Institutt for nevromedisin, 

NTNU
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at mutasjonen kan være årsaken til Parkinsons 

sykdom hos over 1 av alle pasienter. LRRK2 

er en proteinkinase og mutasjonen er lokalisert 

i aktiveringssegmentet av kinasen. Vår hypotese 

er at mutasjonen forårsaker en økt fosforylerings-

aktivitet av hittil ukjente substrater. Flere medi-

kamenter som blokkerer aktiveringssegmentet til 

andre proteinkinaser er allerede under utprøving 

ved blant annet kreftsykdommer. Siden denne 

delen av kinasedomenet er relativt likt hos ulike 

kinaser, vil det være en framtidig mulighet å teste 

disse medikamentene i modellsystemer. 

Genetiske faktorer er trolig også medvir-

kende årsaker til sykdomsutvikling også hos pa-

sienter uten familiær sykdomshistorie. Omfat-

tende screeninger av SNCA genet har ikke ført 

til at man har funnet mutasjoner som kan knyt-

tes til sporadisk Parkinsons sykdom. Undersø-

kelser av en mulig sammenheng med varianter i 

SNCA-genets promoter regionen har gitt ulike 

resultater, men hovedsakelig viser studiene en 

assosiasjon til sporadisk Parkinsons sykdom [3, 

4, 5]. De ulike resultatene kan skyldes at en mi-

krosatellitt som oftest inngår i promoter studie-

ne, NACP-Rep1, er heterogen, det vil si at alleler 

av lik lengde har variabel baserekkefølge etter 

mønsteret (TC)
10-11

TT(TC)
8-11

(TA)
7-9

(CA)
10-11

, 

hvor nummereringen indikerer antall variable 

dinukleotid repetisjoner [3]. 

Hypotesen bak disse studiene er at pro-

motervariantene øker ekspresjonen av α-synu-

clein protein, som igjen over tid aggregerer og er 

nevrotoksisk. Denne teorien støttes av at dupli-

kasjoner og triplikasjoner av hele SNCA-genet er 

funnet i familiære former av sykdommen og disse 

har massiv synuclein-relatert patologi i hjernen og 

indikerer dermed en sammenheng mellom gen-

dose og sykdomsutvikling [6]. Vi arbeider nå med 

å undersøke om disse funnene kan reproduseres i 

en større norsk pasientgruppe.

Med et omfattende materiale som vårt vil 

det være veldig tidkrevende å sekvensere NACP-

Rep1 siden det ville omfatte kloning etterfulgt av 

sekvensering. Ved å genotype SNP ’er og NACP 

Rep1 markøren i promoteren er tanken å simulere 

fase-fri haplotyper. Dette vil gi en kombinatorisk 

informasjon som kan refl ektere underliggende 

promoter genstrukturer.

Ved å benytte denne metoden på et relativt 

homogent norsk materiale håper vi å oppnå bedre 

statistiske resultat enn man ellers ville oppnådd. 

Som nevnt er det funnet multiplikasjoner av ge-

net i enkelte familier og dermed en sammenheng 

med gendose og sykdomsutvikling [6] noe som 

kan indikere en mulighet for også å identifi sere 

promoter varianter som kan assosieres med spo-

radisk Parkinsons sykdom.

Pasientmaterialet er veldig godt kategorisert 

og gode subgrupperinger kan gi ny spennende 

informasjon. Det er også mulig å sammenlikne 

genetisk informasjon fra SNP ’er med mikrosa-

tellitter. Beregningene er under bearbeiding og 

resultatene vil bli publisert innen kort tid.
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Statistikkprogram for 

promoter haplo typing: 

Genotyper undersøkes 

for Hardy-Weinberg 

likevekt ved bruk av 

PHARE 

(http://bioinformatics.

org/macroshack/prog_

list.htmlw). Promoter 

haplotype analyse 

utføres i S-Plus [3, 7].
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Figur 1. Figuren viser 

SNCA genet som 

består av 6 exon. (Ko-

dende sekvens er mer-

ket i blått). Den hete-

rogene mikrosatellitten 

NACP-Rep1 og de fem 

mest aktuelle SNP’ene 

er merket av i promoter 

regionen. I tillegg er 

fl ere mikrosatellitter 

som inngår i studien 

merket av. Figuren viser 

også mutasjonene som 

er påvist i familier med 

autosomal dominant 

nedarving (A30P og 

A53T) [1, 8], og i tillegg 

en ny mutasjonen E46K 

som er assosiert med 

lewylegeme-demens [9] 

(Zarranz et al, 2004). 

Intron fi re er en viktig 

region med tanke på de 

kortere isoformene av 

proteinet som fi nnes. 

Et interessant aspekt 

ved mikrosatellitt 

nomenklaturen er at 

genet først ble identi-

fi sert i forbindelse med 

Alzheimer plakk som 

«non-Aβ-component 

of Alzheimer precursor 

(NACP)».
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Oikopleura, en enkel 

modellorganisme med et 

genom i rask endring

M
ode l l org a n ism er  er  a r-

ter som brukes i forskning for å 

belyse livsmekanismer generelt, el-

ler livsmekanismene til en bestemt art, i de fl este 

tilfeller menneske. Modellorganismer er som re-

gel valgt på bakgrunn av hvor enkle de er å jobbe 

med. Mus, zebrafi sk, Drosophila og C. elegans er 

alle anvendelige til genetisk analyse, den mest 

eff ektive og elegante metoden for å identifi sere 

nøkkelgener på bakgrunn av deres funksjon. 

Bruken av modellorganismer har vist at ge-

ner som er essensielle i oppbyggingen av embryo, 

for eksempel Hox genene og andre med dem, er 

felles for både Drosophila og mus. Tjue år senere 

er fascinasjonen disse funnene brakte erstattet 

av en vedvarende undring: hva er det som gjør 

dyr som fl ue og mus så forskjellig fra hverandre? 

Etter hvert som genomet til fl ere og fl ere arter 

har blitt ferdig sekvensert, har man hatt store 

håp om å fi nne de avgjørende forskjellene ved 

å sammenligne hele genomer. Genomer består 

imidlertid av mange komplekse særtrekk: gen-

innhold, sekvens og struktur av gen produktene 

og ikke-kodende sekvenser som muligens kan 

være involvert i genreguleringen, bare for å nevne 

noen. Den biologiske viktigheten av de tallrike 

forskjellene må evalueres gjennom funksjonelle 

studier og dette har blitt stadig mindre arbeids-

krevende etter hvert som nye metoder har blitt 

utviklet. Ved hjelp av bioinformatikk kan man 

lage testbare predikasjoner i stor skala. I et stadig 

økende antall arter er klassisk (forward) gene-

tikk komplettert ved hjelp av gen knock-down 

metoder som RNAi og transgen teknologi som 

muliggjør mutagenese ved innsetning av frem-

med DNA. 

Tunicatene og Oikopleura 

kommer på banen

I denne sammenheng har nye initiativ blitt tatt 

da niel chour rou t

m a r i a nne bjør da l
To tiår etter at det ble vist at kroppsutformingen til dyr så fj ernt beslektede som fl ue 

og mus er avhengig av lignende gener møter vi et mer utfordrende men ubesvart 

spørsmål: «hva er det som gjør disse dyrene så forskjellig fra hverandre?» For å forstå 

mekanismene i makroevolusjonen er nye modellsystem, som er egnet til genetisk 

analyse og som er plassert i fylogenetiske nøkkelposisjoner, av spesiell interesse. 

Urochordatene (tunikatene), en av de nærmeste beslektede gruppene til vertebratene, 

har vært nyttet av embryologene i mer enn 100 år. Fordelen med disse dyrene har vært 

deres enkle anatomi og deterministiske utvikling. Blant tunikatene er Oikopleura en 

fordelaktig art da den har veldig kort livssyklus og er mulig å kultivere i laboratoriet. 

Våre studier har vist at Oikopleura har det minste genomet noen gang rapportert for 

et dyr, med et «normalt» antall gener men en eksepsjonelt høy gentetthet. Det lille 

genomet til Oikopleura er trolig et resultat av forminskningen av et større genom 

siden de fl este grupper av retrotransposoner er tapt. Studier viser at intron-ekson or-

ganiseringen i genene til Oikopleura er forbausende divergent og at svært konserverte 

familier av utviklingsgener har blitt dramatisk endret i Oikopleura. De sentrale Hox 

genene er tapt, og de gjenværende Hox genene er spredt rundt i genomet. Alt i alt, 

fl ere grunnleggende trekk ved animalske genomer har blitt endret hos Oikopleura, 

noe som kan gjenspeile at dette dyret ikke er primitivt, men heller forenklet. 
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for å blåse støv av klassiske modellsystem som 

lenge har blitt tilsidesatt av molekylærbiologene, 

og i tillegg har nye kandidater dukket opp. Det 

er her tunikatene kommer inn. Sammen med 

cephalochordatene (amphioxus) og alle vertebra-

tene utgjør (urochordatene) tunikatene (urochor-

datene) fylumet Chordata (Figur 1). Tunikatene 

lever alle i havet, og er enten frittsvømmende 

(appendiculariene and thaliaceene) eller sessile 

(ascidiene).  De chordate trekkene: den musku-

løse halen med en aksial notochord og en dorsal 

nervestreng, er lett å gjenkjenne på larvestadiet, 

men er i mange tilfeller ikke gjenkjennbar i de 

voksne chordatene. I det siste århundre har as-

cidiene, på grunn av deres begrensede antall 

celler og særegne form for utvikling, vært favo-

risert blant embryologene. Skjebnen til ascidiens 

embryoniske celler er bestemt svært tidlig. Den 

avhenger av celleautonom programmering eller 

interaksjoner mellom nærliggende blastomerer. 

Denne type utvikling, såkalt deterministisk ut-

vikling, fi nner man også hos enkelte nematoder, 

for eksempel hos Caenorhabditis elegans. Av as-

cidiene er det Ciona intestinalis som de siste tiår 

har fremstått som den mest populære arten. Den 

er et interessant kompromiss mellom en relativ 

kort generasjonstid (tre måneder), et lite genom 

(160Mb, nylig sekvensert) og embryoniske celler 

som er relativt enkle å manipulere.

Oikopleura dioica er også en tunikat, med-

lem av appediculariene, og den fi nnes i alle hav, 

der den viser en bemerkelsesverdig toleranse til 

forskjellige miljø, inkludert store variasjoner i 

temperatur. Den forblir pelagisk gjennom hele 

livet og beholder den chordate halen også som 

voksent individ. Den er tokjønnet, en unik og 

sannsynligvis derivert egenskap i det tunikate 

subfylum. Oikopleura dioica lever i et hus som 

den hovedsakelig nytter til å fi ltrere sjøvann for å 

samle spiselige partikler (Figur 2). Dette huset er 

en imponerende kompleks ekstracellulær struk-

tur bestående av et nettverk av kamre, ventiler og 

fi lter. Det blir syntetisert fra epitelet som dekker 

hele den adulte kroppen og blir fornyet fl ere gan-

ger daglig. Genene som koder for proteinene som 

huset består av (kalt oikosiner) har blir klonet av 

Eric Th ompsons gruppe ved Sars sentert, og de 

er uttrykt i klart defi nerte områder av epitelet [1]. 

Epitelet består, i likhet med de fl este andre vev, 

av et bestemt antall celler, et resultat av at cel-

ledelingen opphører tidlig i livssyklusen. Deret-

ter vokser dyret først og fremst som et resultat av 

endoreduplikasjon, et fenomen karakterisert av 

den samme gruppen på Sars senteret [2].  

Det er fl ere andre egenskaper som har mo-

tivert forskningen på Oikopleura. For det første, 

generasjonstiden er eksepsjonelt kort (fi re dager 

ved 20 °C) noe som muliggjør hurtige genetiske 

eksperiment. For det andre, Oikopleura har en 

enkel anatomi, og et svært enkelt nervesystem 

bestående av 76 celler i sentral ganglion, 23 celler 

i det caudale ganglion og 30 celler i halens ner-

vestreng etter én dags utvikling (Anne-Mette 

Søviknes and Joel Glover, upublisert). Basert på 

tverrsnitt av det voksne individ har transmission 

elektronmikroskopi blitt nyttet til å identifi sere 

individuelle neuron og deres forbindelser. For det 

tredje, vi har vist at genomet er usedvanlig kom-

Figur 1. Urochordate-

nes (tunikatenes) fylo-

genetiske posisjon blant 

chordatene.

Dette treet represente-

rer det nåværende synet 

på det fylogenetiske 

forholdet mellom  chor-

datene (urochordatene, 

også kalt tunikatene, 

cephalochordatene og 

vertebratene) og nært 

beslektede invertebrate 

grupper (hemichor-

datene og echinoder-

mene). Blant chordatene 

utgjør urochordatene 

den mest basale grenen, 

og av urochordatene er 

det larvaceanene, den 

gruppen Oikopleura 

tilhører, som danner 

den basale undergrenen. 

Vår forskning viser at 

genomet til Oikopleura 

har gjennomgått bety-

delig evolusjon. 
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pakt, kun 60-70 megabaser, faktisk så langt det 

minste genomet beskrevet i dyreriket [3].

Forskningen på Oikopleura ved Sars Sente-

ret går i tre retninger: (1) sammenligning av dets 

embryogenese med embryogenesen til andre dyr 

ved bruk av transkripsjonsfaktorer som markører, 

(2) studier av genuttrykkingsmekanismer i epi-

telet i forbindelse med dynamiske endringer av 

kromatin, (3) sammenligning av genom til Oi-

kopleura med det av andre dyr, nå som genomet 

er fullstendig sekvensert ved Genoscope (Paris). 

Sistnevnte er tema for denne artikkelen.

Et sekundært forminsket genom

De første annoteringene av små regioner av geno-

met til Oikopleura anslo totalt 15,000 gener, noe 

som er ganske typisk for en invertebrat. Genomet 

er følgelig lite fordi det er svært kompakt, med 

gjennomsnittelig et gen per fi re kilobaser. Intro-

nene er i all hovedsak veldig små, men en typisk 

lengde på 40-50 basepar. Intergeniske regioner 

er også gjennomsnittelig veldig små, og det var 

tidlig klart at fl ere var rett og slett for små til å 

kunne romme typiske regulatoriske elementer. 

Gruppen til Eric Th ompson (i samarbeid med 

vår gruppe) påviste kompakte samlinger av tan-

dem organiserte gener som utgjorde en eneste 

transkripsjonsenhet, et såkalt operon [4]. Innen 

dyreriket er operon i all vesentlig grad observert 

hos nematoden C. elegans, og da knyttet til trans-

spleising, en mekanisme som skjøter en kort «lede 

sekvens» til transkriptet. I likhet med C. elegans, 

og i motsetning til de fl este andre dyr, er trans-

spleising et vanlig fenomen hos Oikopleura. Et 

særlig trekk ved trans-spleisingen til Oikopleura 

er at den nytter en unik «lede sekvens», uavhen-

gig av om genene er plassert i et operon eller ikke, 

og uavhengig av genets plassering innen et ope-

ron. Betydningen av polycistroniske transkript 

og trans-spleising i Oikopleura er fortsatt uvisst, 

men tilstedeværelsen av operon er et klart aspekt 

ved den ekstreme genomkompaktheten. Siden 

operoner kun er observert sporadisk, i kun noen 

få arter, kan vi anta at de har oppstått sekundært, 

eller at deres hyppighet økte sekundært i de ut-

vikningslinjer som ledet til Oikopleura og C. ele-

gans.

Ytterligere informasjon støtter påstanden 

om at genom tettheten også er sekundær, og at 

forfedrene til Oikopleura hadde et større genom. 

Vi har, i samarbeid med Jean-Nicolas Volff  (Wu-

erzburg Universitet), søkt etter retrotransposoner 

i genomet, ved bruk av kjente reverstranskripta-

ser som søkesekvens [5]. Retrotransposoner an-

taes å spille en viktig rolle ved genom ekspansjon, 

da de kan utgjøre en betydelig fraksjon av det 

totale genomet, fordi de kan spre seg gjennom 

en kopier-og-lim prosess, i motsetning til DNA 

transposonene som gjør det via en klipp-og-lim 

prosess. Rundt tolv klasser av ikke-LTR retro-

transposoner har blitt identifi sert i animalske 

genomer, og langt de fl este er sannsynligvis av 

gammel opprinnelse da de er funnet i en rekke 

invertebrate og vertebrate dyr. Flere av disse 

gruppene er også funnet i genomet til ascidier, 

dog i relativt lite antall. Overraskende nok er in-

gen av disse tolv gruppene funnet i Oikopleura. 

I stedet fi nner man en enkelt divergent gruppe 

som ikke er spesielt beslektet med noen andre 

kjente grupper. Mangelen på konserverte ikke-

LTR transposoner er en sterk indikasjon på deres 

massive eliminasjon, noe som må har sammen-

falt med en sekundær reduksjon av genom stør-

relsen. Når man studerer retrotransposoner som 

har LTR er situasjonen annerledes. En relativt 

sammensatt gruppe av elementer er tilstede, alle 

beslektet til Gypsy elementene. Disse er beslektet 

med retrovirusene, og noen av dem har vist seg å 

være infeksiøse i fl uer på grunn av tilstedeværel-

sen av et ekstra gen som koder for en viral mem-

bran. Noen av elementene funnet i Oikopleura 

har også en ekstra åpen leseramme med et mu-

lig produkt som ligner andre membranproteiner 

(Figur 3), og sekvensene inneholder alt i alt lite 

eller ingen mutasjoner. Den generelle analysen 

av retrotransposonelementer støtter altså: (1) en 

massiv eliminasjon av gamle elementer, (2) inne-

hold av noen få elementer som muligens er opp-

stått nylig gjennom horisontal overføring. Dette 

er er elementer som i sin tur kan blir fj ernet for å 

opprettholde genomtettheten.

Hvorfor genomstørrelsen varierer så mye selv 

innen samme evolusjonære gren er tema for spe-

kulasjoner om hvorvidt genomstørrelsen er under 

selektivt press. Imidlertid, i ekstreme tilfeller slik 

som i Oikopleura, kan genomkompaktheten være 

et resultat av spesielle behov. For eksempel, en 

kort livssyklus med svært korte cellesykluser kan 

påtvinge økonomisering av transkripsjonstiden 

(de lengste humane genene tar timer å transkri-

bere, og dette er altfor lang tid for et Oikopleura 

embryo). Gjennom et mindre genom kan denne 

tiden kortes ned. 

Uvanlig  intron-ekson organisering

Imidlertid er genomforminskningen ikke det 
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eneste om har skjedd med genomet, og vi så raskt 

at andre forandringer hadde forekommet hos 

Oikopleura. Når konserverte gener fra forskjel-

lige animalske fylum ble sammenlignet kunne 

man observere at de fl este intron posisjoner ikke 

er fylumspesifi kke, og dermed er disse intronene 

sannsynligvis av gammelt opphav. Intron-ekson 

organiseringen er så å si identisk hos forskjellige 

vertebrater (ta fi sk og pattedyr som eksempel). 

Hos Oikopleura er intronene plassert på nye og 

arts-spesifi kke posisjoner [6], et ualminnelig sær-

trekk som så langt kun har vært beskrevet blant 

gener fra C. elegans (Figur 4). Denne forskjellen 

i intronposisjoner er trolig et resultat av en intens 

omvelting med tap og erverving av intron, selv 

om vi riktignok ikke kan utelukke at gamle in-

tron også kan gli fra et punkt til et annet. Som 

så ofte når man betrakter resultatet av evolusjo-

nære prosesser må man ty til spekulasjoner. Våre 

observasjoner fra Oikopleura kan være resultatet 

av redusert press på intron lokaliseringen. Det er 

kjent at spleisemekanismene og deres regulering 

er vesentlig forskjellig avhengig av intronstør-

relsen. For korte intron starter spleisingen med 

identifi sering av intronendene (intron defi ni-

sjon), mens for lange intron begynner prosessen 

med gjenkjenning av endene på de nærliggende 

ekson (ekson defi nisjon). I sistnevnte tilfelle er 

eksonstørrelsen, og som en konsekvens av dette 

intron posisjonen, trolig begrenset. Intron spil-

ler også en rolle i kontrollen av unormale trans-

kript gjennom en prosess kalt NMD (Non-sense 

Mediated Decay). Her er intronene koordinater 

i identifi seringen av premature termineringsko-

don. Mens mus mutanter som mangler NMD 

dør tidlig i den embryologiske utviklingen, så er 

NMD en ikke-essensiell prosess hos C. elegans 

og dette kan delvis forklare hypervaribiliteten av 

dets intron posisjoner. 

Et nevneverdig poeng med Oikopleura er at 

intron-ekson organisasjonen er markert forskjel-

lig mellom medlemmer av samme gen familie, 

noe vi viste gjennom en studie av α-tubulin ge-

nene. Vi fant også at den kodende sekvensen av 

de samme genene er langt mer forskjellig i Oi-

kopleura og C. elegans enn i andre dyr, tilsynela-

tende fordi genkonversjon har hatt mindre eff ekt 

i disse to artene enn i andre arter. Dette kan virke 

som et paradoks for arter som har en veldig kort 

generasjonstid, med mindre genkonversjon og 

andre ikke-legitime utvekslinger er aktivt mot-

virket under meiosen. Siden genkonversjon er en 

av de dokumenterte mekanismene som forklarer 

intron økning, intron tap og overføring av nye 

intron mellom beslektede gener, kan vi spekulere 

om hvorvidt den ekstreme diversiteten av intron-

ekson organiseringen er et resultat av en aktiv 

kontroll av genkonversjon. Hvordan genkonver-

sjon kan bli undertrykket er usikkert. Imidlertid 

kan den klare forskjellen i intron-ekson organi-

seringen i seg selv redusere utvekslingen mellom 

forskjellige loci. På den måten kan nye intron 

bidra til sin egen tilstedeværelse i et gen ved å 

hindre tap eller overføring til andre gener.

Overraskende evolusjon av 
Hox- og Homeoboksgener

Oikopleura genomet har blitt sekvensert og vil 

snart bli annotert. Det er imidlertid fl ere vik-

tige utviklingsgener som allerede er blitt iden-

tifi sert og deres spatio-temporale uttrykking har 

blir beskrevet. De genene som har mottatt mest 

oppmerksomhet er homeoboksgenene, som ko-

der for transkripsjonsfaktorer som binder DNA 

gjennom et konservert homeodomene bestående 

av 60 aminosyrer. Vår hovedhensikt med studien 

av homeoboksgenene til Oikopleura var å bygge 

et molekylært kart av embryoet, for videre å sam-

menligne dette med vertebrater og andre inver-

tebrater. Dette kan for eksempel øke forståelsen 

av hvor konservert opprinnelsen til det animal-

ske sentralnervesystemet (CNS) er. Denne delen 

av arbeidet vårt blir ikke utdypet videre i denne 

artikkelen, med unntak av noen foreløpige kon-

klusjoner: (1) uttrykkingsmønster viser at det 

eksisterer en anteroposterior overensstemmelse 

mellom CNS til Oikopleura og det vi fi nner hos 

vertebrater, dette tiltross for en betydelig forskjell 

i antall celler, noe som støtter opp under et felles 

opphav; (2) der er forskjeller mellom visse regio-

Figur 2. Huset til 

Oikopleura

Oikopleura har en typisk 

chordate kroppsbyg-

ning, med en over-

kropp/hode og en mus-

kulær hale. Oikopleura 

sitter inne i en svært 

kompleks ekstracel-

lulær struktur, kalt et 

hus, og gjennom dette 

blir sjøvann fi ltrert og 

spiselige partikler blir 

fanget opp.
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ner av CNS, for eksempel har midthjernen for-

svunnet hos Oikopleura. 

Størsteparten av vår arbeid har imidlertid 

fokusert på Hox genene, den mest populære un-

derklassen av homeoboksgener. Disse genene 

har fl ere konserverte egenskaper i invertebrater 

og vertebrater: (1) de fungerer som hovedmarkø-

rer for å opprette morfologisk identitet langs den 

anteroposterior (AP) aksen til embryoet, (2) de 

er fysisk gruppert i genomet, (3) posisjonen til 

et Hox gen innen gruppen samsvarer med po-

sisjonen det blir uttrykket langs AP aksen, (4) 

i vertebrater er det en temporal sammenheng 

mellom posisjonen i gruppen og tidspunktet for 

den første uttrykkingen. Hva vi fant i Oikopleura 

overgikk alle forventninger (Figur 5) [7]! Oiko-

pleura har bare ni hox gener, og grundig under-

søkelse viste at der var ingen sentrale Hox gener. 

I tillegg fant vi et utvidet antall posterior gener 

som kan dateres til den tidlige chordate evolu-

sjon. Det kanskje mest overraskede funnet var at 

Hox genene til Oikopleura ikke er gruppert: de 

ni Hox genene ligger spred på ni forskjellige lo-

kasjoner i genomet. Tiltross for tapet av gruppe-

ring viser uttrykkingsmønsteret fortsatt en klar 

anteroposterior uttrykkings-rekkefølge. Måten 

uttrykkingsdomenene er organisert er ganske 

uortodoks da hvert Hox gen kun er uttrykt i 

deler av noen vev, noen ganger kun i en celle av 

embryo, men rekkefølgen er like fullt tilstede. I 

påvente av funksjonelle assay av Hox genfunk-

sjonen, har vi postulert følgende hypotese: det 

kan virke underlig at Hox genfunksjonen forblir 

konservert ved en deterministisk utvikling der 

de store avgjørelsene om celleskjebne skjer tid-

lig og før AP aksen er etablert. Uttrykkingsrek-

kefølgen kan tyde på at Hox genene fortsatt er 

ansvarlig for dannelsen av AP aksen, eventuelt 

kan dette være levninger fra den opprinnelige 

situasjonen, siden har Hox funksjonene blitt be-

grenset til senere spesifi seringssteg. Dette kan 

forklare hvorfor delvis oppstykkede Hox grup-

per er funnet i arter med klar deterministisk ut-

vikling, slik som Ciona intestinalis og C. elegans. 

For sistnevnte art fi nnes eksperimentelle data 

som indikerer at uttrykkningen av Hox gener er 

cellelinje, og ikke celleposisjon, avhengig. I til-

legg tyder eksperiment fra transgene mus på at 

den primære funksjonen til Hox grupperingen 

er koordinering av uttrykking i tid og ikke rom. 

Dette støttes opp under av resultat fra Oikopleura 

der vi kan påvise uttrykking av både posterior og 

anterior Hox gener på svært tidlige stadier av ut-

viklingen, noe som kan bero på at utviklingen er 

for rask til å tillate denne type «serie uttrykking». 

Denne temporale koordineringen er heller ikke 

observert i drosophilidene der Hox gruppen all-

tid er splittet i minst to segmenter.

Resultatene fra Hox studiene i Oikopleura 

gjorde oss naturlig nok interessert i å fi nne ut hva 

som har skjedd med resten av homeoboksgenene, 

og heldigvis kunne alle homeoboksgenene bli 

funnet i shotgun databasen som dekker genomet 

14 ganger. Som tidligere sagt har de fl este genene 

trolig oppstått på et tidlig stadium i evolusjonen 

da svært like komplement ble funnet i så fj ernt 

beslektede arter som invertebrate insekter (fl ue) 

og vertebrater. I C. elegans og i noe mindre grad 

i Ciona, kunne man imidlertid fi nne klare avvik 

i Hox komplementet. Hos Oikopleura fant vi et 

«normalt» antall homeoboksgener (83), men disse 

genene hører til en sterkt redusert homeoboks-

Figur 3. Retro-

transposoner 

i Oikopleura.

Et sterk argument som 

taler for at genomet til 

Oikopleura opprin-

nelig stammer fra et 

større genom er tapet av 

retroelementer. Noen 

få retroelementer fi nnes 

imidlertid fortsatt og 

dette er først og fremst 

elementer beslektet til 

Gypsy familien. Disse 

elementene kan ha blitt 

ervervet nylig gjennom 

infeksjon, da sam-

menligning med andre 

retrotransposoner viser 

at de inneholder en ek-

stra åpen leseramme (i 

gult) som muligens kan 

være et viralt membran-

gen (tm: transmem-

bran; sp: signal peptid; 

cc: coiled-coils). 

nbs-1-05.indd   48nbs-1-05.indd   48 23-02-05   14:41:5223-02-05   14:41:52



49
n bs-n y t t 1 /2 0 05

gruppe, der en tredjedel av homeoboxgruppene 

ikke er representert. Halvparten av disse grup-

pene må ha vært mistet før Oikopleura og Ciona 

begynte å utvikle seg i hver sin retning, mens 

den andre halvparten har forsvunnet etter dette 

tidspunktet. Årsaken til at Oikopleura, på tross av 

disse tapene, fortsatt har 83 homeoboksgener er 

at noen av de gjenværende homeoboksgengrup-

pene har blitt radikalt amplifi sert [8]. Invertebra-

ter har vanligvis et gen i de fl este av disse grup-

pene, Oikopleura derimot har to, tre eller til og 

med fi re gener. Der er ingen andre invertebrate 

som har tre Otx eller Cdx gener, fi re Pax37 eller 

Not gener! Et interessant scenario kunne være at 

en forenklet anatomi har redusert behovet for å 

beholde et komplett homeoboksgenkomplement 

og at andre utviklingslinjespesifi kke behov har 

siden remobilisert de gjenværende gruppene 

gjennom å beholde og gi nye funksjoner til du-

plikatene. 

Oikopleura og C. elegans 
går sine egne veier

Oikopleura har mange av fordelene til et modell-

system, inkludert en svært enkel anatomi, en 

veldig kort generasjonstid og et lite genom som 

Figur 4. Genene til 

Oikopleura har uvanlige 

intronposisjoner

I tillegg til intens 

genomtetthet har 

intron-ekson organi-

seringen i Oikopleura 

blitt kraftig modifi sert. 

Dette kommer tydelig 

frem på denne sam-

menstillingen av Hox 

homeodomener der 

posisjonen til hvert 

intron er markert med 

en sirkel. De vertebrate 

genene har ingen intron 

i denne regionen. Noen 

invertebrater har et 

enkelt intron plassert 

på svært konserverte 

posisjoner (røde sir-

kler). Oikopleura, og i 

noe mindre grad også 

C. elegans, har mange 

intron på nye posisjoner 

(blå sirkler).

Figur 5. Skjebnen til 

Hox genene til Oiko-

pleura i motsetning til 

andre chordater.

Hox genene er vanligvis 

fysisk gruppert i geno-

met og er uttrykt i en 

rekke overlappende do-

mener langs anteropos-

terior aksen av embryo-

et. I urochordatene, og 

da spesielt i larvaceaene 

(Oikopleura), har disse 

egenskapene blitt bety-

delig endret. Oikopleura 

har mistet alle sentrale 

gener (vist med gule 

sirkler) og de ni gjen-

værende Hox genene 

er ikke fysisk gruppert. 

Denne dramatiske 

forandringen kan ha 

sammenheng med en 

endring i utviklings-

mønsteret, der dyret 

gjennomgår en tidlig og 

rask determinering av 

celleskjebnen.
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allerede er sekvensert og snart annotert. Dette 

er fordeler som kan utnyttes til det fulle når alle 

metoder for studie og manipulering av genfunk-

sjon er på plass. Kultiverings protokoller må også 

bli forbedret slik at genetikk på Oikopleura kan 

konkretiseres med genomskala mutagenese. Den 

nåværende evo-devo tilnærmingen som hovedsa-

kelig nytter genomdata har imidlertid avslørt en 

ekstrem og rask evolusjon av Oikopleura. Denne 

evolusjonen angriper gamle og rigide tema som 

transposoninnhold, intron-ekson organisering 

og homeoboksgenkomplementet. På hvilken 

måte denne utviklingen er forbundet med en re-

trograd forenkling av kroppens oppbygning og 

funksjon er et interessant tema siden man har 

en tendens til å se på evolusjon som veien til økt 

kompleksitet. Med andre ord, Oikopleura er en-

kel, ikke fordi den er primitiv, men fordi den har 

gjennomgått en sekundær forenkling. At mange 

av de deriverte trekkene til Oikopleura også fi n-

nes hos nematoden C. elegans kan umulig har 

unnsluppet leseren, og disse særtrekkene har 

åpenbart oppstått uavhengig av hverandre. En 

kan ikke annet enn å bli fascinert når man ser 

at de to artene ser ut til å følge den samme en-

veiskjørte gaten, som om det fi nnes en eller noen 

få veier der en gradvis tilegner seg de trekk som 

de to artene deler, og som tilfeldigvis gjør de så 

interessante som modellorganismer.
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Implementering av strukturell/

funksjonell bioinformatikk-

aktivitet i et bioteknologi-

laboratorium

I denne spalten vil det framover presenters en serie metoder og 

tips for å sette i gang en mer avansert bioinformatikk aktivitet i 

din lab. Denne delen vil dekke en generell introduksjon over te-

matikken og vise til mulige løsninger som kan være nyttige for å 

avdekke potensiell funksjon og struktur til nye proteiner. 

K
artleggingen av gener og de-

res funksjoner begynte for fullt på tid-

lig 90-tall da Human Genome Project 

ble startet av Venter og kollegaer [1]. Noen år 

senere ble den Proteomiske revolusjon et fak-

tum, gitt det høye antallet protein sekvenser 

som dukket opp fra HUGO. Det var følgelig et 

behov for å utforske deres ukjente funksjonali-

tet, på cellulært og fysiologisk nivå. Disseksjon 

og karakterisering av proteinsekvenser begynte 

med et rikt antall sekvens-oppstillings/analyse 

programmer, for å kartlegge familiæriteten, 

mønstre, sekundær struktur- propensiteter, 

domene-typer og familier, glykosyleringsmøn-

stre, hydrofobisitet, fl eksibilitet og mange andre 

karakteristikker ved proteinsekvenser og deres 

antatte og kartlagte foldinger.

Inkorporeringen av bioinformatikk i kon-

vensjonelle «våt-laboratorier» har i ettertid blitt 

stresset via kurs og seminarer for å fremme 

bioinformatikk-analyser av sekvenser, og  for å 

hjelpe til med å øke eff ektiviteten og presisjo-

nen i forskningen av funksjonaliteten til nye og 

gamle gener. 

Dessverre har kun en liten del av bioinfor-

matikk blitt gjort brukervennlig og tilgjengelig 

til publikum i en grad som gir mer enn statis-

tiske antagelser. Bioinformatikk kan produsere 

langt mer detaljerte og interessante resultater 

enn utsagn som «similar to X-binding domain» 

eller «hypothetical protein», men for å nå til denne 

delen av bioinformatikk bør det legges til grunn 

en holdning hvor man setter bort usikkerheten 

for gigantiske proteinstrukturer og ladninger, 

ioneradiuser og masser, og være åpen for å ap-

plisere metoder som er langt mindre kompliserte 

enn folk fl est tror. 

Gitt denne «krevende» overgangen fra 

genomisk analyse til proteomisk funksjonell 

analyse, har strukturell og funksjonell informa-

sjon blitt reservert til strukturelle biologer og 

bioinformatikere, som krystallografi -eksperter, 

proteiningeniører og -arkitekter. For at denne 

reservasjonen ikke skal aggregere og avgrenses 

til spesialister, har noen automatiserte model-

lerings servere blitt publisert og lagt ut fritt 

på internett for at hvem som helst skal kunne 

sette seg inn i denne problematikken. Den mest 

kjente av disse er SWISS Model [2] som har 

blitt betydelig innpasset i kurs på Master-nivå 

og også brukt i doktorgrad-emner. Takket være 

disse mulighetene, kan det høstes inn mer enn 

statistiske generaliseringer. Likevel er det den 

kritiske analysen av disse resultater som trenger 

skolering, ved at man begynner å bygge et bre-

dere grunnlag for studien av proteinet av inter-

esse, og ved å bruke in vitro og in silico kilder. 

Eksempler på in vitro kilder kan være pu-

sergio m a nze t ti
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blikasjoner over mulige katalytiske aktiviteter, 

substrat-enzym interaksjoner til proteinet av 

interesse, områder på proteinet som spiller rolle 

for gjenkjennelse av substrat, fysiologiske inter-

aksjoner, funksjonelle og strukturelle endringer 

gitt av mutasjoner og andre strukturelle påvirk-

ninger. In silico kilder kan spre seg fra å være 

bioinformatiske antagelser som «trypsin-like 

protein» fra et PubMed søk, multippel sekvens-

oppstillings analyser, identifi sering av signaturer 

og konserverte områder, mulige metall-binden-

de residuer, katalytiske motiver (mønstre), høyt 

ladede områder og andre punkter som sammen 

med in vitro dataene kan danne en rød-tråd i en 

ellers komplisert analyse. For eksempel kan det 

kun fra en multippel-sekvens analyse, en sekun-

dær struktur prediksjon og hydrofobisitet plot 

dukke opp enorme kunnskaper, ved at brukeren 

kan lære at hydrofobe hyperkonserverte helik-

ser og beta-plater (helikser og beta-plater som er 

høyt konserverte i en familie proteiner) ofte in-

dikerer strukturelle deler av proteinet som ikke 

spiller direkte rolle for proteinet unike funksjon, 

men heller ivaretar denne. Med dette menes at 

deres strukturelle rigiditet bidrar til bygging 

av proteinets fold, og deres hydrofobe karakter 

bergrunner ansamlingen til proteinets senter/

kjerne. Med andre ord, proteinets kjerne kan 

ofte identifi seres via kunnskap om en repetert 

forekomst av helikser og beta-plater av semi-hy-

drofob kvalitet innefor en familie av proteiner, 

etter en multippel-sekvens oppstilling.

Når dette vites, vil det dukke opp et behov 

for å rette fokus på de ikke-konserverte delene av 

proteiner, da det er de variable delene av protei-

net som indikerer proteinets unikhet eller spe-

sifi sitet. Akkurat som fysikken til mennesker er 

proteiner innvendig mer rigide, og utvendig mer 

anvendelige. Den anvendeligheten spiller rolle 

nettopp for gjenkjenning av substrater og par-

rings-partnere, og det er der nøkkelen ligger for 

å gå i høy-oppløsningsanalyse. 

Her oppfordres det ikke til å studere tunge 

aspekter av protein struktur og dynamikk, men 

heller anvende litt «skjønn» og entusiasme til å 

utnytte den overveldende mengde data til fi ske 

ut en rød tråd for å forstå et protein.

Dagens bioteknologiforskning er høyest 

relatert til helse og helbredelse, og det er nett-

opp derfor det kreves å ha en dyp forståelse av 

hovedkomponentene i den biologiske suppen 

bak helse og sykdom. Proteomikken er kommet 

for å bli og benyttes i høyere grad til å fremme 

kvaliteten på forskningen. Dersom laboratori-

ene velger bort dette aspektet vil det på lang sikt 

være som å levere et amputert resultat, spesielt i 

farmasøytisk industri.

Typiske applikasjoner som skal vises fram-

over i denne spalten er normal modellering av 

proteinet, identifi sering av kjerne residuer, og 

variable resider, disseksjon til eventuell funksjo-

Figur 1. En interaksjons 

matrise er generert for 

å vise den familiære 

bindeprofi lene mel-

lom ADAM-9, -10 og 

MMP-3, hvor vertikal 

retning indikerer resi-

duer på substratet som 

interagerer med residu-

er på enzymet, som er 

nummerert i horisontal 

retning. Eksempelvis, 

for ADAM-9, residu 

nr 5 til substratet har 

interagert med residu nr 

18 i enzymet. 

Figur 2. Modellene til 

ADAM-9 og -10 og 

strukturen til MMP-

3 som her er farget i 

RMSD farge, hvor røde 

soner henviser høyt 

fl eksible områder og 

blåe soner viser stødige 

deler av protein struk-

turene.
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nalitet av disse og fl ere andre metoder. Som en 

forsmak til kommende metoder kan det nevnes 

enzym-substrat modellering, «loop» modelle-

ring, docking av substrater til enzymer, moleky-

lær dynamikk simulasjoner, og simulasjoner av 

multikjedete proteiner og analyse av disse.  

Som et siste ord i denne sammenhengen, er 

det viktig å understreke at for at slike analyser 

skal spille en viktig rolle må de fungere som en 

«back-up» til empiriske data, som er den ster-

keste form for bevis innen forskningen. Bio-

informatikk bør brukes til å prioritere mål og 

retninger innefor empirisk eksperimentering og 

gjerne bidra til forklaringer/teorier på hvorfor 

empiriske fenomener har inntruff et. Konklusivt, 

kombinert med empiriske data vil bioinforma-

tikk bidra som et sterkt fundament og forbedre 

dagens vitenskapelige resultater. 

Eksempler på ovennevnte metodologier er 

her kort representert fra [3] og [4].

I [3] ble metalloproteasene ADAM-9, 

ADAM-10 modellert og overlappet med mo-

dellerte substrater. Substratenes komposisjon ble 

hentet fra in vitro data, og deres struktur og ori-

entering mot enzymet ble modellert ut fra likhet 

med en naturlig inhibitor (TIMP-1). Resultatene 

ble så simulert parallelt med krystallstrukturen 

til MMP-3 hvor samme prosedyre med substrat 

var gjennomført. Det å bruke en krystallstruk-

tur parallelt når man simulerer modeller er svært 

viktig for å analysere modellenes kvalitet. Det er 

naturligvis nødvendig at modellene og krystall-

strukturen har en viss likhet (25, →).  Resul-

tatene som ble innsamlet ga kunnskap om mu-

lig spesifi sitet til enzymet, spesielle bindinger i 

bindesetet og eventuelle frastøtninger, som ble 

vist som blant annet interaksjons matriser (fi g 1). 

Videre viste resultatene til spesielle områder på 

modellene som var høyt fl eksible og andre om-

råder som var av lavere kvalitet. En stabil modell 

indikerer god kvalitet, og en RMSD profi l eller 

fargelegging viser illustrativt til slike områder 

(fi gur 2). RMSD står for «root-mean-square de-

viation» og sier noe om atomenes bevegelse fra 

opprinnelig konfi gurasjon. Dersom RMSD er 

høy tyder det på lav stødighet og kan ofte in-

dikere fl eksible områder (som «adamalysin loop» 

i ADAM-10 modellen) og lavere kvalitet på 

gitte områder på modellene («metzincin loop» i 

ADAM-9). 

Det ble videre innsamlet data om substra-

tets innpasning i henhold til vannmolekyler og 

bindesetet til enzymet. I begge modellene og 

krystallstrukturen ble det vist at vann ikke kan 

komme mellom substrat og enzym, hvert fall ut 

fra tilgjengelig krystallografi  data og MD simu-

lasjonene. Sammen med MD simulasjonen, og 

et stort repertoar av referanser ble det foreslått 

en plausibel katalytisk mekanisme som kan for-

klare katalysen på en gunstig måte, uten vannets 

«invasjon» mellom enzym og substrat, slik det 

ble merket. 

I andre valgte publikasjon [4] ble det lagt 

fokus på proteiner som er strukturelt svært ure-

laterte, men katalytisk relaterte. Her ble det 

modellert et enzym-substrat kompleks av krys-

tallstrukturen til Neprilysin, eller «the common 

lymphoblastic leukemia antigen», som det ellers 

ikke var tilgjengelig noe strukturell enzym-sub-

strat data av fra før. Modellerings-prosedyren 

ble gjennomført via høy likhet med MMP-3 i 

bindesetet og det katalytiske senteret. Kompo-

sisjonen til substratet som ble modellert på Ne-

prilysin ble valgt ut fra kinetisk data fra en større 

gruppe studier, inklusivt et enzym-inhibitor 

krystallisering-studie. For å teste strukturell 

kompatibilitet mellom enzymets krystallstruk-

tur og det modellerte substratet, ble det estimert 

Gibbs fri-energi verdier, basert på strukturell 

kompatibilitet hvor eventuell «crash» mellom 

sidekjeder i substrat og enzym ville ha fått høye 

∆G-verdier og velpassede interaksjoner lave 

energier (slik som indikerer god interaksjon 

mellom enzym og substrat) (fi gur 3).

Etter simulasjonen viste resultatene prefe-

ranser og frastøtninger mellom sidekjedene på 

NEPs bindesete og substrate (fi gur 4). Selv om 

dette dog ble et teoretisk studie, henviste resul-

tatene til noen detaljer som før var lagt under 

lupen men ikke «visualisert» (fi gur 4). Dette var 

partikulært en «vegg» av aminosyrer på en side 

av bindesetet, og innunder denne, en preferanse 

Figur 3.  Estimater 

av fri-energi verdier 

i bindesetet, mellom 

Neprilysin og det 

modellerte substratet. 

Fra studie [4].
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for hydrofobiske residuer. De potensielt ansvar-

lige residuene på enzymet og en høyere struktu-

rell kunnskap om dets spesifi sitet ble foreslått, 

og i sammenligning med MMP-3 relatert til 

potensielle kryss-spesifi kke interaksjoner, altså 

toksisitet av inhibitorer benyttet på MMP-3 som 

kan også inhibere Neprilysin (fi gur 5). Slike re-

sultater kan i senere anledninger virke delvis 

riktige og delvis gale, gitt begrensinger innenfor 

strukturelle analyser på bioinformatisk nivå. Li-

kevel vil slike analyser gi den interesserte forske-

ren en større innsikt i bindesetets dynamikk.

referanser
1. Venter JC. et al. (2001),  Science., 291 (5507): s.1304-51. 

2. Schwede T., Kopp J., Guex N., and Peitsch MC. (2003) 

Nucleic Acids Res., 1 (13): s.3381-5.

3. Manzetti S., McCulloch DR, Herington AC, van der 

Spoel D. (2003), J. Comput. Aided Mol. Des., 17 (9): s.551-65

4. Manzetti S. (2003), J. Mol. Model. 9 (5): s. 348-54. 

Figur 4.  En volume-

trisk og strukturell 

sammenligning mellom 

bindesetene til Neprily-

sin og MMP3 hentyder 

likheter og forskjeller 

mellom bindesetene. 

Fra studie [4].

Figur 5. En oversikt 

over strukturelle end-

ringer i bindesetet, mel-

lom substrat (blått) og 

enzymets aminosyrer i 

bindesetet, under den 

1ns lange simulasjonen. 

Grønne bindinger 

viser H-bindinger. Fra 

studie [4]
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