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Three Color Staining of HeLa Cells.  The intracellular structures in fixed HeLa cells were stai-
ned with the following conjugates.  Nuclei:  Qdot® 655 Goat anti-Mouse IgG (#1102-1).  Golgi:  
Qdot 585 Goat anti-Rabbit IgG (#1141-1).  Microtubules:  Qdot 525 Streptavidin Conjugate (1014-1). 

A Three-Color Blot Showing Intrinsic Housekeeping Protein Variability Across Typical Rat Tissues in a Pre-
Made Western Blot (Biochain #W1434423).   
The blot was labeled for GAPDH (blue), Actin (green) and Vimentin (red) using the Qdot® Western Blotting Acces-
sory Kit (#2400-1) and Qdot Secondary Antibody Conjugates (#1107-1, 1143-1 and 1442-1). 

Nanoteknologien har gitt oss 
helt nye fluoroforer - Qdots. 
Med de nye nanokrystallene fra Quantum Dots får du en rekke for-
deler som de tradisjonelle Cy- og Alexa-fargene ikke kan gi deg. 
Alle Qdots fargene eksiteres i UV-området, de har meget sterkt sig-
nal, variabel overflatekjemi for enklere konjugering, ingen ”fading”. 
Les mer om alle egenskapene på våre WEB-sider: www.eped.com
Publisert i Nature Biotechnology 22:93-97 (2004). 

Se på disse eksitasjon- og emisjonsspektrene, så forstår du 
hvilke muligheter de nye Qdots gir deg. 
Med 20 nm emisjonsfiltre får du minimal cross-over mellom 
de forskjellige fargene. 

Qdots Cell Labelling Kit lar deg merke levende celler med 
fluorescerende nanopartikler som er behandlet slik at de er   
biologisk inerte. Du kan dyrke cellene dine i flere dager med 
partiklene tilstede i cellene. I noen cellelinjer har man beholdt 
fluorescensen i flere uker. 

Qdots Western Blotting Kit er mer følsomt enn ECL. 
Ingen problemer med signaler som svekkes i løpet av minutter etter at du har til-
satt substrat. Resultatene kan avleses med vanlig geldokumentasjonsutstyr for 
bruk med fluorescens. Her ser du resultatet av  A: Qdots i KODAK IS2000MM, 
B: ECL i KODAK IS2000MM og  C: ECL på Hyperfilm 

KODAK IMAGE STATION 
er suveren for bruk med Qdots.
Nå har vi fått inn den nye modellen IS4000R. 
Den har 4 millioner pixels, 65.000 gråtoner og 
en oppløsning på 10��m.
Vi selger vår demo-modell IS2000MM som er 
det instrumentet som er blitt benyttet til det 
meste av arbeidet med Qdots.  
Ring oss, så gir vi deg et knalltilbud.

Vi leverer komplette kit for enkel konjugering av antistoffer til Qdots.  
Tenk deg å ha et panel på 6 forskjellige antistoffer med forskjellige farger. Vi 
leverer også alle Qdots ferdig konjugert til streptavidin.
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O V ER SK R IF TEN R EFER ER ER SE G 
til NBS sin hjemmeside, som har ført 
en relativt anonym tilværelse helt si-

den starten. Det ønsker Styret å gjøre noe med. 
Vi har nå engasjert en profesjonell designer til 
å lage en helt ny struktur og nytt utseende for 
hjemmesiden. Tanken er at de nye sidene i større 
grad skal reflektere hva foreningen står for og 
hvilke aktiviteter vi har. Det er også helt nød-
vendig at det er lett å oppdatere hjemmesidene, 
slik at de inneholder aktuell informasjon som 
våre medlemmer ønsker. Styret håper at www.
biokjemisk.com med tiden skal bli et naturlig 
nettsted å sjekke ut med jevne mellomrom. Her 
skal dere finne alt om foreningens liv, aktuelle 
møter, stipendier, stillingsannonser samt linker 
til FEBS og EMBO og andre relevante organi-
sasjoner. I tillegg har vi ambisjoner om å få lagt 
ut en pdf-versjon av NBS-nytt på hjemmesiden. 

Med litt hell er den nye hjemmesiden oppe og 
går før sommeren. Gå inn og sjekk. Og når den 
kommer, er vi veldig interessert i tilbakemeldin-
ger fra medlemmene. Det kan av og til virke som 
om det er like mange meninger om web-design 
som det er mennesker, men vi vil gjerne unngå å 
gjøre de store tabbene som gir et feilaktig inn-
trykk eller som gjør ting vanskeligere.

Logo-situasjonen ser også ut til å gå mot 
en løsning. Ny logo for NBS er laget, og den 
nye versjonen kan besiktiges i dette nummer 
av NBS-nytt. Lokallagene får tilsvarende logo, 
bare med bynavnet skrevet under. Vi håper at 
medlemmene synes dette er en forbedring, for 
tidligere var situasjonen uklar med flere versjoner 
i forskjellige farger.

GENERAL- 
SEKRETÆR

ER IK BOY E

N BS -N Y T T,  S OM ER  det norske 
biokjemiske miljøet eneste unnskyld-
ning for et eget medieorgan, rettet i 

dette nummeret søkelyset mot FUGE. To år 
etter plattformene ble startet opp, ble det stilt 
direkte spørsmål om blant annet vitenskapelig 
produksjon og eventuelle problemer plattfor-
mene har hatt knyttet til driften i løpet av pe-
rioden. FUGE sentralt reagerte på dette med å 
anmode plattformene om å ikke sende inn stoff, 
før en dialog med til NBS-nytt var innledet. 
Dialogen førte til at 3 plattformer ble valgt ut i 
denne omgang, som så leverte stoff via FUGEs 
administrasjon. 

NBS-nytt ser FUGE-administrasjonens 
poeng med å innføre et snev av sensur, siden 
FUGE er inne i en større evalueringsprosess. 
Men når så FUGE har valgt denne linjen, må 
instansen være åpen med disse valgene og for-

klare sitt standpunkt. Det har FUGE gjort, og 
NBS-nytt er av den mening at åpenheten rundt 
dette vil komme FUGE til gode. FUGE, som 
har 55 millioner bak seg kunne tross alt valgt 
å ikke å noen som helst dialog med NBS-nytt, 
som til sammenligning har svært knappe res-
surser. 

Evalueringen av FUGE vil være ferdig mot 
slutten av året, sannsynligvis for sent til å bli et 
emne for NBS-nytt nummer 4 2005. Hvis så, må 
neste redaksjon være klar til å følge opp FUGEs 
tilbud om en saklig kritisk dialog i kjølvannet 
av denne evalueringen. Derimot er det, om en 
skal ta utgangspunkt i NBS-nytts historie, stor 
sjanse for at bladet «ender opp i en snøfonn på 
Finse» for å sitere redaktør for 2003, Torgeir 
Holen. Hvis NBS-nytt skal ha en funksjon for 
Norges biokjemikere, må en allerede nå tenke på 
hvordan en kan sikre redaksjonell kontinuitet. 

I REGJERINGSENS FORSKNINGSMELDING står 
det å lese: «Utviklingen i realfagene i Norge 
er uheldig både med tanke på betydningen av 

grunnforskningen innenfor disse fagene for landets 
langsiktige innovasjonsevne og for å utløse forskning 
i næringslivet, og med tanke på den satsingen som 
har foregått i andre land i samme periode». Denne 
beskrivelse av realfagenes situasjon i Norge fra 
Regjeringen, passer godt med det Universitets-
rådets rapport «Baklengs inn i framtiden» peker 
på. Realfagene, inklusiv biokjemi/molekylær-
biologi, har blitt stemoderlig behandlet over me-
get lang tid. Regjeringen viser i Forskningsmel-
dingen vilje til kursendring. Et gjennomgående 
trekk ved meldingen er påpekningen av behovet 
for å øke ressursinnsatsen inn mot grunnleggen-
de naturvitenskapelig og teknologisk forskning i 
Norge. Dette skal for en gangs skyld gjøres med 
reelle økninger i budsjettene og ikke gjennom 
en intern rokering av midlene som har vært det 
vanlige tidligere. Godt talt! Og velkommen et-
ter: De øvrige nordiske landene har sett lyset i 
mer enn tjue år allerede! 

Dersom vi ser litt på de norske tallene for 
biokjemi/molekylærbiologi/genetikk og biofy-
sikk utgjør totalt antall publikasjoner i perioden 
995-2003 ca. 0% av samtlige publiserte arbeider 
innenfor de matematisk-naturvitenskapelige 

disipliner. Dette er ikke en urimelig stor del av 
realvitenskapenes publikasjonsaktivitet. Det er 
godt rom for en økt prosentandel for moleky-
lærbiologien. Vi har tidligere påpekt at til tross 
for magre budsjetter, har norsk molekylærbio-
logisk forskning forbausende høy kvalitet. Det 
er derfor med basis i faglig styrke vi kan se 
fram til hvordan forbedrede økonomiske ram-
mer for realvitenskapene (noe Regjeringen lo-
ver i Forskningsmeldingen) vil bidra til at vårt 
fagområde, med tilstøtende teknologier og in-
dustriutvikling, kan utvikle seg til den kraft i 
samfunnsutviklingen faget har i land vi liker å 
sammenligne oss med. La oss i alle fall håpe at 
abortdebatt og «sauegeitsyndromet» ikke skal 
ødelegge for en kunnskapsbasert diskusjon om 
hvordan vi kan utvikle vårt fag på en faglig og 
etisk forsvarlig måte.

Forskningsfinansieringen skal økes fra ,75 
til 3% av BNP. Legger en sammen Regjeringens 
uttalte mål om styrking av realvitenskapelig 
(herunder molekylærbiologisk) forskning og en 
nær dobling av den økonomiske rammen, ja, da 
bør det se lyst ut for vårt fagområde de nærmeste 
årene. Men: Er bjørnen skutt? Og hvem skal ha 
som oppgave å arbeide for at molekylærbiologien 
samlet sett sikres de midler samfunnet fortjener 
at faget skal ha? 

REDAKTØR

Ø Y V IND H A LSK AU JR .

PRESIDENT

JOH A NN L ILLEH AUG

Forskningsmeldingen

Oppsøkende journalistikk og snøfonna på Finse

VÅRSEMESTERET BEGYNTE I vinterlige 
Tromsø med et kontaktmøte som var 
preget av sterke plenumsforedrag og 

utradisjonelt program, der det var gjort en artig 
vri både på postersesjon og sosiale arrangementer. 
Styret i NBS’ Osloavdeling var selvfølgelig full-
tallig på plass, ellers virket deltakelsen fra hoved-
staden noe mer beskjeden enn vanlig. 

Vårens seminarrekke i regi av Biokjemisk 
Interessegruppe startet . februar med besøk av 
dr. David A. Carter fra Universitetet i Wales, 
som snakket om «Physiological system analysis 
in transgenic rats». Transgene rotter er kanskje i 
ferd med å gjenerobre rottenes tidligere dominans 
som forsøksdyr? 

0. mars kom Steinar Johansen fra Universi-
tetet i Tromsø for å snakke om katalytisk RNA 
i nye roller, blant annet som genregulator, en 
glimrende forelesning fra Vintermøtet som trakk 
mange tilhørere.

Metode-seminarene har tidligere vært po-
pulære. 22. april holdt vi et halvdagsseminar for 
å belyse nytten av proteinkrystallografi i pro-
teomikkforskningen, med foredragsholdere fra 
Tromsø, Rikshospitalet, Lund og Umeå.

2. mai holdt Anne Lise Børresen-Dale en 
glimrende oversiktsforelesning «Whole genome 
views on cancer». Brystkreftdiagnostikk med en 
enkel blodprøve ligger fremdeles noen år inn i 
framtiden, men prosjektet generer uhyre mengder 
interessante data og teknologiske nyvinninger! 

Vårens generalforsamling vil bli holdt 9. juni 
etter et aktuelt foredrag, og etterpå vil vi invitere 
våre medlemmer til et lite seminar om ølsmaking, 
med ølsmaking, og litt å bite i.

Alt i alt har vi forsøkt å presentere noe for 
enhver smak i vår. Hold deg fortsatt oppdatert på 
våre internettsider, http://foreninger.uio.no/big/, 
så sees til høsten! God sommer!

Nytt fra Biokjemisk Interessegruppe i Oslo – våren 2005

Gjemmeside

L ISE SOF IE H.   
N ISSEN-ME Y ER
Leder i Biokjemisk 
Interessegruppe,  
våren 2005

ST YRET I  BIOK JEMISK INTERESSE-
GRUPPE ,  VÅR 2005 :
Leder: L ISE SOF IE H AUG N ISSEN-ME Y ER , Avdeling 
for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, UiO. 
Telefon 2285 26.  
E-post:  l.s.h.nissen-meyer@medisin.uio.no
Nestleder: ST INE GR IMMER , Avdeling for biokjemi, 
Institutt for Kreftforskning, Det Norske Radiumhospi-
tal. Telefon 2293 4282.  
E-post:  s.j.s.grimmer@medisin.uio.no

Sekretær: ESPEN H AR BIT Z , Institutt for molekylær 
biovitenskap, UiO. Telefon 2285 665. E-post: espen.
harbitz@biokjemi.uio.no
Kasserer: A NNE-GRY JAKOBSEN, VWR Norge 
Telefon 2290 0085.  
E-post: anne-gry.jakobsen@no.vwr.com
NBS-representant: K IR STEN GRUND T, Avdeling for 
biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, UiO- Telefon 
2285 094. E-post: kirsten.grundt@basalmed.uio.no
Link: http://foreninger.uio.no/big/
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Stamceller, 
cellespesifisering og 
differensiering i planter

STAMCELLER HAR TO definerte egenskaper. 
For det første er de udifferensierte, har et 
stort utviklingsbiologisk potensial og re-

presenterer en kilde til prekursorceller for diffe-
rensierte celletyper. For det andre har de evne 
til selvfornyelse slik at stamcellepopulasjonen 
opprettholdes. Ordet   lle har vært i bruk for å 
beskrive dyreceller med slike egenskaper i minst 
50 år []. I plantebiologien har man lenge visst 
at det finnes celler som har stamcellelignende 
egenskaper, men det er først i de siste årene man 
har begynt å bruke stamcellebegrepet. En viktig 
årsak til dette er nok at plantestamceller har vært 
vanskelig å definere fordi planteceller generelt 
skiller seg fra dyreceller ved å inneha et større 
utviklingsbiologisk potensial og relativt enkelt 
kan redifferensiere til mange ulike celletyper.

PLANTECELLERS UTVIKLINGS-
BIOLOGISKE POTENSIAL
Hos planter som hos dyr er det bare zygoten som 
normalt uttrykker det fulle genetiske potensialet 
til organismen og gir opphav til hele det nye in-
dividet. Bare ved hjelp av kloningsteknikker er 
det mulig å regenerere individer fra andre cel-
letyper enn zygoten. Det er likevel klart at det 
må være forskjeller i fleksibiliteten og utvklings-
potensialet til individuelle plante- og dyreceller. 

Mens de siste årenes fremgang innenfor kloning 
av høgere dyr fra somatiske celler bare har vært 
mulig ved kjerneoverføring og bruk av en sur-
rogatmor, er denne prosessen nærmest for triviell 
å regne i planter. Allerede i 958 klarte Steward 
et al. [2] å regenerere fullt differensierte gulrot-
planter fra enkeltceller isolert fra silvev dyrket i 
cellekultur. Først observerte de produksjon av 
et stort antall nye udifferensierte celler (kallus) 
(Figur a). Cellemassene utviklet rotstruktu-
rer og ved overføring til agar utviklet de også 
skuddstrukturer. Disse plantestrukturene kunne 
så overføres til jord for regenerering av hele gul-
rotplanter. Det er to ting som er verdt å merke seg 
med disse eksperimentene. For det første at selv 
spesialiserte celletyper som silceller kan dedif-
ferensiere for så å respesifisere til alle celletyper i 
den voksne planta. For det andre at regenerering 
av fullt differensierte individer fra enkeltceller 
kan skje uavhengig av utviklingsbiologiske sig-
naler fra morvevet, gitt at man supplerer cellene 
med næring. Basert på disse betraktningene kan 
vi slutte at de fleste planteceller innehar visse 
stamcellelignende egenskaper. Betyr så dette at 
planter ikke har spesifikke stamceller som sådan 
slik en finner hos dyr, men at alle planteceller er 
stamceller? For å kvalifisere som stamcelle er det 
ikke nok at cellene er totipotente (opprettholder 

utviklingsbiologisk potensial til å danne alle cel-
letyper) eller pluripotente (opprettholder utvi-
klingsbiologisk potensial til å danne mange cel-
letyper). Det må også eksistere en regulert pro-
sess for selvfornyelse av stamcellepopulasjonen 
ettersom celler herifra differensierer for å unngå 
at denne til slutt «går tom». Spørsmålet er derfor 
om det også finnes plantecellepopulasjoner med 
disse egenskapene.

PLANTER VOKSER FRA VEKSTPUNK-
TER SOM KALLES MERISTEMER
Planter produserer nye organer gjennom hele 
plantens levetid, i enkelte tilfeller i hundrevis av 
år. Organene som dannes under embryogenesen 
danner grunnlaget for den spirende frøplanten, 
men etter dette dannes nye organer som for ek-
sempel sekundære røtter, blad og blomster fra 
vekstpunkter i den voksne planten. En viktig 
forskjell mellom planter og dyr når det gjelder 
postembryonisk vekst og differensiering, er at 
mens dette hos dyr skjer fra mange populasjo-
ner av ulike typer adulte multipotente stamceller 
(opprettholder utviklingsbiologisk potensial til å 
danne et begrenset antall celletyper), skjer det fra 
kun to vekstpunkter hos planter (Figur b). Disse 
defineres allerede tidlig under embryogenesen og 
fortsetter å fungere som hovedkilde til vekst ut 
plantens liv (Figur c). Plantenes vekstpunkter 
kalles meristemer.

Skuddapikalmeristemet (SAM) sitter i top-
pen av skuddet og rotapikalmeristemet (RAM) 
sitter nær rotspissen. Alle overjordiske plante-
vev og organer har opphav fra SAM, mens alle 
underjordiske har opphav fra RAM. SAM er 

organisert i ulike funksjonelle domener (Figur 
2a og b). Den sentrale og apikale delen av SAM 
(sentralsonen) består av celler som deler seg med 
en relativt lav frekvens. Celledelinger i denne 
regionen «dytter» celler lateralt inn i den peri-
fere sonen der celledelingsfrekvensen er høgere. 
Cellene i den perifere sonen begynner etter hvert 
å differensiere og blir inkorporert i organpri-
mordium (blad, blomsterstand osv.) på sidene av 
meristemet. Internt i SAM ligger rib-sonen som 
bidrar med celler til stengelens interne struktu-
rer som vaskulærvev. RAM utgjør et lite område 
rett innenfor rotspissen og er organisert på en 
lignende måte men har en enklere struktur, og 
differensiering av celler fra RAM skjer på alle 
sider av meristemet (Figur 2c).

Skuddet utvikler mange spesialiserte organ-
typer som alle stammer fra SAM, for eksempel 
blad, stamme og blomster. Innen disse organene 
finnes mange ulike og spesialiserte celle- og vev-
styper. Et maisblad har for eksempel ni ulike cel-
letyper bare i epiderms, i tillegg til et stort antall 
ulike celle og vevstyper i mesofyllet (interne bla-
dceller) som tar seg av vann og sukkertransport, 
samt ulike aspekter ved fotosyntesen for å nevne 
noen. Selv om røttene er noe enklere oppbygd 
gjelder det samme prinsippet, nemlig at alle vev-
stypene har sitt opphav fra apikalmeristemet. Fra 
disse generelle betraktningene om planters vekst 
kan man for det første slutte at celler i meriste-
mene må inneha pluripotente stamcellelignende 
egenskaper. For det andre kan man også slutte at 
det må eksistere en mekanisme for å opprettholde 
en konstant mengde pluripotente celler i meris-
temene samtidig som celler herifra gir opphav til 

Stamceller har fått mye oppmerksomhet både med tanke på fors-
kningsinnsats, publisering i vitenskapelige og ikke vitenskapelige 
medier og i den offentlige debatt. I løpet av de siste årene har man 
gjort viktige oppdagelser innenfor karakteriseringen av stamceller 
også i planter. I denne artikkelen vil vi beskrive noen av disse oppda-
gelsene og diskutere dem i lys av noen generelle planteutviklingsbio-
logiske betraktninger.

STE IN ER IK L ID  
LENE OLSEN

Figur . Udifferensiert 
og differensiert vekst 
hos planter. a) Udif-
ferensiert kallusvekst 
fra celler isolert fra 
blad av Arabidopsis 
thaliana. b) Arabidopsis 
plante hvor skuddapi-
kalmeristemet (SAM) 
og rotapikalmeristemet 
(RAM) er indikert. c) 
In-situ hybridisering 
på et tidlig Arabidopsis 
embryo med Shoot 
meristemless (STM) 
probe som er en markør 
for SAM.
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nye organer, hvis ikke så ville meristemene bare 
kunne gi opphav til et begrenset antall organer.

STAMCELLENISJER I MERISTEMENE
Hos dyr reguleres stamcelleskjebne og funksjon 
i et lite cellemiljø som kalles «stamcelle nisjer», 
som består både av stamcellene og differensierte 
celletyper i deres umiddelbare nærhet (avhengig 
av stamcelletype) [3]. Stamcellenisjen omfatter 
den lokale signalgangen av faktorer mellom disse 
cellene som er involvert i å gi stamcellene deres 
karakteristiske egenskaper; evne til selvfornyelse 
og til å opprettholde et stort utviklingsbiologisk 
potensial. Resultatet er at en liten gruppe stam-
celler til enhver tid opprettholdes samtidig som 
differensiering av spesialiserte celletyper kan skje 
når dattercellene befinner seg utenfor rekkevid-
den av stamcellenisjen. Flere ulike mekanismer 
er involvert i intercellulær kommunikasjon i de 
ulike stamcellenisjene hos dyr, blant andre er 
TGFâ, Jak-STAT og Wnt signaltransduksjons-
veiene sentrale [4]. I tillegg er en rekke andre 
molekylære mekanismer involvert i å regulere 
aktiviteten i ulike stamcellenisjer, for eksempel 
molekyler som deltar i celle-celle adhesion, post-
transkripsjonell regulering ved hjelp av miRNA 
og siRNA og regulering av transkripsjonell sta-
tus av DNA (kromatin-remodellering) [5]. 

Gjennom identifisering og karakterisering 
av meristemmutanter i Arabidopsis thaliana har 
man funnet at meristem funksjon og størrelse er 
under genetisk kontroll. Kloning av de mutante 
genene samt karakterisering av deres genproduk-
ter og samspillet mellom dem har vist at det i me-
ristemer finnes signalsystemer som ligner på det 
en finner innenfor stamcellenisjer hos dyr som 
regulerer aktiviteten til en liten stamcellepopu-
lasjon sentralt i meristemene. Da dette systemet 
er best beskrevet for SAM, vil vi i det følgende 
konsentrere oss om dette.

SAM mutantene kan sorteres i to klasser. 

Den første klassen består av mutanter hvor SAM 
er mindre enn normalt eller ikke dannes. Denne 
klassen er representert av shoot meristemless 
(stm), wuschel (wus) og zwille (zll). WUS og 
STM koder begge for homeodomain trans-
kripsjonsfaktorer [6, 7], mens ZLL koder for et 
ARGONAUT protein som er en komponent av 
«RNA-induced silencing complex» (RISC) in-
volvert i miRNA mediert posttranskripsjonell 
regulering [8]. SAM med stamceller kan reeta-
bleres i allerede differensiert vev ved ektopisk 
uttrykk av WUS, noe som viser at WUS er in-
volvert i spesifisering av stamceller [9]. WUS er 
ikke uttrykt i stamcellene, men spesifikt i en liten 
gruppe celler internt i SAM som kalles organi-
sasjonssenteret og er en del av stamcellenisjen i 
SAM (Figur 3a). Det antas at organisasjonssen-
teret spesifiserer stamcelleidentitet til cellene i 
den sentrale sonen av SAM som ligger umiddel-
bart ovenfor gjennom WUS, men mekanismen 
for dette er ikke kjent. Hvordan WUS uttrykk 
initieres i disse cellene er heller ikke kjent, men 
to «chromatin-assembly» faktorer (FASCIATA 
og 2) er nødvendig for å opprettholde det nor-
male uttrykket, noe som indikerer at kromatin-
remodellering er involvert på et senere tidspunkt 
[0].

STM og ZLL som også er nødvendig for 
etablering av SAM er derimot ikke involvert i 
spesifisering av stamceller per se, men er nødven-
dig for tilstrekkelig proliferering av celler i SAM 
før de går til differensiering (transit amplifise-
ring) [7, 8]. I zll/ago dobbeltmutanter (AGO er 
en ZLL homolog med delvis overlappende funk-
sjon) akkumulerer STM mRNA men ikke pro-
tein, noe som kan tyde på at ZLL/AGO er in-
volvert i posttranskripsjonell regulering av STM 
ved å fremme translasjon av STM mRNA. 

Den andre gruppen SAM mutanter har 
større SAM og flere stamceller enn normalt. 
Disse er blant andre representert ved clavata 

(clv), clv2 og clv3. CLV  koder for en leucin-
rik transmembran reseptor kinase [] og CLV2 
for et CLV lignende protein men som til for-
skjell fra CLV har en kort cytoplasmatisk hale 
og mangler kinase domenet [2]. CLV3 koder 
for et lite signalpeptid-lignende molekyl som er 
spesifikt uttrykt i stamcellene ovenfor organisa-
sjonssenteret [3]. Gjennom analyser av multip-
pel mutanter, uttrykksanalyser og biokjemiske 
studier har man funnet at CLV genene antage-
lig er medlemmer i en signaltransduksjonskjede 
som undertrykker stamcellespesifisering og dri-
ver cellene mot organogenese ved å undertrykke 
WUS uttrykk [4]. CLV3 peptidet er lokalisert 
ekstracellulært og antas å fungere som ligand 
for et heterodimer reseptorkompleks av CLV 
og CLV2. De cytoplasmatiske komponentene av 
denne signaltransduksjonskjeden er i stor grad 
ukjent. Imidlertid antas disse å bestå av medlem-
mer i en Ras-Raf-MAPK signalvei [5]. Denne 
antagelsen er basert på observasjonene av at en 
kinase-assosiert protein fosfatase (KAPP) kan 
defosforylere den fosforylerte formen av CLV og 
at coimmunopresipitering med CLV antistoffer 
detekterer et kompleks som inneholder både den 
samme KAPP og en Rop-type Rho GTPase.

Mange spørsmål om intercellulær kom-
munikasjon i stamcellenisjen gjenstår å besvare, 
men de fleste som arbeider i dette feltet samles 
om en modell (Figur 3b) hvor WUS-aktivitet i 
organisasjonssenteret (som er med på å spesifi-
sere stamcelleidentitet) og CLV-aktivitet i stam-
cellene (som undertrykker stamcelleidentitet) til 
sammen danner en feedbackloop som opprett-
holder en balansert populasjon av stamceller i 
SAM [5, 5, 6]. Selv om en detaljert sammenlig-
ning av dyrs og planters stamceller er vanskelig 
da vi foreløpig har for dårlig innsikt i den regu-
latoriske biologien, viser en grov sammenligning 
likevel at det er mange fellestrekk. I begge typer 
organismer finner vi at små og spesifikke stam-
cellepopulasjoner opprettholdes ved hjelp av in-
tercellulær signalgang i definerte stamcellenisjer. 
Det er også visse overordnede likheter i hva slags 
typer faktorer som er involvert i denne signal-
gangen i de to organismetypene, men samtidig er 
det slik at for mange av genene som er involvert 
i signalgangen i stamcellenisjene hos dyr finnes 
det ingen åpenbare homologer i plantegenomer. 
På bakgrunn av dette har det blitt argumentert 
for at utviklingen av stamcellenisjer i planter og 
dyr er et resultat av konvergent evolusjon, hvor 
det selektive trykket for å opprettholde en reser-

ve av ikke spesialiserte celler hos multicellulære 
organismer har ført til lignende løsninger men 
bruk av til dels forskjellige molekyler [5].

SPESIFISERING OG  
DIFFERENSIERING
Som beskrevet over beholder de fleste differen-
sierte plantecelletyper pluripotente egenskaper. 
Det har derfor vært et spørsmål om stamcellebe-
grepet er brukbart i planter. Dersom en definerer 
stamceller som celler med stort utviklingsbio-
logisk potensial og med evne til selvfornyelse, 
er det likevel slik at stamceller hos planter bare 
finnes i meristemene som en del av stamcelle-
nisjen beskrevet ovenfor eksempelvis for SAM. 
Ulikhetene mellom dyrs og planters evne til å 
regenerere nye celletyper ser derfor ikke ut til 
å ligge i stamcellene, men snarere i hvor enkelt 
differensierte celler kan reversere til stamceller. 
Mekanismene som gjør dette enklere hos planter 
enn hos dyr er ikke kjent men det har blitt speku-
lert på om dette kan skyldes ulik grad eller bruk 
av kromatin remodellering i transkripsjonell 
restriksjon av differensierte celler, eventuelt at 
kromatin remodelleringsstatus på en eller annen 
måte er enklere å løse opp i planteceller [5, 5].

Hos planter, med rigide cellevegger som 
hindrer individuell bevegelse av celler, skjer diffe-
rensiering ved at celler i meristemene dyttes mot 
de perifere delene av meristemet og dermed ut 
av stamcellenisjen ettersom nye kommer til. Cel-
ler som dyttes ut har derfor ikke annet valg enn 
å respondere på posisjonell informasjon utenfor 
nisjen som bestemmer deres videre skjebne. Det 
er derfor ingenting som tyder på at det er utvi-
klingsbiologisk relevant informasjon som distri-
bueres ulikt under deling av plantenes stamceller, 

Figur 2. Meristem-
struktur. Lengdesnitt 
(a) og scanning elek-

tronmikrogram (b) 
av SAM fra Iris hol-

landica. c) Rot apikal-
meristemet (RAM) hos 

Arabidopsis indikert 
med GUS-uttrykk 

drevet av den RAM 
spesifikke GASA pro-
moteren. SS- sentralso-
nen; PS- perifersonen; 
OP-organprimordium.

Figur 3. Stamcellenisjen 
i SAM. A) Posisjonen 
til stamcellene (blått) 
og organisasjonssen-
teret (rødt) i SAM. b) 
Modell for intercellulær 
regulering i stamcelle-
nisjen i SAM. Stamcel-
ler spesifiseres av WUS 
uttrykt i organisasjons-
senteret, mens CLV 
signaltransduksjons-
kjeden undertrykker 
WUS uttrykk. Dette 
resulterer i en feedback-
loop som opprettholder 
en balansert populasjon 
av stamceller i SAM.
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og det er fortsatt uklart hvor den faktiske grensen 
mellom stamceller og ikke-stamceller i meriste-
mene befinner seg [6]. Denne prosessen illustre-
rer et generelt prinsipp i planteutvikling, nemlig 
at plantecellers evne til å differensiere til ulike 
celletyper avhenger i liten grad av tilhørighet til 
bestemte cellelinjer, men snarere deres evne til 
å respondere på posisjonell informasjon. For de 
fleste celletyper er det nødvendig å opprettholde 
evnen til å respondere på posisjonell informasjon 
også etter at cellene er fullt ut differensiert for at 
de ikke skal dedifferensiere.

I gruppa vår er vi interessert i å forstå celles-
pesifiseringsprosessene hos planter og da særlig i 
frøets endosperm. Endospermen er et opplags-
næringsorgan både for det voksende embryo eller 
frøplanten, men samtidig også for mennesker i 
og med at over 70% av det humane kaloriinntaket 
består av næringsstoffer utvunnet fra plantefrø 
[7]. Som en del av dette arbeidet har vi klonet 
Defective kernel (Dek) genet som er nødven-
dig både for differensiering av aleuronceller i 
endospermen og for etablering av utviklingsbio-
logiske akser under embryogenesen [8]. Videre 
arbeid har vist at Dek er involvert i utvikling 
av en rekke celletyper også i den voksne planten 
[9]. Det er også blitt vist at Dek er involvert 
i å mediere posisjonell informasjon og at genet 
virker celleautonomt slik at celler i genetiske ki-
mærer hvor vill-type Dek funksjon oppstår i en 
mutant bakgrunn (reversjon), blir i stand til å re-
spondere på utviklingsbiologisk informasjon og 
redifferensiere i henhold til posisjon [20]. Våre 
studier tyder imidlertid på at Dek ikke er nød-
vendig for initiell spesifisering av celleskjebne 
men snarere for å opprettholde differensierings-
status ved kontinuerlig å opprettholde evne til å 
respondere på posisjonell informasjon [8, 9]. 
Dek koder for en unik proteintype; et membran 
protein som både inneholder et antatt extracellu-
lært domene og en intracellulær cysteinprotease 
som tilhører calpain-superfamilien. Denne pro-
teinstrukturen er unik for planter og eksisterer 
som et konservert enkeltkopigen i alle arter som 
har vært undersøkt. Genet er uttrykt på et rela-
tivt lavt nivå i alle celletyper og vev som fortsatt 
er i aktiv deling. En modell for proteinfunksjon 
er at DEK interagerer med posisjonelle signaler 
på celleoverflaten som resulterer i en intracel-
lulær proteolytisk respons. Et meget spennende 
spørsmål vi arbeider med å klarlegge er derfor 
om DEK er involvert i global regulering av cel-
ledifferensieringsstatus i planter og om denne 

kan endres gjennom sansing av posisjon mediert 
gjennom DEK. Det er i så fall et spørsmål som 
potensielt vil kunne forklare mange av plantenes 
ekstremt dynamiske utviklingsbiologiske egen-
skaper og en del av spørsmålene som er diskutert 
i denne artikkelen som for eksempel forskjellene 
mellom dyr og planter når det gjelder hvor lett 
eller vanskelig det er å reetablere stamceller i al-
lerede differensierte vev.

Vi takker Paivi Rinne (UMB) for bilder av Iris 
hollandica, Ingrid Roxrud (UMB) for bilde av 
pGASA1:GUS, Barbro Sæther (Norwegian Arabi-
dopsis Research Center-FUGE, avd. UiO) for bilde 
av STM in-situ hybridisering og Biljana Stan-
geland (UiO, Rikshospitalet) og Monica Bergem 
(UMB) for verdifulle kommentarer.
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Hva gjorde  
naboen din i fjor?
Nok et år har gått, men hva har du fått med deg? NBS-nytt har til glede for den nys-
gjerrige leser gått gjennom hva du kanskje burde få med deg av de 898 vitenskap-
lige artiklene som i følge ISI kom ut i Norge i 2004 & 2005. Utvalget er gjort opp 
mot journaler innen biologiske vitenskaper, rangert etter impact factor (ISI 2003). 
Så er det å håpe at også du finner noe nytt eller lett adspredende i denne listen.
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I     BERGEN ER det gyldne tider. Familien 
Mohn har donert tilsammen nær 400 mil-
lioner kroner til forskningsformål i byen, i 

siste runde med hovedvekt på grunnleggende 
medisinsk og translasjonell forskning. Totalt har 
regionen mottatt nær 700 millioner, hvis man 
inkluderer kultur- og idrettsformål. På østsiden 
av fjellene er det bare sorgen. Universitetet i Ber-
gen kan rekruttere de beste kandidatene innen 
flere fagfelt foran nesen på østlendingene, og 
sponsormarkedet i hovestaden er tørt. Et vekst-
hus i Botanisk hage har vært ønsket og ventet 
på av botanikerne ved Naturhistorisk museum i 
75 år, i følge Uniforum. Da har vel flere genera-
sjoner botanikere gått med venten i brystet hele 
sin yrkesaktive karriære. Nå er både tomten og 
tegningene klare og prisen satt til 80 millioner 
kroner. UiO har holdt av 30 millioner og foreslått 
50 millioner over statsbudsjettet. Da mangler 00 
millioner som skulle sponsorfinansieres. Det ble 
bevilget  million kroner fra Tøyenfondet til å 
drive jakt på sponsorkroner. «Profesjonelle» kon-
sulenter har foreløpig kostet 742.967 NOK., men 
ikke et øre er blitt samlet inn. I etterkant kan 
disse forståsepåerne fortelle at målet på 00 mil-
lioner var litt urealistisk og at de ikke kjenner til 
noen i Norge som har fått så mye sponsorstøtte. 
En av dem hevder at det var unikt da Rosenborg 
ballklubb fikk 5 millioner kroner av Rema og at 
man må til utlandet for å hente midler på størrel-
se med de 50 millionene det japanske oljefirmaet 
Idemitsu har brukt på å sponse Munch-museet. 
Av ytterligere en forståsegpåer anslås det totale 
sponsormarkedet i Norge seg til ,2 til 2 milliar-

der kroner. Da er bidragene fra Mohn en betyde-
lig del av dette. Det er tydelig at UiO har omgitt 
seg med sneversynte rådgivere i denne saken, si-
den de ikke en gang vet hva som foregår i Bergen. 
Eller dreier det seg kanskje ikke om sponsormid-
ler? Det er vel heller gaver, all den tid familien 
Mohn ikke ønsker familienavnet knyttet til den 
nyopprettede forskningsstiftelsen. Så diametralt 
motsatt er situasjonen i Oslo, hvor den minste 
skjerv medfører montering av messingplaketter 
med navnet til lokale rikinger. 
Ved UiO ble sponsortørken gjort til årets april-
spøk. Dersom alle ansatte ble trukket 200 kroner 
i måneden til og med 203, ville veksthuset være 
fullfinanisert. Det kunne kanskje være veien å 
gå for å få finansiert naturvitenskapelig grunn-
forskning i landet, som snart må konkurrere med 
skolemusikken om Frifond-midler.
Helt umulig er det imidlertid ikke å bli sponset 
ved UiO. Norsk Tipping forteller i sin årsberet-
ning at forskere ved Teologisk institutt ved UiO 
er kommet fram til at pengespillene «gir en sti-
mulans i hverdagen og er for mange et lite bidrag 
til økt livsglede.» Det er Dagens Næringsliv som 
har snappet opp dette, og som opplyser at Norsk 
Tipping glemte å fortelle at det er selskapet selv 
som har betalt for undersøkelsen. For ansatte ved 
UiO må det være et tilleggskors at dagspressen 
med større iver kaster seg over tørre årsberetnin-
ger enn forskningsnytt fra Teologisk institutt. 
Hva Bibelen sier om pengespill er hverken re-
ferert i årsberetningen fra Norsk Tipping eller i 
Dagens Næringsliv.
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I TESTIKKELEN TIL voksne finnes det en li-
ten populasjon spermatogoniale stamcel-
ler (SSCer) som har evne til å fornye seg 

og til å differensiere for daglig å gi opphav til 
00- 200 millioner nye sædceller. Mesteparten 
av vår kunnskap om SSCer er oppnådd ved å 
benytte ulike musemodeller. Hittil er det gjort 
relativt lite forskning på stamceller fra normale, 
voksne dyr og fra mennesker. Grovt regnet ut-
gjør stamcellene rundt en promille av alle cel-
lene i voksen testes. SSCer stammer embryo-
nalt fra primordiale kjønnsceller som prolife-
rerer og ender opp i de føtale sædkanalene der 
de differensierer til gonocytter. Etter fødselen 
migrerer gonocyttene til basalmembranen yt-
terst i sædkanalene og differensierer videre til 
SSCer, også kalt Asingle/enkle (As)-spermatogo-
nier [] (se figur ). As-cellene kan enten lage 
en kopi av seg selv eller differensiere til Apaired 
(Apr)-spermatogonier som er bundet sammen 
via en cytoplasmatisk bro grunnet ufullstendig 

cytokinese. Videre kan Apr-cellene dele seg for 
å danne Aaligned (Aal) spermatogonier. As, Apr og 
Aal blir ofte betegnet som udifferensierte sper-
matogonier. Disse stamcellene er unipotente 
og finnes i nisjer ytterst i de sædproduserende 
tubuli, i et spesialisert mikromiljø som opprett-
holdes av Sertoliceller og myoide celler. Det er 
disse stamcellene som via proliferasjon og diffe-
rensiering gir opphav til de modne sædcellene. 
Hver stamcelle kan i teorien gi opphav til 4096 
sædceller i rotte, men en stor andel av disse vil 
bli eliminert i løpet av spermatogenesen ved 
apoptose. Opprinnelig ble stamceller i testis 
karakterisert på grunnlag av detaljerte morfolo-
giske og cytologiske undersøkelser [2]. I human 
testis er det identifisert to typer stamceller kalt 
«mørke (dark)» og «lyse (pale)» spermatogonier 
på grunnlag av kjernekontrast i PAS-farginger 
(periodic acid shift staining). «Lyse» spermato-
gonier deler seg langt hyppigere enn «mørke» 
spermatogonier. De sistnevnte tenker man seg 

Stamceller  
i testikkel
Bevaring av genomisk integritet i spermatogoniale stamceller er vesentlig for man-
nens fertilitet og for å hindre overførsel av genetisk skade til avkom. De cellulære me-
kanismene som beskytter kjønnscellene er imidlertid dårlig karakterisert. Den pågå-
ende utviklingen av metoder for anrikning og dyrking av spermatogoniale stamceller 
muliggjør nå studier som i nær framtid vil gi verdifull innsikt i disse cellenes biologi. 
En sentral teknikk for studier av spermatogoniale stamceller er et transplantasjons-
assay der man ved å injisere isolerte stamceller kan gjenopprette spermatogenese i 
sterile laboratoriedyr. Denne teknikken muliggjør funksjonelle studier av testik-
kelstamceller. I tillegg åpner slik transplantasjonsteknologi mulighet for kliniske 
applikasjoner relatert til fertilitetsbehandling. Teknikken kan også anvendes som en 
alternativ metode for å generere transgene dyr. Folkehelseinstituttet har i samarbeid 
med Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF startet et prosjekt for å anrike og studere 
stamceller i testikler fra rotte. Etter å ha etablert en anrikningsprosedyre kan vi nå 
studere stamcellenes respons på eksponering for DNA-skadende agens inklusive cy-
tostatika.

at kan utgjøre en slags reserve-pool av stamcel-
ler som kan regenerere spermatogenesen over 
tid hvis det oppstår skade for eksempel etter 
behandling med cellegift. 

Mangel på selektive markører for testik-
kelstamceller har vanskeliggjort molekylærbio-
logiske studier. I den senere tid har blant an-
net transgene mus vært benyttet for å anrike og 
karakterisere stamceller også fra voksne mus. 
Andre anrikningsstrategier inkluderer bruk av 
overflateproteiner og isolering av såkalte «side 
population» (SP)-celler ved hjelp av celle-sor-
tering ved flowcytometri (FACS). SP-celler 
identifiseres som en sidepopulasjon i flowcyto-
metriske analyser, ved at de har aktiv effluks av 
visse fargestoffer som hoechst 33342 og rhoda-
min 23. Flere grupper har rapportert anrikning 
av funksjonelle stamceller fra testis i isolerte 
SP-celler fra neonatale mus [3] og nylig også fra 
voksne mus [4]. Imidlertid er det motstridende 
resultater i litteraturen om hvorvidt testis SP er 
anriket for stamceller [5]. Slike forskjeller kan 
skyldes forskjeller i isoleringsparametre og for-

søksbetingelser [6]. Proliferasjon av stamceller 
i testis er stimulert av «glial cell-line derived 
neurotrophic factor» (GDNF) som produseres 
av Sertoliceller. Det er vist at stamceller uttryk-
ker reseptorer for GDNF, henholdsvis Grfα- 
og ret. Gfrα- uttrykkes i mus udifferensierte og 
ikke i differensierte spermatogonier [7]. Der-
med er dette trolig en av de mest selektive mar-

Figur . Figuren gir en 
skjematisk oversikt over 
spermatogenesen hos 
rotte. Spermatogoniale 
stamceller utvikler seg 
fra enkelteceller til 
cellepar (Apr), og vi-
dere til korte cellekjeder 
(Aal) der cellene forblir 
koblet via cytoplasma-
tiske broer på grunn av 
ufullstendig cytokinese. 
Disse stamcellene deler 
seg på en ikke-synkron 
måte i motsetning til de 
etterfølgende sperma-
togoniestadiene. Når 
Aal celler «bestemmer» 
seg for å fortsette utvik-
lingen, er det ingen vei 
tilbake. Fra A-stadiet 
gjennomgår spermato-
goniene en synkronisert 
celledeling. I denne 
fasen dør mange celler 
via apoptos, hvilket 
er viktig blant annet 
for å regulere antall 
kjønnsceller i forhold 
til antall støtteceller 
(Sertoliceller). DNA 
replikasjonssyntesen 
opphører i preleptotene-
celler. Cellenes ploidi 
er angitt som n (ha-
ploide), 2n (diploide) og 
4n (tetraploide). Figu-
ren er basert på Olive & 
Cuzin [3].

Figur 2: Flowcytome-
tri av delvis anrikede 
testikkelceller farget 
med DNA-fargestoffet 
hoechst 33342. P mar-
kerer en «sidepopula-
sjon» (SP) som er celler 
med lavere hoechstinn-
merking enn ploidien 
skulle tilsi. Fenomenet 
skyldes at cellene har en 
relativt høy effluks av 
hoechst 33342. SP-cel-
ler fra flere vev har vist 
seg å være anriket for 
stamceller. n (venstre): 
elongerte spermatider; 
n (høyre): runde sper-
matider; 2n: diploide 
celler (somatiske cel-
ler og kjønnsceller); 
4n: tetraploide celler 
(spermatocytter og 
2-kjernete celler (iso-
leringsartefakt)). Flow 
cytometri og cellesor-
tering er utført av Mali 
Strand og Trond Stokke 
ved Radiumhospitalet.
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kørene for testikkelstamceller som er beskrevet 
hittil. Anrikning av stamceller på bakgrunn av 
ekspresjon av Gfrα- synes å være en lovende 
strategi.

Stamceller er tradisjonelt definert ut ifra 
deres evne til å regenerere vev og prosesser i 
kroppen, som for eksempel hematopoese og 
spermatogenese. I 994 beskrev Brinster og 
medarbeidere et funksjonellt assay (transplan-
tasjonsassay) basert på stamcellenes evne til å 
gjenopprette spermatogenese i sterile mus [8]. 
Disse studiene viser at man kan ta donorceller 
isolert fra en fertil mus og mikroinjisere cellene 
i en infertil mottakermus. En stamcelle som 
overføres til lumen av en sædkanal har evne til 
å migrere gjennom lagene med differensierte 
kjønnsceller og Sertolicelle tight-junction til 
stamcellenisjer ytterkant av sædkanalen. Sper-
matogenesens store regenereringspotensiale il-
lustreres av at et fåtall injiserte stamceller er nok 
til å gjenopprette fertilitet i en opprinnelig ste-
ril mus. I teorien vil hver funksjonelle stamcelle 
kunne gi opphav til en koloni med kjønnsceller 
og man kan dermed få et kvantitativt mål på 

stamcelleaktivitet i en gitt cellesuspensjon. Det 
er vist at transplantasjon av rottestamceller re-
sulterer i rottespermatogenese i musetestis [9]. 

Transplantasjonsassayet gir mulighet til å 
studere stamcellenes biologi. At spermatogo-
niale stamceller kan transplanteres og slik gjen-
opprette spermatogenese også i andre dyrearter 
anses som et interessant alternativ for å generere 
transgene dyr, både forsøksdyr og dyr av øko-
nomisk interesse. Transfeksjon av musesperma-
togonier er rapportert [0] og transplantasjon 
av genmodifiserte spermatogonier har vist at 
transgenet kan overføres til avkom. Transplan-
tasjon av spermatogoniale stamceller åpner i 
tillegg for flere kliniske anvendelser.  Blant an-
net kan kryopreserverte celler isolert fra kreft-
pasienter før kjemoterapi tenkes å benyttes for 
senere gjenopprettelse av behandlingsindusert 
sterilitet. 

Avdeling for kjemikalietoksikologi ved Fol-
kehelseinstituttet har de senere år studert DNA-
reparasjonsmekanismer i mannlige kjønnsceller 
fra gnagere og menneske. Disse studiene har 
blant annet vist at spermatogenetiske celler fra 

både rotte og menneske har lav kapasitet for 
fjerning av heliksforstyrrende DNA-addukter 
[]. Reparasjon av slike DNA-addukter synes 
å være spesielt lite effektiv i meiotiske og post-
meiotiske celler.  Heliksforstyrrende DNA-ad-
dukter dannes ved eksponering for blant annet 
PAHer og cisplatin. Videre viste humane sper-
matogenetiske celler en overraskende lav effek-
tivitet i fjerning av en hyppig og promutagen 
oksidativ lesion (8-okso-7,8-dihydroguanin) 
[2].  Nylig har vi startet arbeidet med å anrike 
og karakterisere stamceller fra prepubertale og 
voksne dyr i samarbeid med overlege, dr. med. 
Gunnar Kvalheim og dr. philos Trond Stokke 
ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Rot-
ter benyttes som modelldyr fordi de har et langt 
høyere antall stamceller per testikkel enn mus 
og fordi rotter er det dyret som er best karakte-
risert med hensyn til toksikologiske responser. 

Ved å kombinere ulike annrikningsstra-
tegier (enzymatisk separasjon, adhesjonsegen-
skaper, overflatemarkører) med sortering av SP-
celler identifisert ved flow (se figur 2) har vi nå 
isolert en gruppe celler med stamcelle-karak-
teristika. Hovedparten av disse cellene er sper-
matogonier, med noe forurensing av somatiske 
celler og elongerte spermatider. Omtrent halv-
parten av de isolerte spermatogoniene uttrykker 
Gfrα- (se figur 3). På bakgrunn av studiene til 
Hofman og medarbeidere, kan man forvente 
at det er blant disse cellene en vil finne høy-
est stamcelleaktivitet. For tiden karakteriserer 
vi de isolerte cellene og ulike kulturbetingelser 
blir testet. Det blir viktig å kvantifisere i hvil-
ken grad de isolerte rottecellene er anriket for 
stamceller og dette kan gjøres i et muse-trans-
plantasjonsassay som beskrevet over. Vi ønsker 
nå å studere efflukspumper av ABC-typen og 
DNA-reparasjonskapasitet i de anrikede cel-
lene. Målsetningen med disse studiene er å få 
økt kunnskap om beskyttelsesmekanismer i 
spermatogoniale stamceller. Slik kunnskap gjør 
det mulig å gjennomføre bedre risikovurdering 
av miljøkjemikalier som kan påvirke reproduk-
sjon, og å oppnå mer skånsomme kreftbehand-
lingsstrategier.
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Figur 3: SP-celler fra 
voksen rottetestikkel 

som har blitt isolert ved 
hjelp av FACS. Cellene 
er merket med hoechst 

33342 kjernefarging 
(blå) og antistoff mot 
gfrα- (grønn). Om-

trent halvparten av de 
isolerte SP-cellene er 

positive for gfrα-. De 
gfrα- positive sperma-
togoniene er potensielle 

stamceller.  

Markør Spermatogonier 

(As-Aal)

oct 4 +

thy +

CD9 +

c-kit -

ep-cam +

stra8 +

mhcI -

α6-integrin +

ß-integrin +

gfrα- +

Tabell I: Uttrykk av et 
utvalg cellemarkører 
i «udifferensierte» 
spermatogonier fra 
mus. Flere av disse 
markørene uttrykkes 
også i mer differensierte 
spermatogonier. c-kit 
er en markør for dif-
ferensierte spermato-
gonier, mens mhcI ikke 
uttrykkes på overflaten 
av kjønnsceller. Disse 
markørene kan dermed 
utnyttes til anrikning 
av stamceller ved nega-
tiv seleksjon.
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P ROFESSOR ARNE SUNDE er cellebi-
olog og fagansvarlig for laboratoriet ved 
seksjon for barnløshet, Kvinneklinik-

ken, St. Olavs Hospital. Han hadde en sentral 
rolle da Norges første prøverørsbarn ble laget i 
984. Arne Sunde startet sin forskning og har sin 
doktorgrad fra kreftforskning i prostata og testi-
kler før han ble knyttet til seksjon for barnløshet. 
Arne Sunde har bidratt i Schrødingers katt både 
som deltaker i flere programmer og som rådgi-
ver og underviser av redaksjonen i «Katta». I 
dag sitter Sunde som president i organisasjonen, 
ESHRE, European Society for Human Repro-
duction and Embryology (se ESHRE.com).  
Organisasjonen har hatt en fantastisk utvikling 
og regnes som den ledende innen fagfeltet assis-
tert befruktning i verden. ESHREs work-shops, 
ESHRE-campus og ESHRE symposia er svært 
viktige i utdannelse og videreutdannelse av spe-
sialister innen fagfeltet. ESHRE legger stor vekt 
på holdningsskapende arbeid innen fagfeltet 
assistert befruktning. De kommer med policy 
statements på viktige områder, som for eksem-
pel kloning, reduksjon av flerligefødsler og ikke 
minst på stamcelleforskning.  ESHRE eier også 
noen av de viktigste tidskriftene innen fagfeltet; 

Human Reproduction, Human Reproduction 
Update og Molecular Human Reproduction. 
En av grunnleggerne av ESHRE var Professor 
R.G. Edwards, Cambridge University («far» til 
Louise Brown, verdens første prøverørsbarn).

− Potensialet i å kunne utvikle nesten hvil-
ken celle det måtte være fra udifferensierte celler 
er vel selve kjernen og drivkraften for stamcel-
leforskning. Hvordan tenker man seg at stam-
meceller benyttes terapeutisk til for eksempel 
kreftbehandling? 
− For å kunne si noe mer om dette må man ta ut-
gangspunkt i embryonale stamceller (ES). Etter 
befruktning og de første innledende fasene av 
celledeling får man en blastocyst bestående av 
rundt 00 celler. Rundt tre av disse er ES som er 
opphavet til kroppen vår og som man kan isolere 
og rendyrke i cellekultur. Hvis man ikke passer 
på og dyrke disse cellene under spesielle betin-
gelser vil disse ES spontant differensieres til tre 
ulike celletyper: blodceller, hjertemuskulatur og 
nerveceller. Allerede her aner man potensialet 
i slike celler. Videre er det slik at ES har «ho-
ming» signaler som gjør at de kan finne frem 
hvor i kroppen de naturlig hører hjemme. Basert 
på dyremodeller, har man for eksempel klart å ta 

Stamceller,  
politikk og etikk  
– en kort prat med Professor Arne Sunde ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

O L A  W E E N Arne Sunde var invitert som foredragsholder på NBS-Tøndelag 
sitt årsmøte før jul med ett innlegg kalt: «Stamceller og deres 
betydning i medisinsk virksomhet-Hovedvekt på embryonale 
stamceller». Mye fakta og myter rundt stamcelleforskning ble 
behørig dekket i dette innlegget. Dette ledet oss naturlig til en 
kort prat med Arne Sunde når stamceller skulle være tema for et 
denne utgaven av NBS-nytt. Det følgende er løst basert på min 
korte samtale med Arne Sunde og er ikke direkte avskrift av hva 
om faktisk ble sagt.

knekken på glioblastom multiform (uhelbredelig 
hjernekreft) ved å injisere neuronale stamceller i 
halen på mus. Med denne kreftformen har man 
klart å få cellene til å finne riktig plass i kroppen 
og kapsle inn svulsten. I tillegg har man ved å 
transfektere cellene gjort dem i stand til å produ-
sere et stoff som tar knekken på kreftcellene [] 
(Aboody et al PNAS, 97, 2846, 2000). Sverige 
har satset rundt 00 millioner kroner på denne 
forskningen og dette arbeidet fra Karolinska 
Insitutet viser at man kan vise til konkret tera-
peutisk anvendelse av ES.  Bjørklund med kol-
leger transplanterte ES i hjernen på rotter med 

«Parkinsonisme». Her fikk man cellene til å dif-
ferensiere seg in situ til dopamin-produserende 
celler og man observerte rotter med dramatisk 
forbedret motorikk [2](Bjørklund et al, PNAS 
99, 2344-2349, 2002). Svenskene har også publi-
sert arbeider hvor neuronale stamceller har vært 
benyttet til å hjelpe Parkinson pasienter og pa-
sienter med ryggmargsskader. Dette er gode ek-
sempler på at man kan benytte ES terapeutisk. 

− Kan man si noe om hva som er det største po-
tensialet i stamcelleforskningen? 

− I utgangspunktet er det kun fantasien 
som setter begrensninger på hva vi kan gjøre. 
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Det å lage organer er forskningsarbeid som al-
lerede har gitt oss resultater. For eksempel har 
man dyrket frem ES som danner såkalte Em-
bryoid Bodies som differensieres til blant annet 
cardiomyocytter. Disse cardiomyocyttene lager 
3-dimensjonale strukturer som spontant trekker 
seg sammen, akkurat som et hjerte. Det er også 
publisert ting på mer vevskomplekse organ som 
nyre. Ved å bygge stamceller på en slags støpe-
form har man klart å lage små nyrer som ser ut 
til å kunne filtrere ut urin fra blod [] (Lanza et 
al., Nature Biotechnology , 20, 689-695, 2002). 
Dette viser godt noe av potensialet. Mer generelt 
regner man med at man vil benytte ES til be-
handling av regenerering av nervevev, degene-
rative lidelser (Alzheimer, Parkinsons, Multiple 
Skleroses (konkrete EU-finansierte forsknings-
prosjekt) og fysiske skader som i nervesystemet 
(hjerneslag, hjerneskader, ryggmargslesjoner). 
Men dette er forskning helt i den spede begyn-
nelsen og det er vanskelig å gi noe tidsperspek-
tiv på forventede gjennombrudd. Om 5-5 år kan 
det hende at dette har gitt oss resultater vi kan 
benytte i klinisk sammenheng. Den store over-
gangen blir uansett overføring av forskning fra 
dyremodeller til oss selv hvor ting er mye mer 
komplekse og kan være vanskelige å forstå.  

− Det er ofte en del begrepsforvirring i moderne 
molekylær og cellebiologi. Kan du forklare begrepet 
terapeutisk kloning? 

− Sauen Dolly er jo hele forløperen til dette 
uttrykket. Dolly ble klonet ved å ta cellekjernen 
med DNA fra en somatisk celle (i dette tilfelle 
jurcelle) og fusjonerer dette med en eggcelle 
hvor arvestoffet på forhånd var fjernet. Således 
satte man i gang en befruktningsprosess og eg-
get utvikler seg på vanlig måte. Resultatet var 
at man fikk en identisk kopi av den sauen man 
tok cellekjernen fra. Terapeutisk kloning er en 
annen måte å si somatisk cellekjerne overføring 
på. Poenget er at man ser for seg dette benyttet 
i terapeutisk sammenheng. Ved å lage spesiali-
serte stamceller som for eksempel kan utgjøre 
basis for vev og på sikt, kanskje hele organer, vil 
man kunne utføre transplantasjoner uten at man 
får avstøtinger. Cellene vil være identiske med 
vertens og ikke ha fremmede antigener som kan 
gjøre transplantasjon vanskelig. Dette vil være 
et utrolig medisinsk gjennombrudd.   

− Hvor langt har man kommet med terapeutisk 
kloning på menneske? 

− Her er det Koreanere som helt klart ligger 
lengst frem. Det satses enorme beløp på rege-

nerativ medisin med et godt samarbeid mellom 
industri og akademia. Det er tre grunner til at 
Koreanerne kan vise til gode resultater og de er: 
. De har dyktige fagfolk etter lang tids satsning, 
2) Det satsers beløp som gir rom for forskning ( 
milliard NOK), og 3) asiatene opererer med en 
annen etikk en hos oss i Europa og det å forske 
på ES har ikke vært sett på som noen problem. 
Resultatet av dette, er at det nylig ble publisert 
arbeid på humane embryonale stamceller laget 
ved terapeutisk kloning [3] (Woo Suk Hwang 
et at.  Science, Vol 303, Issue 5664, 669-674, 2 
March 2004). Dette er fremdeles helt i startfa-
sen fordi hele 242 befruktede egg ble brukt for 
å lage en enkelt cellelinje. Men de blir bedre og 
helt klart å regne med innen fagfeltet som antas 
og bli den neste store bølgen innen farmasøytisk 
industri.  

− I dag kjenner man flere alternative stamcelle 
kilder. Noen av dem er muligens mer etisk aksepta-
ble. Et godt eksempel på en slik kilde er adulte stam-
celler (tissue stemcells ). Hvordan ser du på bruk av 
adulte stamceller fremover?

− I dag vet man at det finnes stamceller i alle 
vev som er undersøk. Forskjellen er i midlertidig 
stor når det gjelder aktiviteten til disse cellene. 
I hjernen er stamcellene lite aktive imens bein-
stamceller ser ut til å ha høy mitotisk aktivitet. 
Dolly-kloningen viste oss at det er mulig å om-
programmere også vevspesifikke stamceller. Ved 
å benytte ulike vekstbetingelser og stimulator 
cocktails kan man for eksempel transdifferensi-
ere en hjernestamcelle til en levercelle. Således 
har vevsspesifikke stamceller et lignende poten-
sial som ES. Men forteller Sunde, det er enda en 
del fallgruver her. Slike vevsspesifikke stamcel-
ler har et lavt mitotisk (vekst) potensial. Det vil 
si at de vokser for sent. Isolerte adulte stamcel-
ler gir typisk bare rundt 000 celler mens man 
egentlig trenger 000 millioner. Et annet pro-
blem er at de degenerer og forandrer seg i større 
grad en ES. Slik forandring kan være vanskelig å 
oppdage og man vet ikke om cellekulturen man 
har er en ekte stamcelle eller bare et mellomsta-
dium. I så fall vil de ikke være i stand til å gjøre 
den jobben de skal utføre. Adulte stamceller kan 
kanskje bli en mulighet i framtiden, men mange 
av forskerne som har jobbet med adulte stamcel-
ler har nå gått over til å arbeide med embryonale 
stamceller

− Gjennom media kan man få inntrykk av at 
Norge står helt på sidelinjen imens «alle» andre ser 
ut til å ha hivd seg på stamcelletoget. Hvordan er 

egentlig det tilsynelatende positive synet på stamcel-
leforskning ute i Europa og resten av verden?  

− Dette er et syn som til syvende og sist er 
avhengig av hvordan man definerer liv. Man har 
da to ytterpunkt. Her hos oss defineres liv fra før 
egget er befruktet. Dette er jo gjenspeilet i lov-
verket vårt (red.anm. § 3-. Forbud mot forskning 
på befruktede egg m.m. «Det er forbudt å forske 
på befruktede egg, menneskeembryoer og cel-
lelinjer som er dyrket ut fra befruktede egg eller 
menneskeembryoer»). Vi kan heller ikke forske 
på de allerede etablerte cellelinjene slik som man 
for eksempel kan i USA og Tyskland. Det an-
dre ytterpunktet er sett fra filosofenes side hvor 
enkelte hevder at et liv ikke kan defineres før vi 
er selvstendig tenkende individ. Delvis følger 
dette også religion. Konservativ protestantismen 
(Norge, Tyskland) og den katolske kirke er mest 
tilbakeholden i så måte og tilegger oss som men-
nesker full moralsk status fra befrukting (og til 
og med før det). Liberale protestanter (Sverige, 
Danmark, Sveits og Island), pluss den Angli-
kanske og Ortodokse (gresk, russisk), opererer 
med en gradvis ervervelse av moralsk status. Det 
samme gjør jøder, muslimer og buddhister. Så 
synet i Europa er klart sammensatt. Dette sy-
net forsinker oss og gjør at EU ikke får tatt noe 
klart standpunkt i stamcelleforskningen. Asia-
tene med det mest liberale synet på definisjonen 
av liv, ser ut til å vinne kappløpet når det gjelder 
terapeutisk kloning. I USA er man veldig opp-
tatt av dette og det registreres en «brain-drain» 
når det gjelder stamcellekunskap til fordel for 
asiatene. Dette vekker stor bekymring og man 
regner med å ha reagert med bevilgninger for 
sent.  Dette skyldes mye den kristen-konservati-
ve linjen Bush står for og det faktum at føderale 
midler ikke kan benyttes i stamcelleforskning I 
USA.    

− Internasjonal satsning på stamcellefors-
kning - hvordan ligger det an?

− Som nevnt forventer vi at asiatene vil mest 
sannsynlig bli de ledende i dette feltet og da ten-
ker jeg på Korea, Taiwan, Singapore og Kina. 
Det satses enorme beløp på dette. De vil stå 
klare med ulike cellelinjer når dette kan brukes 
terapeutisk på mennesker. I Australia har man 
opprettet et nasjonalt forskingssenter (~ 300 
mill), og i Midtøsten og Israel har en svært dyk-
tige forskingsgrupper. Det satses også i Egypt, 
Jordan, Saudi-Arabia og Iran, men der er vel or-
ganisering og penger et noe uavklart spørsmål. 
Det er klart at hvis man skal satse I Norge må vi 

for det første organisere oss i internasjonale net-
teverk hvor vi er del av en større sammenheng. 
Videre må det satses summer hvor vi snakker om 
minst det svenskene har kommet opp med, 00 
millioner kroner. I Europa blir ikke EU ikke 
enig internt om finansiering. England satser noe 
og ønsker å være med. I USA har man i Califor-
nia har gjort opprør mot Bush-administrasjonen 
og investerer store beløp (20 mill dollar), men 
det er fremdeles i Asia det skjer mest. 

− Hvem bør være med å avgjøre hva som defi-
neres som liv og ikke?

− Dette er ikke noe lett å svare på. Forsker-
ne tror jeg kan være med å belyse ulike sider av 
livet først og fremst som observatør. Således kan 
de ikke avgjøre når livet starter alene. I ESHRE 
har vi en etikk komité som har prester med lang 
erfaring på flere av de etiske problematiske si-
tuasjoner vi havner i. Mitt inntrykk er at disse 
prestene har stor gjennomslagskraft og faglig 
tyngde enn man vil finne her hjemme. Folk 
hører på hva slags råd de kan tilby. Det er også 
naturlig å trekke inn etikere og filosofer som kan 
si mye fornuftig om dette. Dette er tross alt fun-
damentale spørsmål og mange fagdisipliner må 
være involvert. Det viktigste er uansett at dette 
er en diskusjon som ikke bør foregå i tabloid 
pressen. Det vil nok ingen tjene på.      

Du kan lese mer om stamceller hos biotekno-
loginemndas hjemmesider (http://www.bion.
no/tema/stamceller.shtml). 

R EF E R A NSE R M E D  
EK SE M PL E R PÅ BRU K AV 
STA MCE L L E R
. Aboody et al (2000) PNAS 97, s. 2846 
2. Bjørklund et al, (2002) PNAS 99, s. 2344-2349 
3. Woo Suk Hwang et at. (2004) Science 303 
(5664), s. 669-674
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N OR STRUC T SK A L  I  første rekke 
være en service- og kompetanse-le-
verandør innen makromolekylkrys-

tallografi, men plattformen har også hatt som 
mål å etablere en effektiv produksjonslinje fra 
«utvelgelse av gen» til strukturbestemmelse ved 
hjelp av røntgenkrystallografi. I tillegg er in-
strumentering og kompetanse innen ulike biofy-
sikalske metoder og beregningsbasert struktur-
biologi etablert []. Dette er også områder som 
potensielle samarbeidspartnere vil kunne nyte 
godt av for sine forskningsprosjekter.   Det rene 
servicetilbudet fra NorStruct omfatter prelimi-
nære tester av prøver med etterfølgende krystal-
liseringsforsøk ved hjelp av krystalliseringrobot 
og standard kits (2-300 ulike betingelser). Re-
sulterende krystaller testes og diffraksjonsdata 
samles enten ved hjemmelaboratoriet eller ved 
et synkrotronanlegg. Disse tjenestene er gratis 
for alle akademiske brukere. Forskningsoppga-
ver ut over dette (optimalisering av krystallise-
ringsbetingelser, strukurbestemmelse, struk-
tur-funksjonstudier etc.) kan bare utføres etter 
at et nærmere avtalt samarbeid med plattformen 
er etablert. Begge parter skal i utgangspunktet 
bidra med ressurser til strukturstudier i et slikt 

samarbeidsprosjekt.  Alle serviceoppdrag har 
så langt resultert i forskningssamarbeid. Dette 
har sannsynligvis sammenheng med at det er 
få forskningsgrupper i Norge som per i dag har 
den nødvendige kompetanse og infrastruktur 
for krystallografiske studier. Krystallografi er 
fortsatt både tids- og arbeidskrevende, og opp-
følging av et realtivt stort antall forskningspro-
sjekter har ut fra en begrenset kapasitet, vært en 
utfordring for plattformen.

NorStruct har også som oppgave å bidra til 
å øke den generelle kompetansen innen krystal-
lografi i Norge. Denne oppgaven blir i hoved-
sak forsøkt ivaretatt ved å tilby ulike kurs, og 
gjennom gjesteprogrammet som tilbys norske 
forskere. Kurs i krystallisering har blitt holdt i 
Tromsø, Trondheim og Bergen (i alt 4 ganger) 
med god deltagelse. Det har også vært arrangert 
et kurs i behandling av diffraksjonsdata. Gjes-
teforskerprogrammet, hvor forskere på alle nivå 
kan få hospitere ved alle «stasjonene» i produk-
sjonslinjen for egen opplæring og forskning, er 
blitt benyttet av ca 0 personer, de fleste har så 
langt hatt relativt korte opphold. NorStruct bi-
drar økonomisk til reise og opphold for brukere 
av dette programmet.

Moderne makromolekylær krystallografi 
krever i stadig økende grad, hyppig og god 
tilgang til røntgenstråling fra en synkrotron-
strålekilde. NorStruct har i hovedsak benyt-
tet European Synchrotron Radiation Facility 
(ESRF) i Grenoble, Frankrike. I 2004 samlet 
NorStruct-personell røntgendata ved syv an-
ledninger ved ESRF, med omtrent lik fordeling 
mellom de dedikerte ESRF-strålelinjene og den 
Sveitsisk-Norske strålelinjen (SNBL) som også 
FUGE har gitt driftsbidrag til. Siden synkrot-
ronstråling blir stadig viktigere i fremtiden, med 
økende kompleksitet i de strukturbiologiske pro-
blemstillingene, har en nær tilknytning til syn-
krotronstrålekilder og synkrotronforskning vært 
en prioritert oppgave for NorStruct.  I tillegg til 
hyppig bruk av fasilitetene, har NorStruct inn-
gått samarbeid med en av forskningsgruppene 
ved ESRF, og har personell som arbeider i pe-
rioder ved denne gruppen. 

F OR SK N I NGSPROSJ EK T E R
NorStruct er, per . mai 2005, en aktiv samar-
beidspartner i 5 eksterne prosjekter der struk-
turbestemmelse av makromolekyler er hoved-
begrunnelsen for å involvere NorStruct i fors-
kningssamarbeidet – og alle disse prosjektene er 
et resultat av en initiell kontakt via servicetil-
budet. I tillegg er plattformen en aktiv samar-
beidspartner i prosjekter der vi bidrar med vår 
kompetanse innen beregningsbasert struktur-
biologi. NorStruct er selv også ansvarlig for egne 
forskningsprosjekter, såkalte «interne» prosjek-
ter, der struktur-funksjonsstudier er en hovedel 
av forskningsarbeidet. NorStruct har per våren 
2005 ca. 60 ulike makromolekyler (omtrent lik 
fordeling mellom eksterne og interne prosjek-
ter) ved forskjellige trinn i produksjonslinjen 
fra kloning til strukturbestemmelse, og denne 
listen er stadig voksende. Det er ikke realistisk 
å anta at det kan ferdigstilles et så høyt antall 
3D-strukturer. Imidlertid, ut fra erfaring fra 
slik forskning internasjonalt kan man, på gene-
rell basis, regne med at bare omrtrent halvparten 
av utvalgte genprodukter passerer de alvorligste 
flaskehalsene, som rekombinant overuttrykk og 
krystallisering. 

Ved påsketider i år kunne NorStruct-sta-
ben markere strukturbestemmelsen av protein 
nummer 0 i rekken siden oppstarten. Prote-
instruktur nr. 0 er en endonuklease fra den 
psykrofile og fiskepatogene bakterien Vibrio sal-
monicida som har sitt opphav i et av de interne 

Over: Krystaller av 
«mismatch specific 
DNA-glycosylase» fra 
Deinococcus radiodurans.

Postdoktor Nannan 
Yang i arbeid ved 
SNBL.

NorStructs struktur-
bestemmelse nummer 
0 ble behørig markert 
i begynnelsen av april 
2005.

V IBEK E OS OG  
AR NE O.  SM A L Å S

Nasjonalt senter for 
strukturbiologi  
– NORSTRUCT    
NorStruct, FUGEs teknologiplattform for strukturbiologi, 
ble i 2003 bygd opp rundt den da allerede eksisterende fors-
kningsgruppen innen proteinkrystallografi ved Universitetet 
i Tromsø. I oppstartsåret ble det etablert rutiner for service, 
infrastruktur for forskning og det ble rekruttert personell, mens 
2004 ble det første reelle driftsåret.
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prosjektene. Vibrio salmonicida er valgt som 
organisme for et «strukturelt genomprosjekt» 
ved NorStruct, og dette er den første røntgen-
strukturen fra denne bakterien. NorStruct sine 
interne prosjekter er i stor grad rettet mot forstå-
else av grunnleggende problemstillinger innen 
marin forskning [2]. I tillegg til arbeidet med V. 
salmonicida er det et mål å oppklare 3D-struk-
turer av makromolekyler involvert i spesifikt og 
uspesifkt forsvar hos laks og torsk [3].

Tema for eksterne prosjekter som benyt-

ter NorStruct spenner bredt; humanmedisin-
ske problemstillinger (transkripsjonsfaktorer, 
kinaser etc), bakteriell og arkebakteriell struk-
turell proteomikk, RNA og ribozymer, plante-
proteiner, virusproteiner, samt grunnleggende 
problemstillinger som omhandler for eksempel 
temperaturadaptasjon og DNA-reparasjon. Et 
eksempel på det siste er strukturoppklaringen av 
enzymet metylpurin DNA-glykosylase fra Ar-
chaeglobus fulgidus, i samarbeid med prof. Svein 
Bjelland og medarbeidere ved Universitetet i 
Stavanger.

NO T E R
. Olufsen, M., Smalås, A.O., Moe, E. and Brandsdal, 
B.O. (2005) Increased flexibility as a strategy for cold-
adaptation: A comparative MD study of cold-and warm-
active Uracil DNA glycosylase. J. Biol. Chem. In press.

2. Moe, E., Leiros, I., Riise, E.K, Olufsen, M., Lanes, O., 
Smalås, A. O. & Willassen, N. P. (2004). Optimisation of 
electrostatic surface potential as strategies for cold adapta-
tion of Uracil DNA glycosylase (UNG) from cod (Gadus 
morhua). J. Mol. Biol., 343, 22-230

3. Solem, S.T., Brandsdal, B.O , Smalås, A.O. & Jør-
gensen, T.Ø. (2004) The primary structure and specificity 
determining residues displayed by recombinant salmon 
antibody domains. Mol. Immunology 40, 335-348.

3D-strukturen av  
Endonuklease  fra 
Vibrio salmonicida.

3D-strukturen av 
enzymet metylpurin 

DNA-glykosylase fra 
Archaeglobus fulgidus. P L AT T F OR MEN ORG A N ISER ER  EN 

rekke kurs og møter. Kursene er rettet 
mot både forskere og studenter på MSc, 

PhD og post-doc nivå. En utfordring er at del-
tagerne har meget forskjellig bakgrunn – f.eks. 
molekylærbiologer, informatikere og statistike-
re. Tilbakemelding vi har fått både uformelt og 
gjennom evalueringskjema tyder på at vi i stor 
grad har lykkes med å lage nyttige kurs. Vi har 
også latt brukerne gi oss innspill på hvilke kurs 
de kunne ønske seg og prøvd å ta dette med i 
betraktning i vår planlegging.

Vi har gjennomført kurs i blant annet se-
kvens-analyse, analyse av proteinstrukturer, 
statistikk og fylogeni, analyse av mikromatri-
sedata, molekylær dynamikk, programmering 
i bio-python og Darwin, bioinformatikk innen 
proteomikk og Ensembl. Kursene bidrar til å 
heve kompetansen innen bioinformatikk nasjo-
nalt og hjelper oss i bygging av relasjoner innad 
i plattformen og internasjonalt (siden mange av 
kursholderne kommer fra utenlandske grupper). 
Kursene gjennomføres uten deltageravgifter.

Plattformen er involvert i og har ansvaret for 
en rekke nasjonale og internasjonale workshop 
og konferanser. Blant disse er Norsk Bioinfor-

matikk-forum – Oslo mai 2004, Towards Tree 
of Life – Bergen juni 2004, Workshop on Al-
gorithms in Bioinformatics (WABI) – Bergen 
september 2004, Bioinformatics for Young Sci-
entists (BFYS) – Oslo mars 2005, Microarray 
Gene Expression Data (MGED8) – Bergen 
september 2005 og Gene Ontology consortium 
meeting – Bergen September 2005. De siste to er 
blant de mer sentrale møtene innen funksjonell 
genomforskning og bioinformatikk internasjo-
nalt.

Når det gjelder tjenester, består aktiviteten 
av to hoved-element. Den ene omfatter utvik-
ling av verktøy og databaser som gjøres allment 
tilgjengelig – typisk gjennom web-grensesnitt. 
Den andre er at vi hjelper brukere med råd og 
praktisk hjelp i deres prosjekter. For den siste 
typen aktivitet har vi etablert en «diagnose-
tjeneste». Dette betyr at hvem som helst kan 
komme til oss med et spørsmål eller et prosjekt; 
deretter bruker vi en dag eller to på å analysere 
problemstillingen og gir brukeren en tilbake-
melding. Denne kan bestå i råd om valg av me-
tode/verktøy eller estimat på hvor mye arbeid 
det ville være for oss å utføre et prosjekt. For 
større prosjekt, tar vi betaling og/eller inngår 

Bioinformatikk-
plattformen

Bioinformatikk-plattformen har noder fra de tre største universitetene (UiO, 
NTNU, UiB) og samarbeidspartnere i de tre tilhørende regionene. Plattformen ko-
ordineres fra Computational Biology Unit (CBU) ved UiB og ledes av Inge Jonassen. 
Aktiviteten i plattformen er stor og spenner vidt både tematisk og i art. Virksomheten 
er basert på forskning i og på tvers av flere fag inkludert informatikk, biologi, statis-
tikk og kjemi. Plattformen har som viktigste oppgave å bygge opp forskningsbasert 
kompetanse og gjøre denne tilgjengelig for brukere gjennom kurs, utdanning og tje-
nester og bidra til videre utvikling av funksjonell genomforskning i Norge.
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forskningsamarbeid. 
Eksempler på prosjekter som er gjennom-

ført ved CBU: () Rådgivning ved valg av verk-
tøy for å håndtere sekvenserte EST sekvenser 
(database, annotering) – for Havforskningsin-
stituttet, (2) bygging og evaluering av modeller 
for proteinstrukturer – for Molekylærbiologisk 
Institutt, UiB (figur viser eksempel) (3) anno-
tasjonstøttesystem i forbindelse med sekvense-
ring av virus – for Biologisk institutt, UiB, (4) 
analyse av proteomikk-data (Radiumhospitalet), 
(5) identifikasjon av nye mulige leserammer (for 
Gades institutt, UiB). CBU har en service-
gruppe på 4 personer. I tillegg er CBU sammen 
med Institutt for informatikk involvert i en rek-
ke mikromatrise-studier i hovedsak organisert 
gjennom mikromatrise-plattformen. Bioinfor-
matikk-plattformen støtter opp om aktiviteten 
spesielt gjennom etablering og drift av database-
løsninger (BASE-systemet).

Det foregår en stor forskningsaktivitet i og 
knyttet til plattformen. 

UiO fokuserer på klinisk bioinformatikk 
som dreier seg om utvikling og bruk av metoder 
for å kombinere kliniske (pasient) data sammen 

med (funksjonelle) genomiske data, for eksempel 
genuttrykkdata, genotype-data og proteomikk-
data. Blant resultatene av denne virksomheten 
er det utviklet en metode til å estimere absolutte 
transkripttall for en gitt prøvemengde basert på 
mikromatriseforsøk. Metoden er nå også inte-
grert som en del av BASE, og som sådan til-
gjengelig for brukere. Blant tjenester inngår, 
foruten brukerstøtte, av hjelp til forsøksdesign 
og genetisk assosiasjonsanalyse. En web-tje-
neste er etablert for simulering av denaturering 
av DNA (stichprofiles.uio.no). Oppbygging av 
bioinformatikk-kompetanse knyttet til USIT, 
UiO, pågår, herunder også samlende virksom-
het mot felles tjenester.

En sentral forskningsaktivitet ved NTNU 
er utvikling og anvendelse av metoder for rask 
søkning i store datamengder, basert på teknologi 
utviklet i de tilknyttede selskapene SenCel AS 
og Interagon AS. Interagon har for eksempel ut-
viklet metoder for å designe effektive siRNAer 
(small interfering RNA) slik at de kun binder til 
det tiltenkte transkriptet []. Ved medisinsk fa-
kultet ved NTNU forsker Hans Krokan og Finn 
Drabløs på sekvens-analyse og protein-modelle-
ring, og har blant annet utarbeidet en metode for 
homologi-basert rasjonell drug design [2]. Sær-
lig problemstillinger knyttet til kreft og DNA/
RNA-reparasjon står sentralt i denne forsknin-
gen Ved Kjemisk institutt på NTNU arbeider 
Bjørn Alsbergs gruppe med utvikling og bruk av 
metoder for å analysere mikromatrise-data. Et 
viktig produkt fra gruppen er SciCraft (www.
scicraft.org) som er et fleksibelt og generelt sys-
tem for data-analyse rettet spesielt inn mot mi-
kromatrisedata og kjemometri.

Ved UiB er forskningsaktiviteten (og all 
annen aktivitet i plattformen) knyttet til CBU. 
Vi har rekruttert tre nye gruppeledere: David 
Liberles som arbeider med adaptiv evolusjon, 
Nathalie Reuter innen molekylær modellering 
og dynamikk og Boris Lenhard innen gen-regu-
lering og genom-analyser. Lenhard starter ved 
CBU . juni i år. I tillegg til disse arbeider Inge 
Jonassens gruppe med analyse av mikromatrise-
data og analyse av proteinstruktur og EST se-
kvenser og Rein Aaslands gruppe med lineære 
funksjonelle motiv, chromatin-regulering og 
proteindoméner. Liberles gruppen har utviklet 
The Adaptive Evolution Database (TAED) [3] 
og gjør nå videre analyser basert på denne. Jo-
nassen har sammen med Willie Taylor utviklet 
nye metoder for prediksjon av protein-struktur 

basert på mønster av residy-pakkinger i kjente 
strukturer og ellers metoder for imputering av 
manglende verdier i mikromatrise-datasett. 
Lenhard har en meget produktiv gruppe ved 
Karolinska instituttet i Stockholm og vil fort-
sette å styrke sin aktivitet innen gen-regulering 
når han flytter til Bergen.

Plattformen er knyttet til en rekke interna-
sjonale og nasjonale nettverk. CBU er involvert 
i EU-prosjektene TEMBLOR koordinert av 
EMBL-EBI (totalbudsjett nesten 20 millioner 
Euro, 25 partnere) og Angiotargeting koordi-
nert av UiB (totalbudsjett 6 millioner Euro, 4 
partnere). CBU arbeider også tett med EM-
BRACE-nettverket innen implementasjon av 
Web service teknologi innen bioinformatikk i 
Europa. CBU er også med i Bioinformatics Re-
search and Education Workshops som samler 
PhD-studenter fra et lite antall europeiske for-
skerskoler/grupper hvert år.
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Figur : protein-modell 
laget av Nathalie Reuter 
(CBU) i samarbeid med 

Gilles Trave på fore-
spørsel fra Prof. Arnt 

Raae, Molekylærbiolo-
gisk institutt, UiB.

Figur 2: Oversikt over 
genom-annoteringsys-

tem under utvikling ved 
Computational Biology 

Unit (Anders Lanzén, 
Pål Puntervoll, Svenn 
Grindhaug, Nathalie 

Reuter).
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C EN TR E F OR IN TE GR AT I V E  Ge-
netics (CIGENE, www.cigene.no) 
prøver å oppfylle tre mandater gitt 

av FUGE-styret: (i) være nasjonal serviceenhet 
for deteksjon, typing og fortolkning av genetisk 
variasjon oppstått pga punktmutasjoner, såkalte 
Single Nucleotide Polymorphisms (SNPer); (ii) 
være et nasjonalt kompetansesenter for å vise 
hvordan en kan koble sammen eksperimentelle 
og teoretiske metoder for bedre å forstå sam-
menhengen mellom genotyper og fenotype for 
komplekse egenskaper (i.e. systembiologi-platt-
form); (iii) sikre at denne kompetansen kommer 
til anvendelse innen marin funksjonell genom-
forskning. 

CIGENE er et flerinstitusjonelt foretak 
med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 
på Ås som vertskap. Virksomheten er basert på 
et aktivt samarbeid mellom Institutt for hus-
dyr- og akvakulturvitenskap, Institutt for ma-
tematiske realfag og teknologi, og Institutt for 
kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved UMB, 
og  Norges veterinærhøgskole, Akvaforsk, Mat-
forsk, Universitetet i Oslo, Universitetet i Ber-
gen, Norsk Regnesentral, Radiumhospitalet, 
Universitetet i Tromsø og NTNU. Plattformen 

er i stor grad finansiert gjennom FUGE-bevilg-
ningen og andre midler fra Norges Forsknings-
råd, men en betydelig egeninnsats på flere titalls 
millioner er også lagt inn fra UMBs side. 

SNP-T J E NEST E N FÅ R  
ØK E NDE A N TA L L BRU K E R E
I den internasjonale bestrebelsen etter å finne 
gener som påvirker fenotypiske egenskaper 
innen produksjonsbiologi, evolusjonsbiologi og 
biomedisin blir SNP-analyser i økende grad 
anerkjent som en nøkkelmetodologi. CIGE-
NEs SNP-tjeneste har vært i drift siden høsten 
2003, og den innbefatter i dag en MassARRAY 
(Sequenom) teknologi og en SNPlex teknologi 
(Applied Biosystems). MassARRAY- syste-
met kan også brukes til å gjøre allelspesifikke 
og høyoppløselige genekspresjonsmålinger (>5 
kopier DNA/sample) i relativt stor skala. To-
talt med de vi har under utføring, er 34 eksterne 
SNP-prosjekter logget inn per dato. Brukerne 
kommer hovedsakelig fra de medisinske miljø-
ene, men vi ser en gledelig tendens til at andre 
biologiske miljøer også begynner å ønske tjenes-
ter. Vi gleder oss også veldig over at folk kommer 
tilbake med nye prosjekter. Flere nye brukere er 

Centre for 
Integrative Genetics 
(CIGENE)

FOR FAT TER :   
ST IG W.  OMHOLT

JOUR NA L IST :   
MONIC A BERGEM SNP-plattform: CI-

GENE er eneste labo-
ratorium i Norge som 
benytter MassArray-
systemet for å genotype 
punktmutasjoner (SN-
Per). «High-throug-
hput» SNP-analyser 
utføres for forsknings-
institusjoner fra hele 
landet på flere ulike 
organismer.

på vei, men omfanget begrenses av manglende 
prosjektfinansiering innen FUGE og NFR for-
øvrig. Til tross for dette begynner det å avtegne 
seg en del større prosjekter. Teknologien vår er 
konkurransedyktig på pris, og vi bestreber oss 
sterkt på å redusere kostnadene i takt med den 
internasjonale prisutviklingen. 
I forbindelse med de fleste SNP-analyser er det 
en betydelig jobb som bør foretas både i forkant i 
forbindelse med eksperimentell design og statis-
tiske styrkebetraktninger, og i etterkant med å 
analysere dataene. CIGENE kan også tilby om-
fattende hjelp til denne type arbeid for de som er 
uvant med slike analyser. 

A K T I V IT E T E R O G T J E NEST E R  
I N NE N SY ST E M BIOL O GI
I tillegg til kurs, foredrag, og muligheter for 
gjesteforskeropphold, tilbyr vi hjelp til (i) hvor-
dan en skal modellere komplekse biologiske pro-
sesser ved hjelp av ordinære og partielle differen-
sialligninger, (ii) hvordan analysere høydimen-
sjonale biologiske data ved hjelp av multivariate 

teknikker, (iii) hvordan en kan bruke avansert 
statistisk genomikk til finkartlegging av QT-
Ler, og (iv) hvordan en kan lage matematiske 
representasjoner av koblingen mellom genotype 
og fenotype slik at en kan studere genetiske ef-
fekter på populasjonsnivå basert på kausale bio-
kjemiske og fysiologiske mekanismer. 

C A M PUSOR IE N T E RT  
I N F R A STRU K T U R BYG GI NG
Når man skal bygge en reell mekanistisk bru 
mellom genotype og fenotype er tilgang på om-
fattende fenotypisk informasjon om individer 
en nødvendighet. Slik informasjon innbefatter 
blant annet mRNA-ekspresjonsdata, protein-
ekspresjonsdata, metabolittdata, strukturelle 
data, og resultater fra ulike typer tester etc. Å 
finne generiske optimale metoder for å fangste 
disse dataene, sette de sammen og analysere de, 
har vist seg svært vanskelig. CIGENE-konsep-
tet har i denne forbindelse stimulert til et nytt 
campus-Ås samarbeide som har som mål å bidra 
til denne felles internasjonale bestrebelsen. Over 
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4 millioner kroner ble nylig reist som et fellesløft 
mellom flere UMB-institutter, Matforsk, Akva-
forsk, og Skogforsk under tittelen FUGEmasse 
for å koble sammen ulike typer instrumentering 
egnet for høyoppløselig fenotypekarakterisering 
med databasesystemer og tilpassede analyseme-
toder. Dersom man lykkes i dette arbeidet vil det 
selvfølgelig tilgjengeliggjøres for FUGE som 
sådan. Dette prosjektet illustrerer betydningen 
av tverrdisiplinære pillarer for å kunne drive 
frem ideer som ellers ville kunne ha forvitret.

PÅG Å E NDE  
F OR SK N I NGS A K T I V IT E T E R
Innen vår teoretiske forskning fokuserer vi for 
tiden på blant annet (i) etablering av statistiske 
og numeriske metoder for haplotypeblokk-ka-
rakterisering, (ii) mønsterdanning i flercellesys-
temer, (iii) studier av genregulatoriske prosesser 
med innebygd stokastisitet og tidsforsinkelser, 
(iv) konstruksjon av ny multivariat metodologi 
som kan sette sammen og utnytte fenotypisk in-
formasjon i en langt større grad enn hva som i 
dag er mulig, (v) i hvilken grad en kan avdekke 
gennettverk ved hjelp av koblingsanalyse av ek-
spresjonsdata (eQTLs) og hvordan dynamiske 
regulatoriske nett genererer de epistatiske fe-
nomenene som observeres i ekspresjonsdata og 
QTL-biologi. 

Vi er i full gang med å etablere 2000 vali-
derte SNPer på laks som skal danne grunnlag 
for et genetisk kart som igjen skal kobles med 
et fysisk kart, og som senere skal brukes til en 
omfattende serie QTL-analyser. CIGENE er 
norsk hovedsamarbeidspartner med Canada 
innen lakseforskning gjennom storskala-pro-
sjektet cGRASP (Consortium for Genomic 
Research on All Salmonids Project), og er en 
sentral aktør i det internasjonale samarbeidet på 
lakseforskning som er under utvikling, og som 
blant annet har som målsetting å få til en hel-
genom-sekvensering av laksen. CIGENE har 
også en sentral rolle i to EU-prosjektsøknader 
som nå er under evaluering. På storfesiden er 
vi partner i sekvenseringen av storfe-genomet i 
form av å ha en aktiv rolle i det bovine HapMap-
arbeidet.

E T EK SE M PE L PÅ CIGE NE-
A K T I V IT E T I N NE N M A R I N 
GE NOM F OR SK N I NG
Som det fremgår ovenfor bedriver også CIGE-
NE forskningsaktiviteter som meget vel kunne 

ha vært bedrevet isolert fra hverandre. Men ved 
at CIGENE har som primær forskningsfaglig 
målsetting å bidra til frembringelsen av en dyp 
årsaksmessig forståelse av komplekse genetiske 
karakterer hos planter, fisk og pattedyr, blir disse 
aktivitetene dimensjonert, kommunisert og har-
monert på en langt mer produktiv måte enn hva 
som ellers ville vært mulig. Kort sagt, aktivite-
tene får samlet sett en mye klarere retning. 

Men den viktigste forskningsfaglige effek-
ten av FUGE-finansieringen er at den har gjort 
det mulig å få nok intellektuell masse til å kunne 
adressere konkrete biologiske problemstillinger 
på en måte som ellers ville vært totalt utenfor 
rekkevidde. Ett eksempel på dette er det arbei-
det vi gjør rundt filetfarge på laks.

For å få laksekjøttet rødt tilsetter man ka-
rotenoidet astaxanthin i foret. Det koster mer å 
farge laksen rød enn å betale lønn til alle de som 
forer laks i Norge. Innfargingen utgjør omlag 
5% av forkostnadene, og beløper seg til omlag 
600 millioner kroner per år. CIGENE har valgt 
filetfarge som demonstrasjonsegenskap for å vise 
hvordan hele CIGENE-maskineriet kan anven-
des for å redusere dagens enorme kostnader. 

Vi har nå kommet godt på vei i å lage en 
matematisk modell av astaxanthin-dynamikken 
i laks, og det første arbeidet er under sammen-
skriving. Denne aktiviteten fordrer i seg selv et 
tett samarbeid mellom matematikere, informa-
tikere, molekylærbiologer, fysiologer og biokje-
mikere. Modellen kan brukes isolert til å studere 
effekten av ulike foringsregimer, forsammenset-
ninger, etc., og der i gjennom gi innsikt av be-
tydning for forfirmaene. 

Videre vil modellen danne utgangspunkt 
for et fokusert eksperimentelt program som vil 
gi oss klare hint om hvilke kandidatgen(typ)er 
som er involvert. Men det har vist seg at en 
ren kandidatgentilnærming for å finne kausale 
polymorfier i gener underliggende komplekse 
egenskaper er i beste fall en meget utfordrende 
eksersis. Dersom denne tilnærmingen derimot 
kobles til genomvide QTL-analyser (helgenom-
tilnærming) har man en helt annen situasjon. 

For å kunne gjøre en slik helgenom-tilnær-
ming er vi i ferd med å lage et høyoppløselig 
genetisk kart koblet med et fysisk kart av lak-
sen. Dette er en formidabel eksperimentell så 
vel som teoretisk oppgave, og den baserer seg på 
blant annet ressurser utviklet gjennom Salmon 
Genome Project i Norge og GRASP i Canada. 
Genomvide SNP-data fra individer tatt fra vel 

designede populasjoner vil så ved hjelp av kartet 
brukes til å lokalisere hvor på kromosomene den 
norske laksen besitter polymorfier som påvirker 
innfargingen av kjøttet. Alene vil ikke denne 
analysen gi oss mer enn et stort sett kandidatge-
ner som vil være veldig vanskelig å orientere seg 
i. Men koblet med kandidatgentilnærmingen 
over vil vi kunne kartlegge utvalgte gener mot 
disse QTL-områdene. Har vi først genene åpner 
det seg en hel rekke muligheter for å redusere 
bruken av astaxanthin i laks.

Denne integrerte tilnærmingen gir oss en 
helt annen punch i å finne de genene som forår-
saker den variasjonen vi observerer i komplekse 
fenotypiske egenskaper. Dette er dog ingen ga-
ranti for suksess, men det er vanskelig å se mer 
lovende alternative strategier. Dersom vi lyk-
kes med dette forsettet kan vi iallfall begynne 
å legge trykk på i’en i CIGENE med en viss 
berettigelse.
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LØSNINGEN
Hva er da mer naturlig enn at sentrale res-
surspersoner ved universitetene henvender seg 
til myndighetene og forteller at noe må gjøres 
raskt, og at det vil koste. En nasjonalt sam-
ordnet plan for funksjonell genomforskning i 
Norge (FUGE planen) ble derfor utarbeidet i 
løpet av 3 måneder og overlevert statsminister 
Jens Stoltenberg i januar 200. Beskjeden var at 
det må investeres 300 mill kr pr. år i 5 – 0 år for 
å sette dette fagområdet på kartet. I Statsbud-
sjettet for 2002 bevilget så Regjeringen 00 mill 
kr over Forskningsfondet, plasserte 3 av Fors-
kningsmeldingens tema inn i FUGEs ansvars-
område (grunnforskning, marin og medisinsk 
forskning) og ga Forskningsrådet ansvar for å 
organisere og drifte FUGE i 5 år. I ettertid har 
Forskningsrådets hovedstyre utvidet FUGEs 
finansieringsperiode til 202 og lagt inn 05 mill 
kr fra Forskningsfondet som årlig finansiering. I 
2003 la UFD inn en departemental fellesbevilg-
ning på 50 mill kr. Med noe annen finansiering 
ligger nå (2005) FUGEs totale budsjett på ca. 
65% av det som anses  faglig nødvendig.

GJENNOMFØRINGEN
FUGE gjorde sine første bevilgningsvedtak 
sommeren 2002. Da ble det i tråd med FUGE- 
planen opprettet  nasjonale teknologiplattfor-
mer med kontraktsfestet plikt og budsjettmessig 
rom til å være nasjonale kompetanse- og servi-
cesentre innenfor sine respektive teknologiom-
råder, samtidig som de utfører egen forskning. 
Det er gitt budsjettmessig rom til å gjøre nød-
vendig forflytning av personell. Denne nasjonale 
ansvars- og oppgavedelingen er en forutsetning 
for å opparbeide tyngde nok til å fremstå som en 
internasjonal aktør på en arena der konkurran-
sesituasjonen krever en kritisk masse.

 Opprettelsen av de nasjonale teknologi-
plattformene er basert på en åpen utlysning og 
fagekspertvurdering av søknadenes kvalitet og 
vurdering av miljøenes evne til å kunne gjen-
nomføre den oppgaven de ble pålagt som na-
sjonal plattform. Konseptet var den gang helt 
nytt i Norge, og det var en interessant og lærerik 
prosess å få dette på plass sammen med univer-
sitetene. Tiden det tok var nok helt nødvendig 
for å forankre nye strukturer og ansvar i de al-
lerede etablerte. Her som ellers i samfunnet er 
noen bedre til å holde fokus og fremdrift enn 

FUGE - strategisk 
satsing på funksjonell 
genomforskning og motor 
for norsk bioteknologi

Koordinator  
STE INAR BERGSE TH  

(NFR)  
og styreleder professor  

OLE PE T TER O T TER SEN  
(UiO)

Året er 2000 og det humane genom er nesten ferdigsekvensert. Forskere ved 
Norges universiteter ser skriften på veggen: «All den informasjon vi kan ønske oss 
om livets oppskrift kommer snart ut i det offentlige rom, og vi har verken kompetanse 
eller teknisk infrastruktur til å utnytte den. Fremtiden blir ikke vår hvis vi ikke reagerer 
raskt og setter Norge i stand til å være en seriøs aktør innen funksjonell genomforskning» 
Norge - et lite land med en befolkning som Berlin eller andre mellomstore byer 
i Europa – har fått i utfordring å bygge opp infrastruktur og forskning som kan 
konkurrere og være attraktiv internasjonalt.

andre og visse plattformer har også helt spesielle 
forhold som det har tatt tid å avklare. Et van-
skelig punkt har for eksempel vært å få utløst 
god egenfinansiering fra institusjonene. Det 
er derfor av mange grunner et tidsspenn på et 
drøyt år fra oppstart av den første til den siste 
av plattformene. Alle er forankret i et relativt 
detaljert kontraktssystem, noen også med til 
dels omfattende samarbeidsavtaler. Dette skal 
gjøre det mulig å følge opp og evaluere deres 
status etter  2 - 3 års driftstid. Evalueringen vil 
skje ved hjelp av en internasjonal ekspertkomité 
ved årsskiftet 2005 – 2006, og resultatet vil bli 
tilgjengelig for alle interesserte. FUGEs styre 
har i mellomtiden fulgt opp med direkte møter 
med plattformledere og med etterfølgende til-
bakemeldinger.

Basert på resultatene av evalueringen, råd 
fra ekspertene og diskusjoner med vertsinstitu-
sjonene, vil FUGEs styre vurdere i hvilken form 
og utstrekning plattformkonseptet videreføres.

Uttalte mål i FUGEs mandat er å bygge 

kompetanse, stimulere samhandlingen mellom 
akademi og næringsliv samt bygge nytt nærings-
liv basert på funksjonell genomforskning. Det er 
derfor gjort bevilgninger (karrierestipend) som 
tar vare på de beste unge forskere som har gjen-
nomført sin post doc periode og som gjør dem 
i stand til å bygge opp egne forskningsgrupper. 
Regionale FUGE-komiteer mottar bevilgning 
for å kunne ivareta det lokale nettverksarbeidet 
mellom akademi og næring, internt i regionen 
og mellom regionene og utenlandske miljøer. 
Gründere er gitt bevilgninger for utvikling i 
den tidligste fasen etter etablering av bedrift.

Nye teknologiske fremskritt utvider mulig-
hetene for etablerte aktiviteter. Gjennom årtier 
har Norge utviklet sin havbruksnæring basert 
på lakseoppdrett og senere torsk og registrert 
sine kyr for å foredle de beste egenskapene. 
Funksjonell genomforskning basert på kunn-
skapen om individenes gener gir muligheter for 
en raskere og mer kontrollert utvikling innen 
husdyravl uten å ta i bruk genmodifiserings-
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teknologi. FUGE er tillagt ansvar for å utvikle 
disse områdene etter den grunnmodellen som 
ble etablert i den første fasen.

UTFORDRINGENE
Som nevnt er FUGE ennå ikke fullfinansiert. 
Dette har vært – og er – en stor utfordring. Men 
den største utfordringen er at myndighetene 
ikke har maktet å følge opp intensjonene i Fors-
kningsmeldingen (Forskning ved et tidsskille, 
999) om en generell økning i finansieringen av 
norsk grunnforskning. Vi er fremdeles langt fra 
OECD-gjennomsnittet når det gjelder andel av 
bruttonasjonalprodukt investert i FoU. Dette 
har skapt store problemer for gjennomføringen 
av FUGE. Planen var at FUGE primært skulle 
bygge opp teknologiplattformer og at finansier-
ing fra andre kilder skulle sørge for at det ble 
knyttet et tilstrekkelig antall gode prosjekter til 
de forskjellige plattformene. Men den forvente-
de økningen i det generelle finansieringsnivået 

har uteblitt. Det har således blitt et meget stort 
press på de begrensede ressursene som FUGE 
har kunnet avsette til direkte prosjektstøtte. 
Innvilgelsesprosenten har blitt faretruende lav 
og dette har betydd at mange gode prosjekter 
har blitt stående uten finansiering. 

Det er positivt at FUGE nå har fått en liv-
slinje helt fram til utgangen av 20. Det er også 
positivt at den nye forskningsmeldingen har et 
sterkt fokus på bioteknologi. Vi kan derfor håpe 
at det i FUGEs neste finansieringsperiode kan 
skapes en bedre balanse mellom teknologires-
surser og prosjekter.  

FUGEs utfordringer har også mange utfor-
dringer utover de finansielle. Disse spenner fra 
lovgivning rundt bruk av materialet i humane 
biobanker, via nettverksbygging i internasjonale 
samarbeid til identifisering av de beste gründe-
rideene for å dyrke frem et robust næringsliv. 
Etiske og samfunnsmessige problemstillinger er 
også helt sentrale i all genteknologisk aktivitet. 

Et mantra er at vi må satse på våre «naturli-
ge fortrinn» og utnytte disse i forskning og næ-
ringsutvikling. Hva er så disse? Under «natur-
lige fortrinn» hører selvsagt våre naturgitte for-
utsetninger i form av en lang kyst, et kaldt hav, 
rent miljø, og fornybar energi. Men de viktigste 
fortrinnene er kompetansen og kreativiteten i 
våre forsker- og gründermiljøer. Det å identi-
fisere og foredle spisskompetanse og kreativitet 
er en av de største utfordringer vi står overfor. 
En annen utfordring er å etablere gode nordiske 
og andre internasjonale samarbeidsakser på de 
feltene der vi selv ikke kan utvikle tilstrekkelig 
kompetanse og teknologi. 

Det nasjonale aspektet med tydelig ansvars- 
og oppgavedeling fremheves i alle FUGEs akti-
viteter. I dette ligger det utfordringer på mange 
plan, men forskningsmiljøene og institusjonene 
skal ha ros for sin velvilje og aktive bruk av mu-
ligheten til å se hverandre og samordne gode 
prosjekter og teknologisamarbeid i plattforme-
ne. Et sentralt element i FUGEs struktur (figur 
?) er derfor de regionale FUGE komiteene som 
i nært samspill med FUGEs styre, ivaretar ko-
ordinering av forskningsaktiviteter og nærings-
utvikling på sine arenaer i Tromsø, Trondheim, 
Bergen og Oslo. 

RENTEGEVINSTENE
Som nevnt innledningsvis er Norge ikke mer 
enn et Berlin. Hvordan skal man fra et slikt 
ståsted klare å bli en attraktiv partner i det in-
ternasjonale forskningssamspillet? 

Konkurransen om innpass i de beste fors-
kningsmiljøene i utlandet blir stadig hardere. 
Med en nasjonal satsing som FUGE i ryggen 
blir det lettere for den enkelte forsker å vinne 
fram i denne konkurransen. Enhver FUGE-
forsker i Norge har per definisjon tilgang til 
FUGEs teknologiplattformer og den samlede 
kompetanse knyttet til disse og kan derfor 
aktivt bruke «FUGE-merkelappen» overfor 
potensielle utenlandske samarbeidspartnere. 
FUGE gir også større attraktivitet som samar-
beidspartner på nettverksnivå – innen norden, 
innen EU, og transatlantisk. Innen Norden er 
det allerede inngått avtale om felles tilgang 
på teknologiplattformene innen FUGE og de 
to søsterkonsortiene i Sverige – Wallenberg 
Consortium North og SweGene. Dette betyr 
at norske FUGE-forskere snarest bør orientere 
seg om de ressursene som de svenske teknolo-
giplattformene kan by på. (www.swegene.se og 

www.wcn.se )
Det er å håpe at FUGE kan motvirke og 

(på sikt) eliminere «nysgjerrighetsubalansen» 
som nå trekker langt flere forskere fra Norge til 
utlandet enn omvendt. En bedre balanse i mo-
biliteten er kanskje den viktigste rentegevinsten 
av FUGE i en tid der det blir stadig større inter-
nasjonal konkurranse om de beste forskerne. 

FREMTIDEN
FUGE var opprinnelig finansiert ut 2006. Som 
nevnt er levetiden nå forlenget med 5 år, knyttet 
til en totalfinansiering som ved nullvekstbud-
sjetter blir på ca. 775 mill kr. Dette er betyde-
lige forskningsmidler i norsk sammenheng og 
FUGEs styre er nå i ferd med å legge planer for 
hvordan disse best skal forvaltes. Utlysninger av 
tradisjonelle virkemidler som prosjektstøtte til 
forskning og næring vil skje høsten 2005, men 
styret ser også behov for strategisk bruk av mid-
ler for modifisering av plattformstrukturen og 
for styrking av internasjonalt samarbeid. 

Styret er meget bevisst sin sentrale rolle i opp-
byggingen av norsk funksjonell genomforskning 
og bioteknologi og ønsker derfor en grundig og 
godt forankret prosess for FUGEs videre liv.



38
N BS-N Y T T 2  /2 0 05

O LE PE T TER O T TERSEN er leder 
for det Nasjonale FUGE-Styret, og 
svarer på NBS-nytts generelle spørs-

mål om FUGE-plattformene, om lag to år etter 
at de ble startet.

− Finansieringen vår ligger nå i en mellom-
stilling på 55 millioner som er omtrent det halve 
av den ønskede finansieringen på 300 millioner 
per år. 

Han forklarer at et årsbudsjett på 300 mil-
lioner var det som nøkternt ble vurdert som 
nødvendig for å få norsk funksjonell genomfors-
kning opp på et internasjonalt nivå.

− FUGEs primære oppgave i den innle-
dende fasen skulle være å etablere teknologier 
i form av plattformer, for å få Norge opp på et 
internasjonalt høyt teknologinivå. Ottersen 
forklarer videre at plattformene er ment å sub-
sidiere forskningsnorge ved å yte vitenskapelig 
service i form av utstyrsekspertise, kurs og kom-
petanseutvikling og oppbygging av samarbeids-
nettverk.

− Finansieringen av FUGE er om lag halv-
parten av hva dere oppfatter som ønskelig. Når 
ble avgjørelsen om antall plattformer tatt?

− Antallet plattformer ble bestemt på 
grunnlag av det faktiske finansieringsnivået. Vi 
mener antallet plattformer vi valgte var riktig ut 
i fra de tilgjengelige midlene, svarer Ottersen. 
Han forteller at plattformene også har hatt mu-
lighet til å bruke tildelte midler på å ansette ek-
spertise knyttet til innkjøpt utstyr, slik at dette 
blir brukt på en best mulig måte. 

− FUGE er nå inne i en formell evaluerings-

fase, fortsetter han. − Internasjonale eksperter 
vil se på plattformene. Her kan hele plattform-
strukturen bli revidert. Vi kan både få nye platt-
former og legge ned gamle.

− Hva er ekspertene bedt om å vektlegge?
− Hele (FUGE) styret har reist rundt og 

vurdert plattformene. Kriterier ble satt opp på 
bakgrunn av disse reisene. Vitenskapelig pro-
duksjon er viktig, men også service ovenfor bru-
kerne av plattformen og hvor fornøyde disse er. 
Dessuten teller det hvor utadvent plattformvirk-
somheten er.

− Hvordan blir graden av brukertilfredshet 
vurdert?

− Plattformene er bedt anmode brukerne 
om å gi tilbakemelding til dem. 

− I FUGEs rettningslinjer heter det at 
FUGE skal ha en åpen kontakt med medi-
ene. I forbindelse med NBS-nytts kontakt med 
FUGE-plattformer gikk Steinar Bergseth inn 
og ba om at all kontakt skulle skje via FUGE 
sentralt. Dette innebefattet blant annet innle-
vert stoff fra de enkelte plattformene. Kan du 
kommentere denne saken?

− Da må jeg nok henvise deg til å ta kontakt 
direkte med ham.

− Når ventes denne evalueringsprosessen å 
være ferdig?

− Det kan jeg ikke si helt sikkert. Eksper-
tene som er involvert er opptatte mennesker. 
Forhåpentligvis i løpet av inneværende år.

− Og har du generelle kommentarer til 
FUGE-prosjektet?

− Jeg mener FUGE har fått til å øke infor-

FUGE – 
finansiering  
og evaluering

Ø Y V IND H A LSK AU JR .

F UGE og N BS -ny t t

Jeg fikk henvendelser direkte fra enkel-
te av de involverte plattformlederene 
med forespørsel om FUGEadministra-
sjonens syn på bestillingene fra NBS-
nytt for sin omtale. Dette skjedde på 
bakgrunn av at noen av punktene var 
relativt spesifikke og til dels evaluerende 
i forhold til plattformenes status. Alle 
plattformledere har lenge vært informert 
om at det vil skje en midtveisevaluering 
av deres drift mot slutten av 2005, og de 
hadde dermed en undring i forhold til 
hvilken karakter den informasjon som 
leveres NBS-nytt burde ha. For å ikke 
risikere at det fremkommer data som hø-
rer hjemme i den forestående evaluering, 
ønsket vi derfor at det i denne omgang 
presenteres mest mulig faktabasert in-
formasjon om plattformene og FUGE. 
Dette kom vi så til enighet med NBS-
nytt om, og det har fungert bra. Vi øn-
sker mer enn gjerne en åpen, og gjerne 
saklig kritisk dialog med NBS-nytt for 
sammen å bidra til en sterk og kvalitativt 
fremragende funksjonell genomfors-
kning i Norge.
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masjonsflyten i forskningsnorge, opprettet fle-
re samarbeidsakser og ført til en mer effektiv 
utnyttelse av hver forskningskrone. 

Han underbygger denne påstanden med 
at det nå er færre dupliseringer av tjenester 
kompetanse innad i det norske miljøet. − Vi 
tror også det kan være gunstig for andre fagfelt 
å legge opp til et lignende system, sier Otter-
sen. Han poengterer at regjeringens ambisjo-
ner om å oppnå en forskningsfinansiering på 
gjennomsnittlig OECD-nivå ikke er oppfylt, 
og at dette er skuffende.

− Noen FUGE-plattformer kunne ha 
profitert av å ha flere prosjekter, avslutter han 
med.
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I  O DE L S T I N G PROP O S I S JON  N R .  08 
[] og i forslaget til statsbudsjett for 2003 
[2] tar regjeringen til orde for en satsing 

på forskning på stamceller fra fødte personer. 
Denne satsingsviljen kombineres i odelstings-
proposisjonen med et totalforbud mot forskning 
på humane embryonale stamceller []. Regjerin-
gens dobbeltforslag hviler på to forutsetninger: 

• Forskning på stamceller er terapeutisk lo-
vende. 

• Forskning på stamceller fra fødte repre-
senterer etisk sett en enklere vei frem til dette 
mål enn forskning på humane embryonale 
stamceller. 

Hensikten med dette innlegget er ikke å 
bestride de gode intensjoner som her uttrykkes, 
men å problematisere de empiriske forutsetnin-
ger som forslaget hviler på. 

Søren Holm, professor i medisinsk etikk 
ved University of Manchester og Universitetet 
i Oslo, mener at det så langt i debatten ikke har 
vært lansert et eneste holdbart argument for 
nødvendigheten av forskning på humane em-
bryonale stamceller og har argumentert for dette 
i to artikler som er under publisering (S. Holm, 
personlig meddelelse). Holm kritiserer også 
forkjemperne for denne forskningen for å drive 

med terapeutisk «oversalg» av sine resultater. 
Sistnevnte kritikk er det vanskelig å si seg uenig 
i. Mer problematisk er hans hovedpåstand. 

Det bringer meg til en rapport om stamcel-
leforskning fra en komité nedsatt av det britiske 
overhus [3]. Her er det ikke stamcellenes tera-
peutiske potensial som vies størst oppmerksom-
het, men de mange grunnforskningsutfordrin-
ger som må løses før man kan si noe om mulig-
heten for å gjennomføre prekliniske studier eller 
ordinære kliniske forsøk. 

I sitt svar på spørsmålet om hvorvidt fors-
kning på humane embryonale stamceller er nød-
vendig for å løse disse utfordringene, bygger ko-
miteen på tre empiriske premisser. For det første 
er studier som tyder på at stamceller fra fødte 
har en høyere plastisitet enn tidligere antatt, be-
heftet med betydelig usikkerhet [3]. Dette synet 
bekreftes av den forvirrede debatt som har fulgt 
i kjølvannet av to ferske studier om spontan fu-
sjon av stamceller [4, 5]. Forskerne bak disse 
studiene stiller ikke spørsmål ved den mulighet 
at stamceller fra fødte har en høyere plastisi-
tet enn tidligere antatt, slik det er rapportert i 
flere nyhetsoppslag og gjentatt i vitenskapelige 
tidsskrifter som Nature Biotechnology og BMJ [6 
- 0]. De hevder derimot at fenomenet spontan 

Bruk og misbruk 
av argumenter i 
stamcelledebatten

fusjon mellom embryonale stamceller og stam-
celler fra fødte er blitt observert i in vitro-forsøk. 
Hvorvidt og eventuelt i hvilken grad cellefusjon 
bidrar til danning av transdifferensierte celler in 
vivo, er imidlertid fortsatt å betrakte som uav-
klart. 

Det andre empiriske premiss som komiteen 
bygger sin argumentasjon på, er skriftlige og 
muntlige rapporter fra en hel rekke enkeltperso-
ner og institusjoner om deres syn på stamcelle-
forskning. Ett resultat av disse konsultasjonene 
er at veldig få eksperter - deriblant ingen av ek-
spertene som driver med forskning på stamceller 
fra fødte - sa seg enig i at den siste utviklingen 
innen forskning på slike stamceller hadde gjort 
forskning på humane embryonale stamceller 
overflødig. 

For det tredje hevder komiteen at det er 
urealistisk å tro at det vil bli mulig å forstå de- 
og redifferensieringsprosessene uten å bruke 
embryonale stamceller, altså celler som befinner 
seg i udifferensiert tilstand. Selv om de fleste av 
disse forsøkene sannsynligvis vil kunne gjen-
nomføres på embryonale stamceller hentet fra 
dyr, vil det likevel være nødvendig å sammen-
likne resultatene med situasjonen i humane em-
bryonale celler før man eventuelt kan gå videre 
med kliniske forsøk. Følgelig synes det å være 
vanskelig å komme forbi en viss forskningsmes-
sig bruk av humane embryonale stamceller som 
kontrollceller . 

For det fjerde: Selv om det i fremtiden 
skulle vise seg at forskning på humane embryo-
nale stamceller vil bli overflødig, vet forskere 
i dag altfor lite til med sikkerhet å kunne for-
utsi i hvilken retning forskningen burde gå for å 
oppnå de beste resultater. Derfor er det også for 
tidlig nå å avskjære noen av de forskningstraseer 
som faktisk eksisterer [3]. 

Denne måten å løse overflødighetsargu-
mentet på står i skarp kontrast til Søren Holms 
vurdering. Ifølge Holm mangler man tvingende 
bevis for at 

• forskning på humane embryonale stam-
celler vil generere terapeutiske resultater «mye 
hurtigere» enn forskning på stamceller fra fødte 

• forskning på humane embryonale stam-
celler utgjør den eneste veimulighet frem til te-
rapi for visse sykdommer 

Ved å begrense seg til disse to terapeutiske 
premisser makter Holm å bygge opp et tilsy-
nelatende holdbart argument mot forskning 

på humane embryonale stamceller. Problemet 
er imidlertid at en bit av historien mangler: 
grunnforskningen. Holm påpeker med rette at 
det blant enkelte forkjempere for denne typen 
forskning drives terapeutisk «oversalg». Når han 
selv utelater grunnforskningsaspektet i sin egen 
beretning, risikerer han å forkaste for mye for 
tidlig. Ikke bare det, den strategi han selv bru-
ker, likner til forveksling den strategi han med 
rette kritiserer de humanembryonale stamcelle-
entusiastene for å benytte seg av - «oversalg» av 
terapeutiske argumenter. 

For å summere opp: Debatten preges av 
overforbruk av terapeutiske argumenter, enten 
for å legitimere forskning på humane embryo-
nale stamceller eller for å forsvare et forbud mot 
slik forskning. I begge tilfeller er det empiriske 
grunnlag mangelfullt. Selv om det ikke alltid er 
slik at mangelfull behandling av detaljene fører 
til at fortellingen som sådan fortegnes, virker 
det som nettopp dette er tilfellet når det gjelder 
forskning på humane embryonale stamceller. 
Derfor er det også av avgjørende betydning for 
historiens troverdighet at grunnforskningsde-
taljene trekkes inn i fortellingen. For bare slik 
kan stamcellers egentlige terapeutiske poten-
sial bli synliggjort. Det burde de ansvarlige bak 
odelstingsproposisjonen [] ha tenkt på før de la 
saken frem for Stortinget. 

R EF E R A NSE R
Ot.prp. nr. 08 (200 - 2002). Om lov om endringar i lov 
5. august 994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi 
(forbod mot terapeutisk kloning m.m.) 

St.prp. nr.  (2002 - 2003). Samarbeidsregjeringen Bonde-
viks forslag til statsbudsjett for 2003. 

Stem cell research. Report from The Select Committee. 
London: House of Lords, 2002. 

Terada N, Hamazaki T, Oka M, Hoki M, Mastalerz DM, 
Nakano Y et al. (2002) Bone marrow cells adopt the pheno-
type of other cells by spontaneous cell fusion. Nature, 416, 
s. 542 - 5. 

Ying Q-L, Nichols J, Evans EP, Smith AG. (2002) Chang-
ing potency by spontaneous fusion. Nature, 416, s. 545 - 8. 

Flaws in studies of adult stem cells dash medical hopes. 
Daily Telegraph 4.3. 2002. 

Study weakens anti-abortionists’ adult tissue claim. The 
Independent 4.3.2002. 

Experts question studies suggesting adult stem cells won’t 
work. CNSNews.com (5.3.2002) 

Turning back the clock. (2002) Nat. Biotechno.l, 20 (5), s. 
4. 

Mayor S. Adult stem cells may not be able to differentiate 
into other cell types. (2002) BMJ, 324, s. 696.

JA N HEL GE SOLBAKK   

Tidligere trykket i 
Tidsskift for Norges 
Lægeforening (2002) 
122, s. 286. Gjengitt 
med her med tillatelse 
fra Jan helge Solbakk. 
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A NGEL A ER UTDANNET i Tyskland, 
ved Universitetet i Cologne. Mas-
tergrad og PhD var i organisk kjemi 

– også med NMR som metode. Hun dro så til 
Storbritannia, hvor hun ønsket å studere DNA-
protein interaksjoner ved hjelp av NMR.

– Dette var før 2D NMR var etabler som 
teknikk, sier hun. To-dimensjonal NMR var en 
essensiell metodisk utvikling innen NMR, som 
åpnet for strukturbestemmelsen av det første 
proteinet på midten av åttitallet. Se forøverig 
boks 2 og figur 2.

Siden protein-spektrene hun jobbet med 
den gangen hadde brede og overlappende signa-
ler, så kollegaene hennes intet poeng i å shimme, 
en prosedyre hvor en prøver å gjøre magnetfeltet 
i NMR-instrumentet så homogent som mulig. 
Et godt shimmet instrument vil gi pene og skar-
pe signaler, men når protein-signalene allikevel 
er brede, hva er vitsen?

– Jeg var vant til å shimme fra bakgrunnen 
min i organisk kjemi, forteller Angela. Hun 
fortsatte med det, og greide å påvise en splitting 
av to signaler i et protein-spektrum. Dette tydet 
på at proteinet var i likevekt mellom to konfor-
masjoner.

– Og det ble mitt første Nature-paper, ler 
hun.

Hun innså også at for å kunne forske ef-
fektivt på proteiner, måtte en få bedre tilgang 
på dem, og jobbet med å optimalisere uttryk-
kingsmetoder. I løpet av tiden hennes ved Lon-
don National Institute of Medical Research ble 
volumene en renset proteiner fra redusert – fra 
flere titalls liter til et par liter.

Som forsker har hun opplevd tysk, engelsk 
og amerikansk forskningspolitikk. 

– Etter post doc-perioden min i England, 
ble jeg igjen ved laboratoriet som en del av 
staben. Jeg fikk mulighet til å starte min egne 
gruppe og jobbe med mine egne prosjekter. I 
Tyskland ville jeg ikke ha blitt gitt den mulig-
heten.

Hun opplevde forskning i Tyskland som 
veldig restriktiv, og kanskje litt konservativ.  På 
mastergrad-diplomet hennes stod det herr Gro-
nenborn. Hun var den eneste kvinnen på orga-
nisk kjemi-studiene den gangen. 

– Kanskje ting har endret seg nå, antyder 
hun. Uansett, opplevde hun et annerledes klima 
i England. Det var mer aksept for å være seg 
selv.

Figur : Shimming er en 
prosedyre hvor en prø-
ver å gjøre magnetfeltet 
som er grunnlaget for 
NMR som spektrosko-
pisk teknikk så homo-
gent som mulig. (a og 
c) Et dårlig shimmet felt 
gir brede signaler; (b 
og d) Et godt shimmet 
felt gir skarpe signaler. 
Dette forutsetter at 
signalet en undersøker 
dør relativt sakte ut. For 
makromolekyler venter 
en at NMR-signalene 
er bredere, fordi effek-
tive relaksasjonsveier 
er tilgjengelige for de 
eksiterte tilstandene og 
disse gjør at signalene 
dør ut relativt raskt. 
Ved nøye shimming 
kan det likevel dukke 
opp flere signaler, selv 
i et protein-spektrum 
med mange og brede 
signaler. 

Figur 2: 2-Dimensjonal 
NMR sprer signalene 
utover to dimensjoner i 
stedet for en. Dette gjør 
det mulig å skille flere 
signaler og tilordne de 
til spesifikke atomer i 
(makro)molekylet en 
undersøker. I tillegg 
– og like viktig – gjør 
2D NMR at en kan 
se hvilke atomer som 
utveksler magnetisk 
informasjon. (Forts. 
neste side.)

Angela 
Gronenborns 
forskningspolitikk
Angela Gronenborn er professor og prime investigator at the National 
Institute of Health (NIH). NIH ligger utenfor Washington DC og er en 
av USAs spydspisser i biomedisinsk forskning. Angelas felt er protein-
NMR, altså karakterisering av proteiners struktur og dynamikk ved 
hjelp av denne spektroskopiske teknikken. I løpet av karrieren sin har 
hun blitt utsatt for flere typer forskningspolitikk, både statlige og internt 
på stedene hun har jobbet.

Ø Y V IND H A LSK AU JR .

– En kunne gå på hendene baklengs ned-
over Kings Road om en ville, og ingen ville bry 
seg. De så på forskningen din, og det var det.

– Og hvordan behandler Statene forskere?
– Min oppfatning er at media fremstiller 

forskere som enten onde eller gale. Veldig sjel-
dent blir de fremstilt som noen som er nyttige 
for samfunnet. Leger, ja, men ikke forskere.

Hun tror ikke det å bevilge penger til fors-
kning er mer forbundet med politisk prestisje i 
USA enn i andre land som Norge. Hun forklarer 
at det som har noe verdi «nede i sentrum» – NIH 
er bare noen t-banestopp unna Det Hvite Hus 
– er om en senator kan gjøre noe bra for velgerne 
sine hjemme i staten en representerer.

– En senator fra New Mexico pleide å være 
vennlig innstilt til forskningsbevilgninger, fordi 
det hadde en positiv effekt på sysselsetningen i 
den staten. Los Alamos National Lab ligger i 
New Mexico, forklarer Angela.

Så all politikk, også forskningspolitikk, er 
med andre ord lokal. New Mexico er for øvrig en 
relativt fattig og tynt befolket stat. Den har også 
en lang tradisjon med «gale» vitenskapsmenn. 
Den tyske rakettforskeren Werner von Braun 
havnet der etter andre verdenskrig, og han ble 
grunnlaget for en klassisk stereotyp: en mann 
isolert fra og hevet over resten av verden, med 
skummel aksent. Delstaten har også blitt brukt 

til testing av atomvåpen og har blitt forslått som 
permanent lagringsplass for atomavfall. 

– En kan også være kynisk, fortsetter An-
gela, som slett ikke høres ut som von Braun.

– Politikerne har alle syke mødre, og de vil 
ha disse behandlet.

– Uansett, konkluderer hun, det vil bare 
bli brukt penger på forskning og utdanning når 
budsjettene ikke er trange. Selv de stedene som 
er best bevilget, vil føle det når det er når tidene 
er dårlige.

En kan altså ikke gardere seg helt mot ka-
melår ved å jobbe på NIH, heller.

– Så hvilke akademiske og politiske struk-
turer produserer god og mye vitenskap?

– Etter 7 år i England dro jeg tilbake til 
Tyskland, ved Max Planck-instituttet. Dette 
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stedet var velbevilget i forhold til lab’en i Eng-
land. En trenger alltids noe penger for å drive 
forskning, men hovedingrediensen er kreativitet 
og fantasi.

Angela viser til tiden i England, som hun 
virker svært fornøyd med. Så hvordan fremhever 
en kreativitet?

– Å være teoretisk smart er ikke nok. En 
må kunne gjøre koblinger mellom tilsynelatende 
vidt forskjellige ting. Om en har en veldig smal 
og spesialisert utdanning, mister en noe av dette, 
så en bred vitenskapelig utdanning er med på å 
styrke forskning.

Hun forsetter ved å kommentere det tyske 
utdanningssystemet. 

– De stappet oss virkelig fulle av fakta. Om 
de bare hadde lært oss å finne sammenhenger 
mellom disse faktaene også… I England kan en 
spesialisere seg veldig, veldig tidlig sammenlig-
net med Tyskland. Slik ting er nå, tror jeg en 
ikke bør fokusere på at studenter skal tilegne seg 
masse faktakunnskap, men trene de opp i å være 
kritiske og relatere disse «faktaene» til hveran-
dre.

Hun mener det beste en kan gjøre for vi-
tenskap er å fange opp forskere mens de enda 
er unge.

– En må fostre opp unge mennesker og føl-
ge opp hva de har lyst til å drive med.

Angela har vært i Norge et par ganger, men 
kjenner ikke forskningssystemet vårt like godt 
som det tyske, engelske og amerikanske. Derfor 
kan hun bare gi Norge generelle råd:

– La folk være fantasifulle. Vitenskap fun-
gerer best når den er ikke-konform. Ikke straff 
de som beveger seg utenfor normene. Disse kan 
være nøkkelen til god vitenskap.
 

U T VA L G T E  
PU BL IK A SJONE R :
. Barrientos LG, Lasala F, Delgado R, Sanchez A, Gro-
nenborn AM (2004). Flipping the switch from monomeric 
to dimeric CV-N has little tffect on antiviral activity.  
Structure (Camb) 12, s. 799-807 

2. Ding K, Gronenborn AM (2004). Protein Backbone 
H(N)-3Cα and 5N-3Cα residual dipolar and J cou-
plings: new constraints for NMR structure determination.  
J. Am. Chem. Soc. 126, s. 6232-3 

3. Byeon IJ, Louis JM, Gronenborn AM (2003) A protein 
contortionist: core mutations of GB that induce dimeriza-
tion and domain swapping.  J. Mol. Biol. 333, s. 4-52 

4. Dobrodumov A, Gronenborn AM (2003) Filtering and 
selection of structural models: combining docking and 
NMR.  Proteins 53, s. 8-32 

5. Kirsten Frank M, Dyda F, Dobrodumov A, Gronenborn 
AM (2002) Core mutations switch monomeric protein GB 
into an intertwined tetramer.  Nat. Struct. Biol. 9, s. 877-85

6. Campos-Olivas R, Louis JM, Clerot D, Gronenborn 
B, Gronenborn AM (2002) The structure of a replication 
initiator unites diverse aspects of nucleic acid metabolism.  
Proc Natl Acad Sci U S A 99, s. 030-5 

 

 

(Forts.) Disse observa-
sjonene inneholder for 
eksempel den geome-

triske informasjonen en 
trenger for å karakteri-
sere makromolekylers 
struktur. Her vises et 

såkalt TROSY-HSQC 
spektrum av proteinet 

4-3-3.

Rettelse vedrørende artikkel 
om prenatalt stress hos 
opppdrettslaks i NBS-nytt 
nummer 1/2005, side 32-34

Redaksjonen beklager at AKVAFORSK 
sitt navn ikke kom med i artikkelen og 
vil gjerne presisere at AKVAFORSK har 
vært og fremdeles er en viktig bidragsyter 
i prosjektet, og da spesielt gjennom ar-
beidet til Harald Takle og Åsa Espmark, 
samt teknikere ved forskningsstasjonen på 
Sunndalsøra.

HVER JUL ER den samme. Man sitter 5. 
desember og vet ikke om man har et 
prosjekt å gå til . januar. Da er det 

godt å vite at Forskningsrådet føler med oss. 
Søknadene man sendte inn . juni er desverre 
ikke ferdigbehandlede ennå. Grunnen er opp-
lagt. Det er de trege politikerne som har skylden, 
igjen, siden budsjettstridigheter på Stortinget 
noen år tar lengre tid enn andre ord. Ingen vet 
hvor mye penger man har å dele ut.

En alternativ forklaring er selvsagt at Fors-
kningsrådet ikke gir beskjed før langt ut i de-
sember fordi de gir blanke i sine undersåtter. De 
får stå der med lua i handa og vær så god vente. 
Hvem er det disse forskerne tror de er? Tror de at 
det faktisk er deres penger det er snakk om?

Så her har vi to hypoteser. Hvordan klarer 
vi å falsifisere en av dem? En måte er selvsagt 
å gå til annerkjent samfunnsvitenskapelig teori, 
som fastslår at statsbudsjetter har vært konstant 
voksende i 50 år, i alle vestlige land. Dette er det 
mange grunner til, deriblant at gjennomsnitts-
borgeren, -journalisten og -politikeren har for-
lengst mistet kontakt med fantasisummene som 
blir slengt rundt i statsbudsjettene. 

Hvordan forholder man seg egentlig til et 
statsbudsjett på 600 000 millioner kroner? Dette 
er for eksempel 300 000,- kroner per arbeidsta-
ker her i landet. Hvor kommer alle disse pengene 
fra? Og kanskje viktigere, hva blir de brukt til?

En interessant konsekvens av slik luftslott-
politikk er at alle endringer i budsjettposter er 
relative, ikke i forhold til objektive forhold til 
hva nasjonen og folket trenger, men i forhold til 
det den samme budsjettposten var på i fjor. 

Landbruks-subsidiene, for å velge et vel-
kjent og annerkjent absurd eksempel, er i år på 
kanskje 40 milliarder (i direkte og inndirekte 
støtte), men blir neste år på 4 milliarder. En øk-
ning på bare 2,5 prosent, så bøndene ser seg selv 
som budsjett-taper, siden forsvar, forskning og 
sykehus fikk 3,5 prosent. Bøndene, og tilhørende 
landbruksindustri med mer, som nå samfunnsø-
konomisk faktisk ødelegger flere verdier enn de 
skaper, svarer med å dumpe gylle og råtne toma-

ter på Youngstorget.
Hva har dette med Forskningsrådet å gjøre? 

Jo, nemlig det at Forskningsrådet i teorien burde 
forventes å ha svært stabile og generøse rammer, 
i motsetning til mange andre aktører i samfun-
net, som bedrifter, eller for den saks skyld en-
keltindivider som venter på svar på prosjektsøk-
nader. Det er ingen grunn til at ikke 95 prosent 
av saker kan avgjøres innen 2 måneder – det vil 
si . august – fordi Forskningsrådet kan forvente 
å få det samme som i fjor, pluss/minus noen pro-
sentpoent, og sannsynligvis et pluss.

Så mye for teorien. Her ville Forskningsrå-
det forlange at man dokumenterer sine uhyrlige 
påstander. Så derfor går man inn på Forsknings-
rådets egen Forskning & Utviklings (FoU)-sta-
tistikk. Denne finnes det uhorvelige mengder av, 
og mesteparten er formet som uforståelig røyk-
slør: http://forskningsradet.ravn.no/bibliotek/
statistikk/indikator_2003/kap5.html

Summene som blir slengt rundt her er fa-
belaktige. Visste du at vi i 200 brukte 5 58 mil-
lioner kroner på FoU i instituttsektoren (Tabell 
A.8.4), deriblant en illevarslende post på 0 
millioner på noe kalt «Primærnæringsinstitut-
ter»? Av tabell A.2.0 kan man se at dette er 
«Jordbruk, skogbruk, jakt og ferskvannsfiske», 
alt svært fjernt fra enhver rasjonell FoU-satsning 
i en næring som faktisk destruerer verdier heller 
enn å skape dem.  

Det mest juicy stoffet finnes likevel i den 
uskyldige tabell A.4.3 «Anslåtte FoU-bevilg-
ninger i vedtatt statsbudsjett 983-2003, eksklu-
sive oppdrag, etter hovedformål». Her burde vi 
kunne teste hypotesene våre.

Det viser seg at den samfunnsvitenskapelige 
teori stemmer – kanskje et sjokk for enkelte – og 
at totaløkningen fra 983 til i dag er på enorme 
0 milliarder, fra 2.8 milliarder i 983, til 2.7 mil-
liarder i 2003. Kanskje er det mye omtalte løftet 
i forskningsbevilgningene reelt?

Likevel kan Forskningsrådet hevde at deres 
programmer blir påvirket uheldig, siden de en-
kelte poster kanskje kan svinge kraftig. Om man 
kikker nærmere på et case, nemlig Helse, som 

De årlige jordskjelv og 
tsunamier i Forskningsmidlene

TORGEIR HOLEN

DE B AT T:Angela M. Gronenborn

Laboratory of Chemical 
Physics, Principal Inves-
tigator 

NIDDK, National Institu-
tes of Health
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U n i v e r s i t e t e t  i  B e r g e n
er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen sentrum. Vi har ca 17 000 studentar og omlag 
3000 tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt europeisk nivå og har mellom anna tre senter for framifrå forsking 
(SFF). Vi har ein sterk internasjonal profi l som medfører tett samarbeid med universitet over heile verda.

en del av oss i biofagene er koblet opp mot, så 
er saken klingende klar. Det er en økning hvert 
eneste år, fra 203 millioner i 983, til 920 millio-
ner i 2003. Det er med andre ord ingen som helst 
grunn til Forskningsrådets absurde livegenhets-
system.

Så hva er den underliggende grunnen til 
jordskjelvene i Forskningsrådet, som fører til 
dødelige mini-tsunamier i forsker-populasjoner 
hver høst? Det mest nærliggende er Forsknings-
rådets utallige programmer, hver styrt av sin egen 
inkompetente byråkrat og småkonge. Her ligger 
utvilsomt hovedskylden for at forskningsfinan-
sieringen i Norge, selv for de beste og mest pro-
minente forskere, er tilfeldig, ustabil og den rake 
motsetning til det klima en kan utføre langsiktig, 
dyp forskning i. 

Innad i Forskningsrådet foregår det hvert år 
en nådeløs maktkamp mellom ulike fraksjoner 

og mafia-familier, hver med sine kontakter blant 
politikere, departementsråder og forsknings-
småkonger. De ulike pottene blir slengt rundt 
– avhengig av hvilken gangstergjeng som har fått 
kontroll over årets moteord og svadastrategiske 
begrep – og uten hensyn til de forskere som til 
syvende og sist skal finne ut noe nytt, etter at de 
har betalt husleien, barnas nye skolebøker og satt 
mat på bordet. 

Ikke rart at Norge er en middelmådig fors-
kningsnasjon, og ikke rart at de aller fleste med 
et snev av ekte intelligens har forlatt forskningen. 
Hvem vil egentlig bruke mesteparten av tiden 
på å skaffe forskningsmidler? Det er et kafkaesk 
mareritt. Forvent likevel ikke noe annet enn det 
sedvanlige sytet fra forskere om at FoU må opp 
på OECD-snitt. Vi sløser allerede vekk tusentalls 
millioner, men ingen endring er i sikte. Systemet 
kan neppe reformeres. 
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Comparison of Enhanced Luminol Chemiluminescence Substrates: Two-fold serial dilutions of peanut lectin 
were electrophoresed and electroblotted onto nitrocellulose membranes. Western blot detection was carried out 
using anti-peanut lectin antibody and goat anti-rabbit HRP, followed by membrane incubation in the various 
enhanced luminol chemiluminescence reagents for 1 minute, and 1 minute film exposures. (Use of PVDF 
membranes produces comparably superior results.)
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