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L IK E L ITE  SOM politikere skjønner 
hva forskere driver med, skjønner for-
skere hva politikere driver med. Aka-

demia blir aldri lei av å klage over politikernes 
påfunn, og kritiserer dem gjerne på spalteplass 
med en belærende tone − om de får sjansen. I 
fagpressen, altså for eksempel NBS-nytt, er le-
serne alle enige om visse politiske saker. At fors-
kningsbevilgninger må opp, til dømes. Det er 
derfor en ikke-sak å skrive om dette i NBS-nytt. 
Nei. Skal det være noe poeng i å bruke spalter 
på forskningspolitikk i dette bladet − som må 
regnes som svært internt − må saken enten ha 
en viss kontrovers innad i miljøet, eller være av 
oppklarende karakter. I anledning valgåret, kan 
følgende gi grunnlaget for en diskusjon i NBS-
nytt hvor det er rom for litt kontrovers: Hva er 

det politikerne, altså de som representerer fol-
ket, vil ha fra forskningen? Med andre ord: hva 
er det samfunnet venter å få igjen for de milliar-
dene som tross alt blir brukt på forskning? Vår 
jobb er så å krangle om hvordan vi best kan inn-
fri disse forventningene. Det er opp til oss å for-
klare grunnforskningens rolle i dette. Hvordan 
gjør vi det? I likhet med politikerne må vi spille 
på forventninger − om nye spennende ideer, ap-
plikasjoner og et bedre liv − valgløfter, om en vil. 
Vi kan også vise til resultater, slik partiene viser 
til sine politiske regnskap. Vi må bli flinkere til å 
stimulere samfunnets erogene soner, slik vi hvert 
år prøver å innynde oss ovenfor Forskningsrådet 
og andre bevilgende instanser. Vi må selge oss 
– opp til et visst punkt. Hvor går grensen? 

I  DENNE SPA LTEN har vi tidligere vært 
inne på hvilken betydning de store tekno-
logiske endringene som har funnet sted 

innenfor biokjemisk forskning har hatt, og vil 
få, for norske biokjemikers hverdag og hvordan 
biokjemisk forskning vil bli organisert i fram-
tida. Biokjemisk forskning er etter hvert blitt 
voldsomt resurskrevende og en ser konsekven-
sene av det økte resursbehovet i stadig nye måter 
å profilere seg på med det mål å styrke resurs-
tilgangen til egen, gruppens, instituttets og in-
stitusjonens forskning. Genomikk, proteomikk, 
funksjonell genomikk, translasjonell forskning, 
nanoteknologi og den senere tids oppmerksom-
het mot systembiologi er eksempler på begreper 
og «bevegelser» innenfor fagfeltet vårt som kan 
settes i sammenheng med forskernes behov for å 
posisjonere seg både innenfor faget, men også i 
forhold til den konkurrerende omverden. 

Systembiologi er kommet inn i Forsknings-
rådets interesseområde og dermed er mulighe-
tene åpne for at strategiske resurser kan utløses 
også lokalt. Internasjonalt samarbeid kan eta-
bleres og spennende forskningsplaner kan, for 
de heldige og flinke, realiseres. Men er system-

biologi relevant for oss biokjemikere? Wolken-
hauer og Mesarovic [] definerer Systembiologi 
slik: «It is system dynamics and organization 
principles of complex biological phenomena 
that give rise to the functioning and function 
of cells.» Dette er i høyeste grad biokjemi. Styr-
ken i konseptet Systembiologi er den dynamiske 
rollen matematisk modellering (computational 
approach) har som vitenskapelig bidragsyter for 
å forstå komplekse systemer som for eksempel 
metabolske «pathways», intercellulære prosesser 
og bearbeidelse av forskjellige former for genek-
spresjonsdata. Dette er spennende nyvinninger 
som har implikasjoner for anvendelsen av bio-
kjemisk kunnskap innen teknologi og medisin. 
Og for oss biokjemikere åpner det seg nye mu-
ligheter for å skape modellbaserte hypoteser som 
basis for god eksperimentell forskning. Lykke 
til med innovativ basalvitenskapelig og anvendt 
biokjemisk forskning innenfor vårt nye mantra, 
Systembiologi. Et begrep som i parentes bemer-
ket faktisk blir hevdet å være 37 år i disse dager.

. (2005) Molecular BioSystems 1, p. 4-6 

REDAKTØR

Ø Y V IND H A LSK AU JR .

PRESIDENT

JOH A NN L ILLEH AUG
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HVORFOR ER DET så vanskelig å få 
norske studenter, stipendiater og 
postdocs til å arbeide en periode i 

utlandet? Dette spørsmålet får jeg stadig fra 
organisasjoner som EMBO og FEBS, og det 
samme undres de over i Norges Forskningsråd. 
Det finnes en rekke tiltak for å stimulere yngre 
forskere til å reise ut – i noen tilfeller blir de 
nesten sparket ut - allikevel er det de færreste 
som reiser.

Forskning har alltid vært en internasjonal 
idrett, men det er vel først i de siste ti årene at 
det har gått opp for alle at det ikke er nok å bli 
norgesmester. Det er jo egentlig ikke formåls-
tjenlig at det avholdes norgesmesterskap i fors-
kning. Forskningsresultater kjenner ingen lan-
degrenser, og vår faglige standard må alltid må-
les opp mot den i andre land. Andre kulturer og 
tilnærmingsmåter og nye teknikker beriker vår 
egen forskning. Derfor er det ekstremt viktig 
at vi følger med i hva som skjer internasjonalt, 
og dette betyr omfattende samarbeid og kon-
takt over landegrensene. Det mest optimale er å 
jobbe i et utenlands laboratorium i en periode.

Det kan tenkes mange årsaker til at dette 
ikke er attraktivt nok for yngre, norske forske-
re, men økonomiske og familiære er vel de mest 
nærliggende. Muligens er lønnsnivået i Norge 
såpass høyt at mange vil gå ned i lønn ved å 
arbeide ute. Men samtidig er utgiftene lavere, 
i alle fall hvis man slipper å betale på en lei-
lighet som står ledig hjemme. Så jeg tror ikke 

økonomien er avgjørende. Familiesituasjonen er 
opplagt et problem i mange tilfeller, men dette 
er ikke verre enn i andre land. 

Kan det tenkes at vi er altfor (selv)tilfredse 
her i landet? Ser vi ikke betydningen av å kom-
me oss ut? Hva kan gjøres med problemet? En 
start kan i hvert fall være å delta mer på kurser 
og konferanser internasjonalt. Både FEBS og 
EMBO arrangerer en lang rekke «Courses and 
Workshops» som er åpne for norske søkere, og 
ofte tilbyr de reisestipendier. Men allikevel er 
søkningen fra Norge nesten fraværende.

I juni 2006 avholdes et stort biokjemi-møte 
i Kyoto, Japan, av IUBMB, den internasjonale 
biokjemi-organisasjonen. De utlyser flere reise-
stipendier i tillegg til at de inviterer til et «Young 
Scientists Program» der de frister med gode sti-
pendier som dekker reise og opphold. Ta en titt 
på www.congre.co.jp/iubmb. Dette må da være et 
eventyr av et møte for norske biokjemikere?

Hvis du tenker på å reise ut i en periode og 
er usikker på arbeidsforhold, avlønning,  finan-
siering, jobbmuligheter, etc., kan du ta en titt på 
http://mobility.embo.org/html/index.php, som er 
en mobilitetsportal drevet av EMBO. Det finnes 
en liknende portal i EU-systemet: http://europa.
eu.int/eracareers.

Min oppfordring til NBS sine medlemmer 
er derfor: Reis ut! Utnytt det NBS og FEBS og 
EMBO og andre organisasjoner har å tilby! Et 
opphold i utlandet er en vitamininnsprøytning 
som varer resten av livet.

GENERAL- 
SEKRETÆR

ER IK BOY E

D ET ER EN kjempejobb å vedlikehol-
de et oppdatert medlemsregister; det 
er nok den enkeltoppgaven som tar 

mest ressurser i NBS. Årlig utsending av over 
500 brev med krav om kontingent og deretter 
purring på over halvparten, innebærer mye ar-
beid. Men dere kan gjøre jobben mye lettere for 
oss:

. Betal kontingenten punktlig, og oppgi 
navn. Hvis arbeidsplassen betaler, får vi ofte 

bare beskjed om «Universitetet i …».
2. Meld addresseforandring. Noen reagerer 

når de ikke lenger får NBS-nytt.
3. Hvis dere betaler fra utlandet (gjelder 

særlig firmamedlemmer), må dere selv betale 
gebyrer. Gebyrene er ofte veldig høye.

Dersom disse reglene blir etterlevd, sparer 
det oss for hundrevis av epost og både dere og 
oss for ergrelser og tullball.

Mas fra generalsekretæren

Reis ut!
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Bruk av siRNA og 
RNAi cellearray i 
studier av molekylære 
mekanismer i mage- 
tarmsystemet. 

ST U DIE R AV MOL EK Y L Æ R E 
M EK A N ISM E R I  M AGE-TA R M-
SY ST E M E T
Mage- tarmsystemet er et komplisert system og 
har flere livsviktige funksjoner. De fysiologiske 
prosessene som foregår er nøye regulert av me-
kanismer som ikke er fullstendig kartlagt. I vår 
forskningsgruppe studerer vi molekylære meka-
nismer i mage-tarmkanalen med spesiell fokus 
på magehormonet gastrin. I tillegg til å studere 
enkelte gen som blir aktivert av gastrin, utfører 
vi også genomskala screening for å identifisere 
ukjente gener involvert i gastrinresponser. 

Peptidhormonet gastrin stimulerer magesy-
reproduksjonen fra parietalcellene i mageslim-
hinna. Gastrin blir produsert som en respons 
til matinntak og er under negativ regulering av 
magesyre. Gastrin-nivået hos et frisk individ 
vil følgelig variere i takt med måltider i løpet av 
døgnet. Produksjon av gastrin blir nøye regu-
lert av et samspill av flere nevroendokrine celler 
i mageslimhinna. Det er videre antatt at gastrin 
er involvert i autokrin vekstregulering i mage- 
tarmkanalen og i stamcelle- deriverte tumorer 
[, 2]. Gastrin induserer mange gener som er in-
volvert i vekst og differensiering inkludert c-fos, 

Bruken av RNAi i eksperimentelle systemer har gitt et stort sprang frem-
over når det gjelder å karakterisere genfunksjoner. I kombinasjon med en 
annen relativ ny teknikk, Transfekterte cellearray (TCA), er det åpnet opp 
for en ny eksperimentell dimensjon i funksjonell genomforskning. TCA 
går ut på dyrke mammalske celler på et objektglass hvor det avsatt definerte 
områder (00-000µm) med ulike nukleinsyrer. Celler som vokser over disse 
områdene vil ta opp nukleinsyrer, noe som danner spotter med lokalisert 
transfeksjon innenfor et teppe av ikke-transfekterte celler. Ved å trykke med 
ekspresjonsvektorer eller siRNA kan en se effekten på cellulær fysiologi ved 
henholdsvis overuttrykk eller nedregulering av genekspresjon for flere hun-
dre proteiner i ett enkelt forsøk. Her gir vi eksempler på hvordan vi benytter 
RNA interferens og Transfekterte cellearray i forbindelse med vårt fors-
kningsprosjekt som studerer molekylære mekanismer i mage-tarmsystemet. 
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c-jun, heparin-bindende epidermal vekst faktor-
lik vekst faktor og amphiregulin [3].
 
G A STR I N A K T I V E R E R DE N 
TR A NSK R IPSJONE L L E R E-
PR ESSOR E N ICE R
Mange gener som blir aktivert av gastrin inne-
holder cAMP responsivt promotorelement 
(CRE). Det har imidlertid vært lite undersøkt 
om gastrin regulerer genuttrykk via dette pro-
motorelementet. Vi har funnet at gastrin aktive-
rer transkripsjon av den transkripsjonelle repres-
soren ICER (inducible cAMP early repressor) 
[4], noe som indikerer at ICER kan delta i ter-
minering av gastrin-indusert transkripsjon via 
CRE-promotor element (Fig.). ICER tilhører 
en familie av basiske leucin zipper (bzip) CRE-
bindende proteiner; CREB/CREM/ATF-. 
ICER blir transkribert fra P2 promotoren i 
CRE-modulator (CREM) genet som koder 
for mange varianter av repressorer og aktivato-
rer. Flere repressorer kan påvirke transkripsjon 
via CRE-promotorelement, men ICER er den 
eneste faktoren som er kjent for å bli indusert. 

ICER er høyt uttrykt i organ av nevroendo-
krin opprinnelse. Flere studier tyder på at ICER 
er involvert i negativ feedback regulering av fy-
siologiske prosesser som for eksempel døgnryt-
me, via regulering av melatonin produksjonen 
[5]. ICER blir indusert ved cellevekst [6] og kan 
tenkes å blokkere gener involvert i induksjon av 
apoptose [7]. I noen celletyper kan ICER tenkes 
å fungere som et anti-onkogen med mulighet til 
å reversere transformerte celler [8] 

Et mål er å kartlegge ICER sin rolle i 
CRE-holdige promotorer. Til dette har vi be-
nyttet siRNA mot ICER sammen med transient 
transfeksjon av CRE-holdige promotorer. 

U T T EST I NG AV U L IK E s i R NA 
VA R I A N T E R
Det største hinderet for at siRNA kan benyttes 
til storskala screening av genfunksjon i mam-
malske celler er at det er nødvendig å teste ef-
fektiviteten til hvert eneste siRNA. Det er kjent 
at siRNA som er homologe til ulike områder av 
det samme genet kan variere betydelig i effekti-
vitet. Faktorer som kan ha betydning for effek-
tiviteten er basesammensetningen, stabiliteten 
til siRNA-molekylet, sekundærstrukturen til 
mål-mRNA’et og bindingen av RNA-bindene 
proteiner. Det eksisterer flere algoritmer for de-

CRE

CRE

ICER

stimulusstimulus

+

+

ICER protein

-

1.1.

2.2.
3.3.

CRE-responsive gene

1.1.

Figur 1: ICER er en repressor som blir aktivert via cAMP responsivt promotor ele-
menter (CRE) og som er kjent for å hemme CRE-regulerte genekspresjon. 

Figur 2: Effekt av ulike siRNA–ICER varianter. T-Rex 293 celler transfektert med 5 
ulike varianter av siRNA og kotransfektert med pLuc-ICER reportergen. pLuc-ICER 
gir opphav til et fusjons-mRNA bestående av Luc og ICER under kontroll av en sterk 
promotor. Transfeksjon med siRNA-CAT (kontroll) er satt til 00 %. siRNA design og 
syntese: siRNA-ICER varianter ,4 og 5; Mohammed Amarzguioui, Bioteknologisen-
teret, Oslo; siRNA-ICER varianter 2 og 3: Qiagen.
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sign av siRNA, men for de fleste algoritmene 
er det estimert at kun en av to eller så lite som 
en av fire designede siRNA molekyler er effek-
tive i å slå ned et målgen. Dermed er funksjonell 
vurdering av potensielle siRNA molekyler nød-
vendig [9]. Figur 2 viser uttesting av ulike siR-
NA mot ICER. Her er celler transfektert med 
pLuc-ICER reportergen i tillegg til siRNA mot 
ICER. Samtlige siRNA nedregulerer ICER 
ekspresjonen mer enn 75 %, noen varianter 85-
90 %.  Nedregulering av ICER ble bekreftet på 
protein nivå vha Western blot.

s i R NA-ICE R NE DR E GU L E R E R 
F OR SKOL I N-I NDUSE RT PCR E-
LUC
Etter at uttesting av ulike siRNA, ble det under-
søkt hvorvidt nedregulering av endogent ICER 
ville føre til en økt CRE-drevet transkripsjon. 
Figur 3 viser et eksempel hvor celler er kotrans-
fektert med pCRELuc reportersystem og siR-
NA ICER, og deretter stimulert med forskolin 
(siRNA CAT er benyttet som kontroll). For-
skolinstimulering av celler fører til økt cAMP-
nivå og transkripsjonell aktivering av CRELuc 
(se Fig. 3A). Figur 3B viser at nedregulering av 
ICER vha siRNA fører til en høyere pCRELuc 
respons. 

Det ble også undersøkt om ICER kunne 
modulere autentiske promotorer, som f.eks. c-
fos. Både siRNA ICER 6 og siRNA ICER 4 
førte til økt transkripsjonell aktivering av c-fos, 
noe som indikerer at ICER er en potent hemmer 
av c-fos genekspresjon.

OV E RG A NG F R A SM Å SK A L A-
ST U DIE R T I L  ST OR SK A L A 
K A R A K T E R ISE R I NG AV GE N-
F U NK SJON
I tradisjonelle metoder for biologisk uttesting av 
hypoteser i levende celler utføres det «in vivo» 
analyser av ett gen om gangen ved overuttrykk 
eller hemming som beskrevet ovenfor. Genom-
sekvenseringen av en rekke arter har resultert i 
en stor mengde sekvensinformasjon og identi-
fisering av tusenvis av nye gener. Denne utvik-
lingen skjer raskt, og det er en stor utfordring å 
beskrive funksjonen til disse genene. For å møte 
denne utfordringen er det nødvendig med me-
toder som kan utføres i storskala [0]. For syste-
matisk genomskala screening av genekspresjon 
er mikromatriser blitt et svært nyttig verktøy. 

Figur 3:  
(A) Skisse over reportergenassay. Forskolinstimulering av 
celler fører til økt cAMP-nivå og transkripsjonell aktive-
ring av reportergen som f.eks. Luciferase eller EGFP. 

Figur 3:  
(B) RIN5F celler transfektert med hhv. siRNA-CAT, 
siRNA-ICER 6 og siRNA-ICER 4, kotransfektert med 
pCRELuc og stimulert med forskolin (0 µM), 6 timer. 
Transfeksjon med siRNA-CAT er satt til 00 %. pCRE-
Luc er et reporterplasmid med 4 CRE promotorelementer 
oppstrøms for luciferasegenet, slik at luciferaseuttrykket 
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Men slik screening genererer mange hypoteser 
om genfunksjon som igjen må testes ut eksperi-
mentelt. Når det er flere hundre til tusen nye gen 
eller molekyl som skal testes er det nødvendig 
med nye storskala cellebiologiske teknikker. 

TR A NSF EK T E RT E CE L L E A R-
R AY
Transfekterte cellearray (TCA) er et system for 
funksjonell analyse av mange gener parallelt, og 
er et lovende verktøy for storskala karakterise-
ring av genfunksjoner [0, ]. TCA kombine-
rer mikromatrise teknologi med cellebiologiske 
metoder som transfeksjon og cellekultur. Meto-
den ble først beskrevet av Ziauddin & Sabatini 
i 200 [2]. Prinsippet med cellearray er basert 
på revers transfeksjon hvor nukleinsyrer (ek-
spresjonsplasmid eller RNA) transfekteres inn 
i mottakercellene fra en fast overflate. Sammen-
lignet med konvensjonell (forward) transfeksjon 
reverseres dermed rekkefølgen for tilsetting av 
nukleinsyrer, transfeksjonsreagens og celler. Ved 
konvensjonell (forward) transfeksjon blir tilfel-
dige celler transfektert med nukleinsyrer som 
går inn i cellene fra den omliggende løsningen. 
På revers transfekterte cellearray transfekteres 
bare de cellene som ligger over nukleinsyrene, 
og det dannes punkter med lokalisert trans-
feksjon innenfor et teppe av ikke-transfekterte 
celler [3].  Prosessen kan deles i tre trinn: (i) 
trykking av array, (ii) revers transfeksjon og (iii) 
nedstrøms assay og avlesning. De to første trin-
nene er illustrert i Figur 4. Eksempler på trinn 
tre er gitt i Figur 5.  

I motsetning til mikromatriser som benyt-
tes for ekspresjonstudier, kan ikke nukleinsyrene 

Figur 6: Reportgen-
studier på cellearray-
format. Som eksempel 
er det vist stimulering 
av CRE- og NFkB-
drevne promotorer med 
henholdsvis forskolin 
og TNFα. Cellekjer-
nene er farget blå med 
DAPI.  Bilder er hentet 
fra [4]

Figur 4: Prinsippet for protokollen som brukes ved re-
vers transfeksjon på glass slides. (A) Trykking av array. 
En blanding av nukleinsyrer og gelatin trykkes på glass 
slides (vi bruker UltraGAPS) ved hjelp av en eller flere 
mikromatrise robot stål penner. Blandingen kan eventuelt 
trykkes manuelt ved hjelp av en tynn pipettespiss. Trans-
feksjonreagens trykkes enten direkte eller tilsettes array-
ene etter trykking. (B) Revers transfeksjon. HybriWell 
hybridiseringskammer (Grace Bio-labs) fungerer godt for 
inkubering av transfeksjonsreagens ‹‹etter›› trykking av 
array. Inkuberingstiden avhenger av reagens og forsøksbe-
tingelser. Trykte array legges i en dyrkningskål (vi bruker 
QuadriPERM fra Vivascience). Deretter tilsettes mam-
malske celler i dyrkningsmedium. 

Figur 5: Avlesning av cellearray. (a) Etter transfeksjon 
(vanligvis 24-72 timer) fikseres cellene til objektglasset 
hvor de eventuelt farges og monteres for mikroskopi. 
(b) Laserskanbilde av et cellearray. (c) Bildet, som er 
tatt med et Nikon fluorescensmikroskop (4x objektiv), 
viser 6 spotter med celler som uttrykker grønt fluores-
cerende protein, EGFP. (d-g) Enkeltspotter observert 
med Zeiss LSM0 konfokalmikroskop (20x objektiv). 
Bildene viser celler transfektert med (d) pEGFP-N, 
(e) pHcRed-C, (f) kotransfeksjon av pEGFP-N 
og pHcRed-C og (g) kotransfeksjon av pHcRed og 
siRNA mot HcRed. Cellekjernene er farget med dia-
midino-2-phenylindole (DAPI), et blåfluorescerende 
fargestoff som binder seg til dobbeltrådet DNA (vist i 
f). Tegningene illustrerer hvordan det dannes punk-
ter med lokalisert transfeksjon innenfor et teppe av 
ikke-transfekterte celler. I alle eksemplene er arrayene 
trykket med robot lipid-DNA metoden hvor transfek-
sjonsreagenet Effectene (Qiagen) ble trykket direkte 
i spotten. Trykkepennen som ble benyttet, SMP5 
fra Telechem, gir en spotdiameter på rundt 500µm. 
Spottene ble trykket med en avstand på  mm mellom 
sentrum av hver spot. (Med et slikt trykkemønster er 
det mulig å trykke ca 500 spotter per glass slide). Det 
ble sådd ut fem millioner Flp-In T-Rex 293 celler, som 
ble inkubert i 48 timer før fiksering. Figuren er basert 
på [4].
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som skal transfekteres inn i cellen immobilise-
res permanent til glassoverflaten. Derfor løses 
nukleinsyrene som skal trykkes i en gelatinløs-
ning som letter overføring av nukleinsyrene fra 
det faste underlaget til cellen. Arrayene tryk-
kes vanligvis med en mikromatrise robot. Ved 
mindre studier kan blanding trykkes manuelt 
med en tynn pipettespiss (Figur 4A). Trans-
feksjonsreagenser kan enten trykkes i spot-
tene (lipid-DNA metoden) eller tilsettes etter 
trykking (gelatin-DNA-metoden). Ved begge 
metodene danner nukleinsyrene komplekser 
med transfeksjonsreagens på overflaten av ob-
jektglasset. Tørket array plasseres deretter i en 
dyrkningsskål og celler tilsettes i en konsentra-
sjon som optimalt gir tilnærmet tett cellelag ved 
slutten av eksperimentet. Cellene som fester seg 
på spottene tar opp det trykte materialet og blir 
transfektert. Resten av cellene på arrayet forblir 
uttransfektert (Figur 4B). Nedstrøms assay som 
kan utføres på cellearrayene inkluderer farging, 
immunhistokjemi, DNA merking, ‹‹in situ›› hy-
bridisering og deteksjon av apoptose. Cellearray 
kan avleses i mikromatrise laserskanner (fu-
gleperspektiv) eller spotter og enkeltceller kan 
studeres og fotograferes med fluorescentmikro-
skop og konfokalmikroskop (se Figur 5). Disse 
avlesningsmetodene fungerer godt ved mindre 
studier. For visuell screening i stor skala kreves 
det fremdeles mye optimalisering av avlesnings-
prosedyrer []. 

Vi arbeider nå med å implementere og opti-
malisere TCA for bruk i analyse av molekylære 
mekanismer i mage-tarmsystemet. I Figur 6 er 
det vist eksempler på aktuelle reportergenstu-
dier på cellearrayformat. I tillegg arbeider vi 
med å lage aktuelle RNAi cellearray til bruk i 
storskala karakterisering av genfunksjon. Ved å 
trykke siRNA/shRNA på objektglass analogt 
med cDNA konstruksjoner, har det vært mulig 
å danne cellearray hvor cellene i de ulike spot-
tene har reduserte nivåer (eller fravær) av spesi-
fikke genprodukt. På den måten kan man syste-
matisk nedregulere et stort antall gener ved bruk 
av RNAi cellearray [, 3]. RNAi cellearray kan 
også brukes til å screene for effektive siRNA/
shRNA [9, 3].  Figur 7 viser et eksempel hvor 

tre forskjellige siRNA mot det røde fluoresce-
rende proteinet HcRed er testet på cellearray-
format ved NTNU. Bildene illustrerer at to av 
tre siRNA gav en nedgang i signalintensitet (se 
også Figur 5e og 5g). 

Transfekterte cellearray er en lovende meto-
de for storskala karakterisering av genfunksjon, 
men er fremdeles på optimaliseringstadiet. Fire 
år etter den første publikasjonen med denne me-
toden [2] er det fremdeles bare publisert artikler 
hvor prinsippet vises og med eksempler på hva 
som kan detekteres med denne metoden. Det er 
likevel publisert en rekke oversiktsartikler, noe 
som indikerer at interessen for og forventningen 
til denne metoden er stor. Det faktum at det i 
dag ikke foreligger vitenskapelige publikasjoner 
som bruker TCA i storskala karakterisering av 
genfunksjon i mammalia indikerer at det er be-
tydelige utfordringer knyttet til etablering og 
optimalisering av denne metoden i storskala. 
Den største flaskehalsen er mangel på effektive 
bildeanalyseverktøy for cellearray format []

R EF E R A NSE R
. Brenna E, Waldum HL: Trophic effect of gas-
trin on the enterochromaffin like cells of the rat stomach: 
establishment of a dose response relationship. Gut. 992. 
33(0): p. 303-306.

2. Baldwin GS: The role of gastrin and chole-
cystokinin in normal and neoplastic gastrointestinal 
growth. J. Gastroenterol. Hepatol. 995. 10(2): p. 25-232.

3. Todisco A, Takeuchi Y, Yamada J, Sadoshima 
JI, Yamada T: Molecular mechanisms for somatostatin 
inhibition of c-fos gene expression. Am. J. Physiol. 997. 
272(4 Pt ): p. G72-726.

4. Thommesen L, Norsett K, Sandvik AK, Hof-
sli E, Laegreid A: Regulation of inducible cAMP early 
repressor expression by gastrin and cholecystokinin in the 
pancreatic cell line AR42J. J. Biol. Chem. 2000. 275(6): p. 
4244-4250.

5. Stehle JH, Foulkes NS, Molina CA, Si-
monneaux V, Pevet P, Sassone-Corsi P: Adrenergic signals 
direct rhythmic expression of transcriptional repressor 
CREM in the pineal gland. Nature. 993. 365(6444): p. 34-
320.

6. Servillo G, Penna L, Foulkes NS, Magni MV, 
Della Fazia MA, Sassone-Corsi P: Cyclic AMP signalling 
pathway and cellular proliferation: induction of CREM 
during liver regeneration. Oncogene 997. 14(3): p. 60-
606.

7. Ruchaud S, Seite P, Foulkes NS, Sassone-Corsi 
P, Lanotte M: The transcriptional repressor ICER and 
cAMP-induced programmed cell death. Oncogene 997. 
15(7): p. 827-836.

8. Razavi R, Ramos JC, Yehia G, Schlotter F, 
Molina CA: ICER-IIgamma is a tumor suppressor that 
mediates the antiproliferative activity of cAMP. Oncogene 

Figur 7: Uttesting 
av siRNA på celle 

array format. (a) Cel-
ler transfektert med 
pHcRed-C alene. 

(b-d) Kotransfeksjon av 
pHcRed-C og tre ulike 
siRNA mot HcRed. (e) 
pHcRed-C og siRNA 

mot chloramphenicol 
acetyl transferase, 
CAT, som negativ 

control (e). Spottene er 
trykket manuelt med 

DNA/siRNA-lipid 
metoden hvor transfek-

sjonsreagenset X-tre-
meGENE (Roche) ble 
trykket direkte i spot-
ten. Manuell trykking 

gir en spottdiameter 
rundt 000-500µm. 
Bildene er tatt med 

Zeiss LSM50 konfo-
kalmikroskop med 0x 

objektiv. Figuren er 
basert på [4].
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N ÅR EN FORSKER har brukt sin dy-
rebare tid til ikke bare å lese en ar-
tikkel, men å bruke sin knappe plass 

i sine egne artikler på å sitere et arbeid, ja da 
er det god grunn til å regne dette som en reell 
verdsettelse. 

En helt annen ting som gjør siterings-tel-
ling gull verdt, er den historiske dimensjon. 
Det er vanskelig å vurdere sannhets-gehalt el-
ler verdi av et vitenskapelig arbeide før etter en 
del år. Jamfør Nobelprisens utdelinger, som nå 
stort sett går til gamle gubber opp mot et halvt 
århundre etter oppdagelsen. Andre alternativer 
for forskningsevaluering, som komiteer, ble det 
regnet gylle og nidord over, for hvem har ikke 
oppdaget hvordan komiteer av professorer fak-
tisk arbeider?

Så mange tilbakemeldinger har man ikke 
fått, men de få som har kommet har vært spy-
dige eller rett og slett avvisende, oppmuntrende 
nok. For den store majoritet nordmenn tror jo 
ikke på åpen debatt, men foretrekker som kjent 
bakholdsangrep i kupert lende i mørke og må-
nelyse netter. Det vil si, om det ikke har fungert 
å tie det i hel. 

Av skade burde man bli klok. Likevel, da 

jeg her forleden leste Marilyn Kozaks 987 paper 
i Nucleic Acids Research, kom en gledelig varme 
av kvalitet og ekte opplysning over meg. Dette 
var bra. Dette burde jeg ha lest for lenge, lenge 
siden. Hvorfor var det ingen som hadde tipset 
meg om dette? Jeg sjekket i ISI. Blant millioner 
og millioner av makkverk og ulidelig kjedelige 
papers så var Kozak sitert over 3000 ganger. 
Hvilke andre underverk lurer ute i databasene? 
Og kan det til og med være at norsk forskning 
har prestert noe av interesse? Dermed ble resul-
tatet en oppdatert liste over de siste 0 års mest 
siterte papers (rangert etter siteringer per år, tal-
lene fra 2004 må selvsagt tas med en klype salt). 
De er herved presentert for den nysgjerrige leser. 
Og alle dere andre kan bla videre.

Å R E T 9 95   
(>2 0 0 SIT E R I NGE R)
422 - The PHD finger: implications for chromatin-media-
ted transcriptional regulation. Aasland R, Gibson TJ, 
Stewart AF. (995) Trends Biochem Sci. Feb; 20(2): 56-9.

374 - Differential expression of 2 glial glutamate transpor-
ters in the rat-brain - quantitative and immunocytoche-
mical observations Lehre KP, Levy LM, Ottersen OP, 
Storm-Mathisen J, Danbolt NC (995) Journal of Neuros-
cience  15(3): 835-853 

De Mest Siterte 
Norske Artikler  
Siste 10 år

Torgeir HolenArtikkelforfatteren skrev i 2003 en serie artikler for NBS-nytt der han 
kikket på evaluering av forskning. Konklusjonen man kom frem til var at å 
telle siteringer faktisk var en god ide.
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238 - Rabaptin-5 is a direct effector of the small gtpase 
rab5 in endocytic membrane-fusion Stenmark H, Vitale G, 
Ullrich O, Zerial M. (995) Cell  83(3): 423-432 

279 - Chaudry FA, Lehre KP, Campagne MV, Ottersen 
OP, Danbold NC, Storm-Mathisen J. Glutamate trans-
porters in glial plasma-membranes – highly differentiated 
localizations revealed by quantitative ultrastructural im-
munocytochemistry (995) Neuron 15(3): 7-720 

205 - Havarstein LS, Coomaraswamy G, Morrison DA. 
An unmodified heptadecapeptide pheromone induces com-
petence for genetic transformation in Streptococcus pneu-
moniae. (995) Proc Natl Acad Sci U S A. 92(24): 40-4.

Å R E T 9 9 6  
(> 70 SIT E R I NGE R)
339 - Specific P53 mutations are associated with de novo 
resistance to doxorubicin in breast cancer patients Aas T, 
Borresen AL, Geisler S, SmithSorensen B, Johnsen H, 
Varhaug JE, Akslen LA, Lonning PE. (996) Nature Medi-
cine 2(7): 8-84 

237 - A nucleotide-flipping mechanism from the structure 
of human uracil-DNA glycosylase bound to DNA Slup-
phaug G, Mol CD, Kavli B, Arvai AS, Krokan HE, Tainer 
JA (996) Nature 384(6604): 87-92 

205 - Endosomal localization of the autoantigen EEA is 
mediated by a zinc-binding FYVE finger Stenmark H, 
Aasland R, Toh BH, DArrigo (996) Journal of Biological 
Chemistry 271(39): 24048-24054 

174 - Organization of AMPA receptor subunits at a gluta-
mate synapse: A quantitative immunogold analysis of hair 
cell synapses in the rat organ of Corti Matsubara A, Laake 
JH, Davanger S, Usami S, Ottersen OP Journal of Neuros-
cience  6 (4): 4457-4467 JUL 5 996

Å R E T 9 9 7   
(>   40 SIT E R I NGE R )
762 - Plasma homocysteine levels and mortality in patients 
with coronary artery disease Nygard O, Nordrehaug JE, 
Refsum H, Ueland PM, Farstad M, Vollset SE (997)  New 
England Journal Of Medicine 337(4): 230-236 

206 - Specialized membrane domains for water transport 
in glial cells: High-resolution immunogold cytochemistry 
of aquaporin-4 in rat brain Nielsen S, Nagelhus EA, 
Amiry-Moghaddam M, Bourque C, Agre P, Ottersen OP 
(997) Journal of Neuroscience 17(): 7-80 

173 - Why the impact factor of journals should not be used 
for evaluating research.  Seglen PO. (997) British Medical 
Journal 314(7079): 498-502 

168 - Distribution of bacterioplankton in meromictic Lake 
Saelenvannet, as determined by denaturing gradient gel 
electrophoresis of PCR-amplified gene fragments coding 
for 6S rRNA Ovreas L, Forney L, Daae FL, Torsvik V 
(997) Applied and Environmental Microbiology 63(9): 3367-
3373 

143 - Opposite base-dependent reactions of a human base 
excision repair enzyme on DNA containing 7,8-dihydro-
8-oxoguanine and abasic sites Bjoras M, Luna L, Johnson 
B, Hoff E, Haug T, Rognes T, Seeberg E (997) EMBO 
Journal 16(20): 634-6322

Å R E T 9 98   
(>  30  SIT E R I NGE R)
371 - EEA links PI(3)K function to Rab5 regulation of 
endosome fusion Simonsen A, Lippe R, Christoforidis S, 
Gaullier JM, Brech A, Callaghan J, Toh BH, Murphy C, 
Zerial M, Stenmark H (998) Nature 394(6692): 494-498 

282 - Tissue transglutaminase selectively modifies gliadin 
peptides that are recognized by gut-derived T cells in celiac 
disease Molberg O, Mcadam SN, Korner R, Quarsten H, 
Kristiansen C, Madsen L, Fugger L, Scott H, Noren O, 
Roepstorff P, Lundin KEA, Sjostrom H, Sollid LM (998) 
Nature Medicine 4(6): 73-77

210 - FYVE fingers bind Ptdins(3)P Gaullier JM, Simon-
sen A, D’Arrigo A, Bremnes B, Stenmark H, Aasland R 
(998) Nature 394(6692): 432-433 

197 - Injected cytochrome c induces apoptosis Zhivotovsky 
B, Orrenius S, Brustugun OT, Doskeland SO (998) Na-
ture 391(6666): 449-450

Å R E T 9 9 9  
(> 5  SIT E R I NGE R)
341 - Toll-like receptor 2 functions as a pattern recognition 
receptor for diverse bacterial products Lien E, Sellati TJ, 
Yoshimura A, Flo TH, Rawadi G, Finberg RW, Carroll 
JD, Espevik T, Ingalls RR, Radolf JD, Golenbock DT 
(999) Journal of Biological Chemistry 274(47): 3349-33425

221 - Accumulation of premutagenic DNA lesions in mice 
defective in removal of oxidative base damage Klungland 
A, Rosewell I, Hollenbach S, Larsen E, Daly G, Epe B, 
Seeberg E, Lindahl T, Barnes DE. (999) PNAS 96(23): 
3300-3305

201 - Extraction of cholesterol with methyl-beta-cyclo-
dextrin perturbs formation of clathrin-coated endocytic 
vesicles. Rodal SK, Skretting G, Garred O, Vilhardt F, van 
Deurs B, Sandvik K. (999) Mol Biol Cell. 10(4): 96-74.

168 - Different modes of expression of AMPA and NMDA 
receptors in hippocampal synapses. Takumi Y, Ramirez-
Leon V, Laake P, Rinvik E, Ottersen OP. (999) Nature 
Neuroscience 2(7): 68-624

156 - Electropermeabilization of skeletal muscle enhances 
gene transfer in vivo. Mathiesen I. (999) Gene Therapy 
6(4): 508-54

115 - Post-replicative base excision repair in replication 
foci. Otterlei M, Warbrick E, Nagelhus TA, Haug T, 
Slupphaug G, Akbari M, Aas PA, Steinsbekk K, Bakke O, 
Krokan HE. (999) EMBO J. 18(3): 3834-44. 

Å R E T 2 0 0 0  
(>0 0 SIT E R I NGE R)
1027 - Molecular portraits of human breast tumours Perou 
CM, Sorlie T, Eisen MB, van de Rijn M, Jeffrey SS, Rees 
CA, Pollack JR, Ross DT, Johnsen H, Aksien LA, Fluge 
O, Pergamenschikov A, Williams C, Zhu SX, Lonning 
PE, Borresen-Dale AL, Brown PO, Botstein D. (2000) 
Nature 406(6797): 747-752 

311 - Toll-like receptor 4 imparts ligand-specific recogni-
tion of bacterial lipopolysaccharide. Lien E, Means TK, 
Heine H, Yoshimura A, Kusumoto S, Fukase K, Fenton 
MJ, Oikawa M, Qureshi N, Monks B, Finberg RW, Ingal-
ls RR, Golenbock DT. (2000) J Clin Invest. 105(4): 497-504.
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187 - Localization of phosphatidylinositol 3-phosphate 
in yeast and mammalian cells. Gillooly DJ, Morrow IC, 
Lindsay M, Gould R, Bryant NJ, Gaullier JM, Parton RG, 
Stenmark H. (2000) EMBO J. 19(7): 4577-88.

167 - Bacillus anthracis, Bacillus cereus, and Bacillus 
thuringiensis - One species on the basis of genetic evidence 
Helgason E, Okstad OA, Caugant DA, Johansen HA, 
Fouet A, Mock M, Hegna I, KolstoAB. (2000) Applied and 
Environmental Microbiology 66(6): 2627-2630 

140 - Human Toll-like receptor 2 mediates monocyte 
activation by Listeria monocytogenes, but not by group B 
streptococci or lipopolysaccharide Flo TH, Halaas O, Lien 
E, Ryan L, Teti G, Golenbock DT, Sundan A, Espevik T 
(2000) Journal Of Immunology  164(4): 2064-2069

137 - The intestinal T cell response to alpha-gliadin in adult 
celiac disease is focused on a single deamidated glutamine 
targeted by tissue transglutaminase Arentz-Hansen H, 
Korner R, Molberg O, Quarsten H, Vader W, Kooy YMC, 
Lundin KEA, Koning F, Roepstorff P, Sollid LM, McA-
dam SN (2000) Journal of Experimental Medicine 191(4): 
603-62

105 - A microsatellite linkage map of rainbow trout (On-
corhynchus mykiss) characterized by large sex-specific dif-
ferences in recombination rates. Sakamoto T, Danzmann 
RG, Gharbi K, Howard P, Ozaki A, Khoo SK, Woram 
RA, Okamoto N, Ferguson MM, Holm LE, Guyomard R, 
Hoyheim B. (2000) Genetics. 155(3): 33-45.

101 - Experimentally induced recruitment of plasmacytoid 
(CD23high) dendritic cells in human nasal allergy. Jahn-
sen FL, Lund-Johansen F, Dunne JF, Farkas L, Haye R, 
Brandtzaeg P. (2000) J Immunol. 165(7): 4062-8.

Å R E T 2 0 0   
(>8 0 SIT E R I NGE R)
513 - Gene expression patterns of breast carcinomas dis-
tinguish tumor subclasses with clinical implications Sorlie 
T, Perou CM, Tibshirani R, Aas T, Geisler S, Johnsen H, 
Hastie T, Eisen MB, van de Rijn M, Jeffrey SS, Thorsen T, 
Quist H, Matese JC, Brown PO, Botstein D, Lonning PE, 
Borresen-Dale AL. (200) PNAS 98(9): 0869-0874

195 - Entrainment of the circadian clock in the liver by 
feeding Stokkan KA, Yamazaki S, Tei H, Sakaki Y, Mena-
ker M (200) Science 291(5503): 490-493

153 - A literature network of human genes for high-
throughput analysis of gene expression Jenssen TK, Lae-
greid A, Komorowski J, Hovig E (200) Nature Genetics 
28(): 2

109 - DNA content as a prognostic marker in patients with 
oral leukoplakia. Sudbo J, Kildal W, Risberg B, Koppang 
HS, Danielsen HE, Reith A. (200) N Engl J Med. 344(7): 
270-8. 

102 - Plasmacytoid dendritic cells (natural interferon- al-
pha/beta-producing cells) accumulate in cutaneous lupus 
erythematosus lesions. Farkas L, Beiske K, Lund-Johansen 
F, Brandtzaeg P, Jahnsen FL. (200) Am J Pathol. 159(): 
237-43.

96 - Local endostatin treatment of gliomas administered by 
microencapsulated producer cells. Read TA, Sorensen DR, 
Mahesparan R, Enger PO, Timpl R, Olsen BR, Hjelstuen 
MH, Haraldseth O, Bjerkvig R. (200)Nat Biotechnol. 
19(): 29-34.

95 -  The CCR7 ligand ELC (CCL9) is transcytosed in 
high endothelial venules and mediates T cell recruitment 
Baekkevold ES, Yamanaka T, Palframan RT, Carlsen HS, 
Reinholt FP, von Andrian UH, Brandtzaeg P, Haraldsen 
G (200) Journal of Experimental Medicine 193(9): 05-

88 - Hrs recruits clathrin to early endosomes. Raiborg 
C, Bache KG, Mehlum A, Stang E, Stenmark H. (200) 
EMBO J. 20(7): 5008-2.

Å R E T 2 0 0 2  
(>6 0 SIT E R I NGE R)
190 - Positional effects of short interfering RNAs target-
ing the human coagulation trigger Tissue Factor Holen T, 
Amarzguioui M, Wiiger MT, Babaie E, Prydz H. (2002) 
Nucleic Acids Research 30(8): 757-766

165 - Specificity and stability in topology of protein net-
works. Maslov S, Sneppen K. (2002) Science. 296(5569): 
90-3.

154 - Hrs sorts ubiquitinated proteins into clathrin-coated 
microdomains of early endosomes Raiborg C, Bache KG, 
Gillooly DJ, Madshush IH, Stang E, Stenmark H (2002) 
Nature Cell Biology 4(5): 394-398

90 - Ubiquitination and proteasomal activity is required 
for transport of the EGF receptor to inner membranes of 
multivesicular bodies. Longva KE, Blystad FD, Stang E, 
Larsen AM, Johannessen LE, Madshus IH. (2002) J Cell 
Biol. 156(5): 843-54.

90 - Brain-derived neurotrophic factor induces long-term 
potentiation in intact adult hippocampus: requirement for 
ERK activation coupled to CREB and upregulation of Arc 
synthesis. Ying SW, Futter M, Rosenblum K, Webber MJ, 
Hunt SP, Bliss TV, Bramham CR. (2002) J Neurosci. 22(5): 
532-40.

61 - AlkB-mediated oxidative demethylation reverses 
DNA damage in Escherichia coli. Falnes PO, Johansen 
RF, Seeberg E. (2002) Nature. 419(6903): 78-82.

Å R E T 2 0 0 3   
(>40 SIT E R I NGE R)
129 - Repeated observation of breast tumor subtypes in 
independent gene expression data sets. Sorlie T, Tibshi-
rani R, Parker J, Hastie T, Marron JS, Nobel A, Deng S, 
Johnsen H, Pesich R, Geisler S, Demeter J, Perou CM, 
Lonning PE, Brown PO, Borresen-Dale AL, Botstein D. 
(2003) Proc Natl Acad Sci U S A. 100(4): 848-23.

91 - Gene silencing by systemic delivery of synthetic siR-
NAs in adult mice. Sorensen DR, Leirdal M, Sioud M. 
(2003) J Mol Biol. 327(4): 76-6.

80 - Tolerance for mutations and chemical modifications in 
a siRNA. Amarzguioui M, Holen T, Babaie E, Prydz H. 
(2003) Nucleic Acids Res. 31(2): 589-95.

63 - Lipopolysaccharide rapidly traffics to and from the 
Golgi apparatus with the toll-like receptor 4-MD-2-CD4 
complex in a process that is distinct from the initiation of 
signal transduction. Latz E, Visintin A, Lien E, Fitzgerald 
KA, Monks BG, Kurt-Jones EA, Golenbock DT, Espevik 
T. (2003) J Biol Chem. 277(49): 47834-43.

54 - Hrs regulates multivesicular body formation via 
ESCRT recruitment to endosomes. Bache KG, Brech A, 
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Mehlum A, Stenmark H. (2003) J Cell Biol. 162(3): 435-42.

54 - Human and bacterial oxidative demethylases repair 
alkylation damage in both RNA and DNA. Aas PA, Ot-
terlei M, Falnes PO, Vagbo CB, Skorpen F, Akbari M, 
Sundheim O, Bjoras M, Slupphaug G, Seeberg E, Krokan 
HE. (2003) Nature. 421(6925): 859-63

45 - An alpha-syntrophin-dependent pool of AQP4 in 
astroglial end-feet confers bidirectional water flow between 
blood and brain. Amiry-Moghaddam M, Otsuka T, Hurn 
PD, Traystman RJ, Haug FM, Froehner SC, Adams ME, 
Neely JD, Agre P, Ottersen OP, Bhardwaj A. (2003) Proc 
Natl Acad Sci U S A. 100(4): 206-.

Å R E T 2 0 04  
(>  ~5  SIT E R I NGE R)
27 - Human CD4+ CD25+ regulatory T cells control T-cell 
responses to human immunodeficiency virus and cytomeg-
alovirus antigens. Aandahl EM, Michaelsson J, Moretto 
WJ, Hecht FM, Nixon DF. (2004) J Virol. 78(5): 2454-9.

21 - Maturation trends indicative of rapid evolution pre-
ceded the collapse of northern cod. Olsen EM, Heino M, 
Lilly GR, Morgan MJ, Brattey J, Ernande B, Dieckmann 
U. (2004) Nature. 428(6986): 932-5.

21 - An algorithm for selection of functional siRNA se-
quences. Amarzguioui M, Prydz H. (2004) Biochem Biophys 
Res Commun. 316(4): 050-8.

18 - Many commonly used siRNAs risk off-target activity. 
Snove O Jr, Holen T. (2004) 
Biochem Biophys Res Commun. 319(): 256-63.

18 - Structural basis for HLA-DQ2-mediated presentation 
of gluten epitopes in celiac disease. Kim CY, Quarsten H, 
Bergseng E, Khosla C, Sollid LM. (2004) Proc Natl Acad 
Sci U S A. 101(2): 475-9.

18 - Multilocus sequence typing scheme for bacteria of the 
Bacillus cereus group. Helgason E, Tourasse NJ, Meisal R, 
Caugant DA, Kolsto AB. (2004) Appl Environ Microbiol. 
70(): 9-20.

14 - Programmed autophagy in the Drosophila fat body is 
induced by ecdysone through regulation of the PI3K path-
way. Rusten TE, Lindmo K, Juhasz G, Sass M, Seglen PO, 
Brech A, Stenmark H. (2004) Dev Cell. 7(2): 79-92.

Hold et 
øye med 
fagfeltet  
ditt –
les NBS-
nytt

Priseksempler:
/ side farger: 8700,-
/2 side farger: 5600
/8 side svart/hvitt: 700,-

Faste annonsører gis 0 prosent rabatt.

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

Kontakt annonseansvarlig:
Roger Meisal, telefon (+47) 996 4 969
epost: rogerme@biotek.uio.no
Adresse: UiO Famasi ZEB,  
PB 068 Blindern, 036 OSLO

S t r e k k  d e g  e t t e r  k u n d e n e
Annonser i NBS-nytt



Maulbeerstrasse 66

4058 Basel, Switzerland

For online applications and information about the meeting see:

www.ascona2005.org. The number of participants will be limited 

to 110, and applicants are encouraged to register without delay.

Some of the abstracts will be selected for oral presentations.

Further information can be obtained

by email: ascona2005@fmi.ch.

Application deadline: April 30, 2005 

EMBO workshop on:

The Assembly and Function 
of Neuronal Circuits
September 25th – 30th, 2005
Monte Verità, Ascona, Switzerland
Centro Stefano Franscini
Organisers: S. Arber, T. Bonhoeffer, P. Caroni, B. Dickson, C. Krull, A. Lüthi

D. Anderson
C. Bargmann
M. Bate
M. Bear
G. Buzsaki
H. Cline

M. deBono
R. Dolan
A. Doupe
Y. Dudai
C. Dulac
R. Friedrich

C. Gilbert
A. Grinvald
M. Häusser
T. Hensch
C. Holt
Y.-N. Jan

T. Jessell
L. Katz
R. Klein
A. Konnerth
G. Laurent
J. LeDoux

J. Lichtman
L. Luo
M. Meister
H. Möhler
J. Newsome
J. O’Keefe

M.- M. Poo
E. Schuman
P. Somogyi
M. Wilson
R. Wong
L. Zipursky

Speakers:
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P R ISEN VA RT DELT ut på det andre 
bergenssymposiet for innovasjon og 
kommersialisering i biovitskap, ICB-

symposiet, som har gått av stabelen på BB-
bygget måndag og tysdag denne veka. Tema 
for årets symposium var «Technology Transfer 
- Adding Value to Research and Regional De-
velopment».

ICB-prisen 2005 gjekk til professorane Jan 
Haavik og Aurora Martinez ved Institutt for 
biomedisin, og professor Per M. Knappskog ved 
Senter for medisinsk genetikk og molekylærme-
disin. Dei tre får prisen for eit nevrobiologisk 
forskingsprosjekt som har som målsetting å ut-
vikle nye behandlingsprinsipp for depresjonar 
og relaterte psykiske sjukdommar.

Professor Jan Haavik (t.h.) tek imot sjekken 
på 250.000 kroner frå Stener Kvinnsland. 

Professor Stener Kvinnsland har leia juryen 
som har vurdert prosjekta, og sto for utdelinga 
av prisen.

– Depresjon er ein folkesjukdom der så 
mange som ein av fire blir ramma i løpet av livet, 
siterte han frå juryen si grunngjeving.

Pris for 
depresjonsbehandling
Tre biomedisin-forskarar stakk av med årets ICB-pris for beste kommer-
sialiserbare forskingsresultat innan biovitskap.

K JER ST IN  
G JENGEDA L

Foto: Jan Reidar Lothe

– Det er eit kollossalt alvorleg bodskap, og 
det seier noko om våre prioriteringar når vi deler 
ut denne prisen.

Professor Jan Haavik tok imot prisen, 
ein sjekk på 250.000 kroner og eit fat laga av 
kunstnaren Terje Skilbrei, på vegner av dei tre.

– Dette er både gledeleg og overraskande. 
Vi driv først og fremst med basalforsking, og 
kommersialiseringstanken ligg i utgangspunk-
tet fjernt for oss. Difor er vi glade for at denne 
prisen har vore ein inspirasjon til å tenkje i dei 
banene, sa han.

– Per i dag har vi inga pille å tilby, men vi 
har ein del idear, og ein dag vil dei kanskje kome 
pasientar til gode.

Prosjektet som har vunne prisen, tek ut-
gangspunkt i ny kunnskap om molekylære år-
saksmekanismar for unipolar depresjon. Etter-
som forskarane har patentsøknader ute, er dei 
førebels atterhaldne med informasjon om for-
skingsresultata.

– Vi veit ikkje kva som vil kome ut av dette, 
men vi vil bruke prisen til å undersøke moglege 
applikasjonar av resultata våre og etter kvart 
kanskje skaffe oss partnerar i industrien. På sikt 
skal alle resultat publiserast. Vi ønskjer ikkje å 
bli forretningsfolk, vi skal først og fremst vere 
forskarar, sa Haavik til På Høyden.

– Sjølv om det ikkje skulle kome noko kom-
mersielt ut av dette, vil vi få verdfull innsikt. 
Dessutan har Bergensregionen trong for nye 
idear som kan danne grunnlag for arbeidsplassar 
for dei som blir utdanna innanfor bioteknologi. 

ICB-prisen 2005 blir delt ut av Bergen Tek-
nologioverføring, Forinnova og Sarsia Innova-
tion.
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PÅMELDINGSSKJEMA FOR NORSK BIOKJEMISK
SELSKAPS 42. KONTAKTMØTE, STOREFJELL 19.-22. januar 2006

Navn:

Arbeidssted/Firma:

Fakturaadresse:

Telefon/Fax: Tlf.: Fax:

E-postadresse:

Jeg er æresmedlem av NBS 
Jeg har betalt medlemskap i NBS for 2005 
Jeg er utstiller og mitt firma er medlem av NBS 

REGISTRERINGSAVGIFT FOR DELTAKERE: NOK 900,- (kr. 1.350,- etter 1/11)  ________
REGISTRERINGSAVGIFT FOR UTSTILLERE: NOK 600,- (kr. 900,- etter 1/11)  ________

OVERNATTING I PERIODEN 19.-22. JANUAR:
Hotellpakken inkluderer alle måltider fra lunsj på torsdag t.o.m. frokost på søndag (inkl. bankett på lørdag)
Storefjell Hotell: www.storefjell.no

Enkeltrom: NOK 4.300,-  Enkeltrom i anneks: NOK 3.900,- 
Delt dobbeltrom: NOK 3.100,- Dobbeltrom m/ekstraseng (3 pers): NOK 2.800,-  ________

Kamben Hotell: www.kamben.no - skyttelbuss til Storefjell Hotell - ca. 5 minutters kjøring

Enkeltrom: NOK 3.900,- Delt dobbeltrom: NOK 2.800,-  ________

Jeg ønsker å dele rom med:_______________________________________________________________________

Jeg ordner losji selv og skal kun ha konferansepakke på Storefjell Hotell: NOK 1.170,-  ________

Bankett (for deltakere som evt. ordner innkvartering på egenhånd): NOK 600,-  ________

Busstransport Oslo - Storefjell tur/retur: NOK 300,-  ________
Bussavgang fra Oslo Sentralstasjon, Sjøsiden 19/1 kl. 08.00 - Retur fra Storefjell 22/1 kl. 12.00

Tog Bergen - Gol + busstransport Gol - Storefjell tur/retur: NOK 850,-  ________
Togavgang fra Bergen 19/1 kl. 07.58 - Retur fra Gol 22/1 kl. 13.58
NB! Forbehold om endringer i togavgangene, da NSB vil foreta tidsendringer på rutenettet for 2006.

Flybilletter m/Norwegian fra Tr.heim inkl. buss Gardermoen-Storefjell t/r:NOK 1.600,-  ________
Flyavgang fra Trondheim 19/1 kl. 07:30 – Ankomst Gardermoen kl. 08:25
Flyavgang fra Oslo Gardermoen 22/1 kl. 17:15 – Ankomst Trondheim kl. 18:10 

Flybilletter m/Norwegian fra Tromsø inkl. buss Gardermoen-Storefjell t/r: NOK 1.950,-  ________
Flyavgang fra Tromsø 19/1 kl. 06:55 - Ankomst Gardermoen kl. 08:50
Flyavgang fra Gardermoen 22/1 kl. 17:05 - Ankomst Tromsø kl. 19:00
NB! Flybillettene kan IKKE endres etter at bestilling har funnet sted og det gis ingen refusjon ved evt. avbestilling.
NB! Alle busstransporter forutsetter et visst antall påmeldte deltakere pr. buss.



TOTAL SUM:

Vennligst kryss av for om du ønsker å få tilsendt faktura eller betale med kredittkort.

FAKTURA: 
Dersom du ønsker å få tilsendt faktura, så tilkommer et fakturagebyr pålydende kr. 50,-.

KREDITTKORTBELASTNING: 

Ovennevnte sum belastes mitt kredittkort som oppgitt nedenfor;

Amex Diners Eurocard MastercardVisa

Kredittkort nr: _____________________________________________ Gyldig til__________/_________

Signatur: _____________________________________________

PÅMELDINGSFRIST: SENEST 01. NOVEMBER 2005
For evt. påmelding etter fristen tilkommer 50% på registreringsavgiften.

Påmeldingsskjemaet sendes til Zenith Travel på fax 23 03 58 15 eller E-post til aka@zenithtravel.no
NB! Dersom E-post benyttes bør det ikke oppgis kredittkortnummer samtidig av sikkerhetsmessige årsaker.
Gi oss heller beskjed pr. telefon eller fax.

Evt. spørsmål om reise og opphold kan rettes til Ann Kristin Andersen på E-post aka@zenithtravel.no
eller telefon 23 03 58 27. For spørsmål om konferansen generelt, send E-post til NBS06@umb.no

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på bosteder og i forelesningssalene.
Deltakere som bor på ovennevnte bosteder vil bli prioritert ved evt. plassmangel på møtet.

Ved påmelding mottas en bekreftelse pr. E-post, mens endelig bekreftelse på bosted vil bli sendt i løpet av november,
samtidig som vi foretar kredittkortbelastning eller sender ut faktura.
Fly- og bussbilletter sendes ut til deltakerne i begynnelsen av januar.

Ved avbestilling innen 16. desember refunderes totalbeløpet minus avbestillingsgebyr pålydende NOK 200,-
Ved avbestilling etter 16 desember belastes 100% eller reelle gebyrer Zenith Travel blir belastet fra hotellene ved
evt. usolgte rom, samt ovennevnte gebyr pålydende NOK 200,-.

Avbestillingsforsikring som gjelder ved akutt sykdom før avreise kan tegnes til 6% av pålydende totalsum.
(Eksempelsvis NOK 4.300,- x 6% = forsikringspremie pålydende NOK 258,-)
Sjekk evt. om slik forsikring allerede innehas ifm reiseforsikring eller ved betaling med kredittkort.

 Avbestillingsforsikring i Europeiske ønskes:   Kr. ____________ x 6% = ____________

Ryensvingen 1, Postboks 3, Manglerud, 0612 OSLO
Telefon 23 03 58 20 / Fax 23 03 58 15



Det 42. kontaktmøtet holdes på
Storefjell Hotell, 19. – 22. januar 2006
På vegne av Norsk Biokjemisk Selskap har
arrangementskomiteen fra lokallaget på Ås den glede å
invitere til det 42. kontaktmøte som holdes i romslige
lokaler i den norske fjellheimen (www.storefjell.no).

Program
Hittil er følgende plenumsforedrag blitt bekreftet:

Christopher M. Dobson, University of Cambridge, UK –
Protein folding diseases

Matthias Mann, University of Southern Danmark,
Odense, Danmark - Proteomics

Susan Gasser, Friedrich Miescher Institute, Basel,
Switzerland – Nuclear organization, DNA replication

Gerhard Gottschalk, University of Göttingen,
Germany – Bacterial genomics

Ben F Koop, University of Victoria, Canada –
Eukaryote genomes, salmon genetics

Ole Petter Ottersen, University of Oslo, Norway –
Molecular neuroscience

Mary Lou Guerinot, Dartmouth College, Hanover, USA
– Plant biology, metal transport

Den foreløpige listen med tema for minisymposier er:
1. Genomics & proteomics
2. Bioinformatics
3. Cell biology and immunology
4. Plant molecular biology
5. Host-microbe interactions
6. Open
De fleste minisymposier starter med et 30 minutters
foredrag av en invitert foredragsholder.

Programmet vil bli tilpasset slik at det vil bli tid til
utendørs vinteraktiviteter. Nærmere informasjon om
programmet vil bli lagt ut på nettsidene etter hvert.

Påmelding
Påmelding og hotellbestilling gjøres via
påmeldingsskjemaet nedenfor. Skjemaet finnes også på
nettsidene www.biokjemisk.com og org.umb.no/nbs/
under ”Kontaktmøte 2006”. Påmeldingsfrist: 1.
november 2005. Det er en
forutsetning at man er medlem av NBS og
medlemskontigent for 2005 må være innbetalt for at
påmeldingen kan behandles (se www.biokjemisk.com
for informasjon om medlemskap).

Innsending av Abstracts
Abstracts skrives på engelsk i Microsoft Word og må
utformes etter en mal som legges ut på nettsidene. Filen
(doc format) sendes som vedlegg til NBS06@umb.no
før 1. november 2005. Bruk navn på første forfatter
som filnavn og skriv ”Abstract” i ”subject”-linjen. Angi
i selve e-mailteksten om du ønsker å ha poster eller
muntlig presentasjon.

Presentasjoner
Postere må ikke være større enn 95 (b) x 150 (h) cm. De
som ønsker å holde et muntlig innlegg vil få nærmere
beskjed om dette i desember 2005. Konferansespråket er
engelsk.

Utstillere
Utstillere melder seg på som øvrige deltagere, men
betaler redusert deltageravgift. Alle firma med
firmamedlemskap kan sende to representanter som ikke
nødvendigvis er personlige medlemmer av NBS.
Eventuelle ekstra representanter må være personlige
medlemmer av NBS. Utstillere bes kontakte Benthe
Oskarsen (benthe.oskarsen@no.vwr.com; 22900051 /
90772373) eller Else Marie Grotterød (else-
marie.grotterod@nmas.no; 22666535 / 93439194) for
detaljer om utstillingen.

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer inviteres til å delta på NBS’
bekostning, men må melde seg på via
påmeldingsskjemaet.

Forbehold
Selv om Storefjell Hotell er stort og har en god del
enkeltrom kan vi ikke garantere plass og/eller ønsket
romtype til alle. Vi ber deltagerne benytte seg av
dobbeltrom i størst mulig grad. Vi understreker at
påmeldinger etter tidsfristens utløp ikke kan regne med
å bli behandlet.

Kontakt
Påmelding, reise og opphold: Ann Kristin Andersen; E-
post aka@zenithtravel.no; telefon 23 03 58 27.
Utstilling: se ovenfor
Alle andre henvendelser: NBS06@umb.no
Web: www.biokjemisk.com og org.umb.no/nbs/



amplification

Bio-Rad Now Offers an Impressive Line Up of
Amplification Products
The MJ line of conventional and real-time PCR products are now available through Bio-Rad

What does this mean to you?
Bio-Rad now offers a more comprehensive selection of premium
instruments for thermal cycling applications than any other manufacturer
complete with a range of superior performance amplification reagents.

Bio-Rad's amplification product portfolio now includes a particularly broad
range of plasticware, including reaction tubes, strips, skirted, semi-skirted
and unskirted microplates as well as a complete range of sealing options.

Bio-Rad's team of Technical and PCR Specialists are dedicated to give you
an even greater level of advice and support.

You can purchase all products directly through your local
Bio-Rad office in Oslo.

To ensure that you receive all relevant and up-to-date application notes,
technical information, new product announcements and current special
offers, register with Bio-Rad today at
www.bio-rad.com/info/teamup 

MJ products join the Bio-Rad family

Belgium, Luxembourg: 09 385 55 11 Denmark: 44 52 10 02 Finland: 09 804 22 00
Israel: 03-9514127 Netherlands: 0318 540666 Norway: 23 38 41 30
South Africa: (+ 27) 0861-BIORAD (0861 246 723) Sweden: 08 555 12700 
United Kingdom: 0800 181134
Website: www.discover.bio-rad.com
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V E D I NS T I T U T T  F OR  husdyr- og 
akvakulturvitenskap (IHA) ved 
UMB er det mulig å ta mastergrad i 

disipliner innenfor forskning på domestiserte 
dyr og fisk. Instituttets egen dyrefarm er rikt ut-
styrt med husdyr av alle slag; kuer, hester, geiter, 
sauer, rev, mink, ilder, honningbier, samt ulike 
fiskearter, som for eksempel laks, ørret og ab-
bor. Antallet masterstudenter ved IHA er 50 stk 
i 2005, fordelt på 4 programmer.

DY R EPSY KOL O GI
NBS-nytt møtte en «neglbitende», eksamens-
stresset masterstudent for en kopp kaffe i kan-
tina. Det var sensommer. Oppgaven var akkurat 
levert og eksamensdatoen satt, fremtiden usik-
ker, men selvtilliten upåklagelig. 

Birgitte Seehuus er lillesøsteren til en sti-
pendiatkollega. Hun har gått i storesøsters eto-
logi-spor og gir inntrykk av å være like dyktig og 
engasjert som den eldre søsteren. De har trolig 
hatt mange og lange diskusjoner opp gjennom 
årene, om dyreatferd, eller dyrepsykologi, som 
det het tidligere. Storesøster tar doktorgrad på 
honningbier, mens lillesøster kastet seg på rev, 
sølvrev, for å være spesifikk.

− Tittelen min blir «Master i husdyrbiologi, 
retning etologi», forteller Birgitte. − Tittelen er 
oppnevnt spesielt for kullet vårt, så foreløpig er 
det litt unikt, smiler hun. 

Birgitte har brukt de fem siste årene på å 
skaffe seg den tittelen og kan være stolt med 
rette. 

− Studier på dyreatferd er et viktig fagom-
råde, særlig med tanke på å legge forholdene til 
rette for husdyrdrift. Disse dyrene gir oss blant 
annet melk, egg, kjøtt og klær, levert på dyrenes 
bekosting. Skal vi ha dyr i fangenskap er det vår 
plikt å sørge for at de har det best mulig. 

For Birgitte er det viktig å poengtere at rev 
ikke bare er et dyr som holdes domestisert for å 
skaffe oss mennesker pels. Rev er et modelldyr, 
blant annet for hund. Forskning på rev er direkte 
overførbart til domestisert hund og har gitt ver-
difull etologisk innsikt. 

SØLV R E V O G EK SPR ESJONS-
MØNST E R I  HJ E R NE N
Vi kommer inn på hva hennes masterprosjekt 
har bestått av og Birgitte forklarer ivrig at målet 
med studiet var å se på forskjeller mellom sølv-
rev der man har selektert for en viss type atferd 

MONIC A BERGEM

En Master i husdyr

Å ta en Master i husdyrbiologi høres koselig ut, synes du ikke? Man 
ser for seg et studie med masse kvalitetstid med sine favoritt kjæle-
degger, enten det er hund eller katt, hest eller kanin. Agility-trening, 
eller dressur-ridning midt i arbeidstiden, for ikke å snakke om alle 
valpene, føllene og kattungene. STOPP! Reality bites, her skal du få 
servert historien om den ekte husdyrmasteren og det er ingen dans på 
roser og man kan heller ikke regne med å bli head-huntet når man er 
ferdig. Allikevel er det temmelig populært.
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og vanlig farmrev. − Vi lurer på om forskjeller i 
atferd er knyttet til forskjeller i genekspresjon i 
hjernen? 

– Vi ønsker å finne ut om domestiseringen 
og den atferden som følger gir utslag på ekspre-
sjonsmønstre. 

Microarray og Real Time RT-PCR er blitt 
brukt for å kvantifisere ekspresjonen, hovedsa-
kelig i vev isolert fra amygdala, hypothalamus 
(deler av det limbiske system som ofte assosiert 
med systemfølelsesmessig kontroll) og frontal 
loben (del av hjernen som blant annet er involvert 
i kognitiv kontroll). Birgitte (og veileder profes-
sor Morten Bakken) forventet å se forskjeller i 
disse hjernestrukturene, ettersom overgang til 
tam atferd trolig kan spores til endringer nett-
opp her. 

Eksperimentet ble gjort ved at forsøksdy-
rene ble filmet mens de gjennomgikk en atferds-
test, blant annet ved direkte kontakt med men-
nesker. Straks etter ble hjernen dissekert ut og 
mRNA isolert fra dyr i de to forsøksgruppene, 
tamme og ville. 

− Hjernene dissekerte jeg ut selv, sier Bir-
gitte. − Det er viktig å ikke tillate seg å bli glad i 
dyrene. Hun forklarer videre at det er en vanske-

lig balansegang å gå.
 Revehjernene ble sendt til Universitetet i 

Uppsala og her ble mRNA isolert og kvantifi-
seringen utført. 

− Jeg var heldig som ble inkludert i et sam-
arbeidsprosjekt, der vi fordelte oppgaver. Dette 
gjorde det mulig å få mest mulig resultater på 
kortest mulig tid. Vi holder nå på å skrive en 
artikkel for å publisere disse resultatene.

U V E N T E DE R ESU LTAT E R
Resultatene fra dette studiet viser at det var store 
atferdsmessige forskjeller mellom testgruppene. 
Dyrene som var selektert for domestisering viste 
en mindre fryktløs atferd, på alle disiplinene i 
atferdstesten, enn dyrene som ikke var det. Det 
man så på var blant annet kroppsholdning, øre-
posisjon og haleposisjon under testen. Stres-
set ble påført i form av at èn person stod ca en 
meter fra buret og filmet mens en annen stod 
nærmere og åpnet buret. Når det gjaldt ekspre-
sjonsmønsteret mellom gruppene var de over-
raskende like. Av nærmere 9000 gener fant man 
kun forskjeller i 40 av de. Dette var færre enn 
forventet. Der man så forskjeller i èn hjernere-
gion, så man imidlertid i stor grad forskjeller i de 

Den første sølvreven 
kom til Norge i 94. 
Den blir i dag brukt 
både som modelldyr og 
til pelsproduksjon. 
Foto: Birgitte Seehuus
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andre to også. 4 av disse genene var relatert til 
hemoglobin, uten at man helt vet hvorfor. Man 
kan imidlertid tenke seg at såkalte hemorphiner, 
biologisk aktive molekyler enzymatisk produsert 
av hemoglobin, kan ha en påvirkning på atferd, 
ettersom disse binder seg til opioide reseptorer 
(opioide forbindelser er blant annet involvert i 
belønningssystemet i hjernen). 

R ESU LTAT E R T I L  TROSS,  H VA 
M E D F R E M T IDE N?
Birgitte er fornøyd med masterarbeidet sitt og 
håper at det skal lede til videre arbeid innen 
forskning på dyreatferd. En stipendiatstilling 
ville vært det gjeveste. 

Allikevel er hun edruelig i forhold til dette 

og som en backup-plan tar hun PPU. På den 
måten får hun mulighet til å undervise, i fall det 
ikke skulle dukke opp noen aktuelle prosjekter 
sånn helt umiddelbart. 

− Å ta master har vært temmelig altoppslu-
kende, jeg tror jeg har vært ganske ensporet det 
siste året, ler hun unnskyldende, − Men det har 
vært veldig gøy og jeg håper å kunne fortsette 
innen forskning i fremtiden, avslutter hun.

(Jeg overtaler henne til å betale årets abon-
nement i NBS, slik at hun kan bli med på Vin-
termøtet i år. Som vi andre vet, er jo møtet en 
kilde til nyttige kontakter og jeg overbeviser 
med å fortelle at selv kjenner jeg i hvert fall to 
som fikk jobb på direkten, faktisk! Sant er det, 
òg.)

Hjerne fra sølvrev,  
sett ovenifra.  

Foto: Birgitte Seehuus



UNDERSTANDING HUMAN DISEASE 
THROUGH MOUSE GENETICS:

THE EUROPEAN DIMENSION 
VENICE

14TH — 15TH OCTOBER 2005 

www.prime-eu.org

www.eumorphia.orgEuroMouse ConferenceEuroMouse ConferenceEuroMouse Conference

EuroMouse is hosted by  

EUMORPHIA and PRIME 

REGISTER NOW AT 
www.eumorphia .org 

or
 www.prime-eu.org 

•   EUMORPHIA 

•   EMMA 

•   EUCOMM 

•   EurExpress 

•   EUROHEAR 

•   EuReGene 

•   FunGenES 

•   BIOSAPIENS 

•   FLPFLEX 

•   MUGEN 

•   LYMPHANGIOGENOMICS 

•   MYORES 

•   MOLECULAR IMAGING 

•   PATHBASE 

•   PRIME 

EuroMouse is the 1st joint meeting of 
European research projects investigating 
the functional genomics of the mouse. 

Aims of the Conference 

To demonstrate the added value of supporting mouse 
functional genomics research at a European Level and 
debate priorities for the future direction of mouse 
functional genomics research in Europe.
To increase the competitiveness of European research 
and establish synergies with research programmes within 
and outside Europe. 

Day 1 - EuroMouse Meeting 
�� Presentations from the 15 EuroMouse projects
�� Open discussion of priorities for mouse functional 

genomics research 

Day 2 - PRIME Open Meeting: Priorities for 
Mouse Functional Genomics research in Europe 
�� Development of standardised protocols for 

phenotyping mice  
�� Bioinformatics - ontologies and databases 
�� Systematic production of mutant mice
�� Archiving mouse lines 
�� Laboratory Animal Science and Welfare 
�� Further open discussion on priorities for mouse 

functional genomics research 

Contact:

Mandy Studley 

m.studley@har.mrc.ac.uk
0044 1235 841 255 
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A N TAT T M Å DA være at mønster er 
et negativt begrep og ikke et dyds-
mønster eller en vellykket oppskrift. 

Mønstre må i denne sammenheng forstås som 
negative spor i samfunnet som er så dype at 
det er vanskelig å fi nne andre og bedre traséer. 
Hvem er bedre egnet til å hjelpe oss ut av disse 
enn en tverrdepartemental gruppe av byråkrater, 
supplert med noen innovasjonsforskere? 

Målet for den helhetlige kompetansepo-
litikken er altså ikke nødvendigvis å forbedre 
skoler og universiteter, men å utnytte de men-
neskelige ressursene bedre. Norge skal bli best 
i verden på å jobbe smartere sammen, både på 
politisk nivå, mellom ulike lærearenaer og i of-

fentlig og privat virksomhet. Oppsummert: 
Hvordan få mer igjen for pengene?

Mønsterbryterne forklarer:
Teknisk-industriell forskning er viktig for 

innovasjon. Veksten i den tjenesteytende delen av 
økonomien (som utg jør ca. 70 % av verdiskap-
ningen i OECD) betyr imidlertid at innovasjon i 
økende grad handler om måten (hvordan*) bedrif-
ter og off entlige virksomheter betjener sine kunder 
og brukere, måten (hvordan*) de er organisert og 
måten (hvordan*) de markedsfører eller pakker inn 
produkter og tjenester. Gode eksempler i rapporten 
fra mønsterbryterne er: mer helhetlige off entlige 
tjenester for brukerne; mer bevisst bruk av design 
i møbelbransjen; mer strømlinjeformede leveran-

Emballasje 
må ikke koste 
for mye
For ett år siden nedsatte statsråd Clemet en ekspertgruppe som skulle 
gjennomføre et prosjekt som skulle bidra til en ny kompetansepolitikk 
i Norge. Enkelt oppsummert brukes det mye penger over statsbudsjet-
tet til «skole og opplæring» i Norge, nemlig 20 milliarder, eller no-
enogtyvetusen kroner per innbygger. 
Til tross for en slik investering, hevder vi oss ikke godt nok i den inter-
nasjonale konkurransen. Løsningen er ikke å pøse enda mer penger 
inn i utdanningssystemet og la folk gå enda lenger på skolen, i følge 
Clemet. Derfor ble det nedsatt en arbeidsgruppe som ble kalt møn-
sterbryterne.
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sekjeder i dagligvarebransjen; og stedsutvikling og 
merkevarebygging innefor turisme og reiseliv. Slike 
innovasjonsprosesser er ofte drevet fram av kunder, 
brukere og partnere, og bare i mindre grad av tek-
nisk-industriell forskning.

Den årvåkne leser vil selvfølgelig nå ha opp-
daget at de såkalte mønsterbryterne ikke gjør an-
net enn å forsterke de uheldige (tanke)mønstre 
som har preget Norge de siste 20 årene. Det er 
en begrepsdrift som medfører at det å tenke på 
hvordan man skal gjøre jobben sin best mulig 
kalles innovasjon, mens det som tidligere ble kalt 
innovasjon kalles teknisk-industriell forskning. 
I byråkratenes fremtidige service- og turisme-
samfunn er det lite bruk for dette og ingen bruk 

for grunnforskning som kompetansedriver. Det 
uheldige mønsteret har medført at en stadig 
mindre andel av nasjonens forskningsmidler har 
gått til nettopp grunnleggende naturvitenska-
pelig forskning. Målet blir nå å gjøre Norge til 
en ledende kompetansenasjon uten økt offentlig 
satsing på utdanning og forskning, men heller 
på markedsføring, design og emballasje. Hva 
det er vi skal pakke inn i fremtiden sier imidler-
tid mønsterbryterne ingenting om.

Ill: Arnt Raae

(*vår rettelse)
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T H E  S E C O N D  B E R G E N  Symposium on 
Innovation and Commercialisation in 
BioSciences – eller ICB – ble holdt ved 

Bygg for Basale Biofag, 22-24 mai 2005. Dette 
symposiet søker å bygge bro mellom næreings-
livet og akademia. Se for øvrig NBS-nytt nr  
2005.

– Arrangementet var vellykket, kommen-
terer Trygve Serck-Hanssen administrasjonssjef 
ved avdeling for basal og klinisk medisinsk fors-
kning, Unifob AS. Siden i fjor økte deltagelsen 
fra omtrent 00 til 20 i år. 

– Til neste år vil møtet bli lagt til septem-
ber, fortsetter Serck-Hanssen. Bakgrunnen for 
dette er at det er mye annet som konkurrerer om 

tiden til potensielle deltagere i mai måned.
– Vi håper dette fører til at enda flere benyt-

ter seg av dette tilbudet.

I  DAG ER den eneste måten å overvåke ut-
viklingen av diabetes I å foreta en biopsi 
av pankreas. Dette gjøres svært sjeldent, 

siden det er risikabelt og en belasting for pasi-
enten. I en ny metode som utvikles av forskere 
ved Joslin Diabetes Center og Massachusetts 
General Hospital, injiseres, nanopartikler av 
jernoksid i en muse-modell for diabetes. Blodet 
med partiklene passerer pancreas, og om denne 
er betent − som følge av selv et tidlig stadium 
av diabetes I-utvikling − lekker partiklene ut i 
vevet rundt kjertelen. Dette kan følges tydelig 
ved hjelp av MRI, da nanopartiklene har mag-
netiske egenskaper som skiller seg drastisk fra 
det omliggende vevet. Forskergruppen setter i 
disse dager opp forsøk med mennesker.

(Science Daily)

«Vi møtes på halv-veien»

Symposium for innovasjon og 
kommersialisering arrangert i Bergen

MRI gir håp om ikke-invasiv 
diabetes I diagnose

Human Insulin Hexamer (Non-Symmetric), NMR, 0 
Strukturer

Nyheter
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Kommersielle 
gensekvenser ikke 
funnet i lokale 
mais-varianter

F OR FIRE ÅR siden ble det mye rabalder 
da D. Quist og I. H. Chapela påviste 
to gensekvenser fra kommersielle, gen-

modifiserte mais-typer i lokale mais-varianter 
fra Mexico (Nature 414, s. 54−543; 200). En 
grundig undersøkelse av mer enn 50 000 frø 
ble initiert; dette prosjektet er nå ferdig, og S. 
Ortiz-García og med arbeidere kan melde at 
alle 50 000 frø testet negativt for de samme to 
sekvensene. Arbeidet er allerede epublisert av 
Proc. Natl Acad. Sci. USA. Forekomsten av de to 
sekvensene i studiet fra 200 er foreslått forårsa-
ket av at bønder har plantet GM mais, selv om 
dette er offisielt forbudt. Chapela forsvarer sitt 
arbeid fra 200 med å argumentere for at selska-
pet som var innleid for å foreta den genetiske 
screeningen brukte en svært konservativ terskel-
verdi for genetisk likehet. 

H I R S C H -FA K T OR E N,  E L L E R  H -
FAK TOR EN er en verdi knyttet til 
en forskers publikasjons-liste. H-

faktoren er det høyeste antallet papers en for-
fatter har som har blitt sitert minst like mange 
ganger. Altså, om en 50 papers som alle er sitert 
50 ganger, har man en h-faktor på 50. Fordelen 
med dette, fremholder Hirsch selv, er at fakto-
ren er veldig vanskelig å lure. Den reflekterer 
også om en har en jevnt god publikasjonsliste. 
Hirsch’ paper kan lastes ned på http://xxx.arxiv.
org/abs/physics/0508025.

(Nature)

Ingen fremmede gen-sekvenser påvist i mais-varianter.

Alternativ til impact-faktor –  
Hirsch-faktoren

Den mye omdiskuterte impact-faktoren – eller impcat-
faktoren som den ofte feilstaves – kan kanskje suppleres av 
Hirsch’ faktor. Den demoniske og ondsinnede impcat-fak-
toren kan skremme hvem som helst.
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G ENPOIN T A S A NNONSERTE . 
juli at de har startet en omfattende 
klinisk validering av sitt produkt 

for high-troughput deteksjon av Mycobacterium 
tuberculosis. Dette nye studiet følger opp pilot-
forsøk som indikerte gode egenskaper for pro-
duktet i kombinasjon med standard nukleinsyre 
assays. Den kliniske valideringen ventes å være 
ferdig innen årets tredje kvartal. Produktet byg-
ger på Genpoint AS’ molekylære test for Klamy-
dia. Genpoints CEO kommenterer:

– Tuberkulose har igjen blitt et økende pro-
blem i den industrialiserte delen av verden etter 
å ha vært under kontroll i nesten 40 år. Tuberku-
losebakterien forblir en trussel fordi den i gjen-
nomsnittet overføres til 20 personer før diagnose 
kan bli stilt og behandling gitt. Med Genpoints 
Bugs’n Beads teknologi håper vi å gi et betydelig 
bidrag til bedre sykdomskontroll ved å redusere 
tid og kostnad for å stille pålitelige diagnoser. Vi 
er svært glade for å fortsette vårt gode samarbeid 
med Ullevoll Sykehus.

D E N N E  SP I S SF OR M U L E R I N G E N 
R E T T F E R D I G G J Ø R  slett ikke 
lange argumentasjonsrekker, men 

bygger på at klitoris utvikler seg fra vev som i 
et mannlig foster vil bli penis. Påstanden er at 
det er seleksjon på menn som søker orgasmer 
(de har hatt flere avkom opp gjennom tidene) 
som opprettholder kvinners evne til å oppleve 
orgasme. En av frontkvinnene for denne ideen, 
Elisabeth Lloyd – vitenskapsfilosof ved Uni-

versitetet i Indiana retter skarp kritikk mot de 
som mener orgasmen har en reproduktiv funk-
sjon hos kvinner, blant annet fordi unnfangelse 
skjer uavhengig av klimakset. Sett fra mannens 
reproduktive synspunkt, er derimot ejakulasjon 
nødvendig. Hun mener sine motstandere begår 
en rekke feil, blant annet at de overtolker alle 
egenskaper i en adaptiv ramme og dessuten vel-
ger ut de dataene de liker og forkaster andre.

(Nature)

Genpoint AS validerer sin nye metode  
for deteksjon av tuberkulose

Kvinner har orgasmer fordi menn har det

L OU GEHR IGS SYK DOM, eller amy-
otropisk lateral sclerosis (ALS), er en 
sykdom som er assosiert med dege-

nerering av motoriske neuroner i ryggraden, 

hjernestammen og hjernen. Den forårsaker 
muskelsvinn og død innen 3-5 år. Sykdommen 
er relativt utbredt blant middelaldrende, men til 
tross for dette er sykdomsmekanismene dårlig 
forstått. Ashutosh Tiwari og medarbeidere fra 
University of Massachusetts Medical School 
var forbauset over at 00 mutanter av enzymet 
Cu,Zn-superoxid dismutase med påviselig tok-
sisitet for pasienter med ALS slett ikke hadde 
noen stor effekt på enzymets funksjon. Stabili-
teten, derimot ble påvirket, og gruppen foreslår 
at dette gir mutantene en affinitet for det an-
grepne vevet. Dette forklarer det brede spekteret 
av sykdomsfremkallende mutasjoner.

Delvis ufoldede protein implisert  
i Lou Gehrigs sykdom

 Paper of the week, 
JBC: Aberrantly in-

creased hydrophobicity 
shared by mutants of 

Cu, Zn-superoxide 
dismutase in familial 

amyotrophic lateral 
sclerosis (2005) J. Biol. 

Chem. 280(33): p. 
2977-9.



medprobe@medprobe.com

www.medprobe.com

Fax: 23 32 73 90

Tlf: 23 32 73 80

SeaKem LE agarose
– standarden for rutineseparasjon av nukleinsyrer
• bredt oppløsningsfelt til de fleste applikasjoner, fra 500 bp til 23kb
• høy gelstyrke gjør den ideell til Southern og Northern blotting
• kan brukes til mange formål, gir lav bakgrunn
• garantert DNase og RNase fri

Kun kr 1800,- for 500 g (kat.nr 50004)

DMEM & RPMI1640
MEDIUM
(kat.nr. 12-614F,
12-604F, 12-702F,
12-167F, 12-115F)

Kun kr 29,50
pr. 500 ml*
*ved kjøp av min. 24 flasker

SENTRIFUGERØR
15ml rør, 800 stk
Kat.nr. 91015 Nå kr 999,-

50 ml rør, 360 stk
Kat.nr. 91050 Nå kr 475,-

ART filterspisser
fra MBP
Nå kun kr 525,- pr. eske
ved kjøp av 5 esker!
(1 eske består av 96 x 10 spisser)

Nye standard pipettespisser fra MBP!
Spissene blir laget med samme gode kvalitet som ART spissene – kun filteret er tatt
bort. Du kan velge mellom gule, blå eller klare spisser. Fins til ulike pipetter.

Nå kun kr 190 pr. eske.
(10 bokser med 96 spisser per boks)

Gjelder alle typer HLT standard racked,
usterile spisser.

Prisene er oppgitt eks. mva og frakt. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.10.05

info@scienceimaging.se   www.scienceimaging.se   +46 8 55 60 40 70

Higher Yield • Higher Purity • Rapid Processing

LABORATORIE-MEDARBEIDER SØKES TIL CMBN (OSLO)      
Ved Laboratory for Molecular Neuroscience 
(ledet av professor Ole Petter Ottersen), 
Universitetet i Oslo/Senter for molekylærbiologi 
og nevrovitenskap (CMBN) er det ledig stilling for 
laboratorieingeniør eller tilsvarende. Stillingen 
er i første omgang for tre år, men det kan 
være mulighet for forlengelse. Vi er primært 
interessert i en person som ønsker en stabil, 
varig tilknytning, og dermed bidrar til kontinuitet 
i kunnskap og erfaring med relevante metoder. 
Bakgrunn kan være cand.scient., bio-ingeniør, 

kjemi-ingeniør eller tilsvarende. Bør ha erfaring 
med molekylærbiologi og cellekultur. En viktig del 
av jobben vil være å ivareta daglig organisering 
av vår cellebiologiske lab, samt opplæring av nye 
medarbeidere. Vennligst send søknad inkl. CV og 
referanser til professor Ottersen 
(o.p.ottersen@basalmed.
uio.no). Kontakt evt. 
førsteamanuensis Svend 
Davanger for spørsmål.
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D ET FØRSTE DU gjør er å laste ned 
programvaren du trenger. Hent ned 
Swiss PDB Viewer på http://www.

expasy.org/spdbv og installer den et sted på hard-
disken din. 

 .  I N N HE N T I NG AV SEK V E NS.  
Til å begynne med skal vi hente proteinsekven-
sen fra PubMed Central (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez).  Søkeord er «snake venom pro-
tease inhibitor», og vi velger tredje sekvens med 
id-navn TINJVC.

Når du klikker deg inn på siden til Inhibi-
toren:

- Velg rullemenyen ved siden av Display 
(der det står GenPept) og klikk FASTA.

- FASTA er formatet på sekvensen, enkel 
ett-bokstavs format per aminosyre. Klikk så 
«Display». 

- Når du ser sekvensen, klikk så «Send» og 
vær sikker på at det står «all to file». 

- Last ned og lagr sekvensen som «Cape 
Cobra.txt» i en katalog kalt NBS-modellering 
et sted på disken din.

2.  SØK E T T E R T E M PL AT E R .
Nå skal vi finne et templat-struktur til å model-
lere vår sekvens på. Til dette bruker vi SWISS 
Model, http://www.expasy.org/swissmod. 

- Klikk «Search» på menyen til venstre.
- Lim inn sekvensen til slangetoksinen i 

vinduet og klikk «Submit Request».
- Listen som dukker opp inneholder de 

strukturene som ligner mest på vår sekvens

Modellering av 
sekvensen til Cape 
Cobra toksinet

SERGIO M A NT ZE T TI Som første trinn i serien til opplæring i studier av funksjoner og strukturer til 
proteiner, iverksettes det her modellering og analyse av en slange-gift som agerer 
som inhibitor av proteaser. Som vi ser, så skal vi omsider modellere den ukjente 
strukturen til slange-giften til «Cape Cobra» (Fig ). Inhibitoren tilhører fami-
lien BPTI (bovine pancreatic trypsin inhibitor), en kjent protease-inhibitor fami-
lie. Inhibitorers mekanismer er å binde seg til enzymet den er komplementær til, 
uten å bli konvertert til produkt. Inhibitoren har derfor svært like egenskaper som 
enzymets naturlige substrat, men gitt visse strukturelle/funksjonelle forskjeller 
ved det inhiberende setet, greier den å binde seg med høy Km uten å legge grunn 
for katalyse.

Figur : Cape Cobra, 
Naja nivea.
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Første strukturen er krystallstrukturen til 
dendrotoksinet fra Black Mamba. Klikk der det 
står dtk_, og last så ned struktur-filen på hard-
disken din. Klikk også den andre filen under 
denne, jc6A. Dette er en annen inhibitor.

Klikk så på «detail» til dtk_. Her ser du at 
sekvensen til Cape Cobra (Query) mot sekven-
sen til Black Mamba (Sbjct) inneholder mange 
fragmenter som er like sekvensen til Cape Co-
bra, men ikke alle områder er komplementære. 
Disse «gaps» eller tomrom blir viktige å se på i 
sammenheng med multippel sekvens oppstillin-
gen. Ved å ha nedlastet tre strukturer istedenfor 
bare ett, har man mulighet til å se flere mønstre 
av strukturell evolusjon i forhold til lengde og 
posisjon av konserverte beta-plater og alfa-he-
likser, og hvor «coiled-regions» inntreffer.

3.  MODE L L E R I NG.
I denne prosedyren, skal vi modellere en 3-D 
modell til sekvensen til protease-inhibitoren til 
Cape Cobra, basert på 3 lignende krystallstruk-
turer. Vi åpner SWISS PDB Viewer, og ved å 
gå på «File» og «Open PDB File» åpner vi i føl-
gende rekkefølge: ) dtk_  2) jc6A. Gå så til 
«SWISS Modell» øverst til høyre på meny lin-
jen, og gå til «Load Raw sequence to Modell». 
Velg nå fasta-sekvens filen som du nedlastet fra 
NCBI hjemmeside i punkt .

. For oversiktens skyld, gå til «Window» så 
til «Alignment».

2. For å rette opp de to templat-strukturen 
korrekt til hverandre, gå til «Fit», så til «Iterative 
Fit», som søker etter beste strukturell oppstil-
ling av templatene. Velg her dtk_ som øverst 
alternativ (referanse strukturen for templatene) 
og så jc6A, klikk så OK.

3. Klikk så på Cape Cobra sekvensen i 
alignment vinduet, så den blir rød (aktivisert), 
og så gå til «Fit» og «Magic Fit».

4. Nå er sekvensen oppstilt etter dtk_ som 
hovedreferanse, og jc6A som sekundær refe-
ranse for modelleringen. 

4 .  T HR E A DI NG  
(OPPST I L L I NG AV SEK V E NS 
MO T K RY STA L L STRU K T U R-
T E M PL AT)
«Threading» er en viktig prosedyre som tillater 
oss å optimalisere oppstillingen av sekvensen 
mot modellen. Hovedtrekkene i threading er 
(listet i prioriter rekkefølge):

- bevaring av alfa helikser i henhold til mest 

konservert mønster.
- bevaring av beta plater i henhold til mest 

konservert mønster.
- god hydrogenbånd-nettverk mellom hy-

drofile atomer i kjernen av proteinet. Minst mu-
lig «misfornøyde» hydrofile atomer i kjernen. 
Fornøyde hydrofile atomer er parret i H-bin-
dinger.

- identifisering og beskyttelse av hydrofobe 
regioner i loops slik at de ikke er eksponerte mot 
en imaginær vannfase og vendes inn mot kjer-
nen av proteinet.

- Minimalisert total energi av hele protei-
net, slik at den energisk-laveste konfigurasjonen 
er noenlunde identifisert.

Prioritetene listet her er med andre ord de 
energetisk optimale konfigurasjonene innven-
dig i proteinet. Jobber man med multimerer, 
så søker man også etter en optimal energetisk 
konfigurasjon mellom dem. Bevaring av lavest 
energi er fundamental i modellering, fordi ener-
gien til et protein/enzym må være lavest mulig 
slik at stabiliteten til den bevares ved økninger i 
energier under katalyse og interaksjoner mellom 
proteiner. Lavest energi prinsippet for struktu-
rer er universelt for modellering og er tross alt 
hovedmålet med alle strukturell-bioinformatikk 
metoder.

For at threading’en skal bli mest mulig pre-
sis, bør vi vende oss til tanken på å gjøre mest 
mulig manuelt. I 999 dukket det dog opp et 
automatisk threading script tilgjengelig på 
Internett som er svært effektivt, SAM-T99. 
SAM-T99 er et automatisk threading script, 
utviklet ved University of California av Profes-
sor Karplus. SAM-T99 er tilgjengelig på: http://
www.soe.ucsc.edu/research/compbio/HMM-apps/
T99-tuneup.html. 

For å forberede sekvensene for threading, 
klikker du på hver av PDB templatene, dtk og 
jc6 i «alignment» vinduet så de blir røde (aktivi-
sert). Så går du til «File» og «Save» og så «Alig-
nement». Lagre så alle sekvens-filene i en gitt 
mappe. 

Figur 2: Manuell  
sekvensalignment.
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Vi begynner threading-prosedyren: Gå til 
SAM-T99 siden.

Sett inn email adressen din. Sett så inn 
sekvensen til Cape Cobra i øverste vindu, og 
sekvensene til hhv. dtk og jc6 en av gangen i 
nederste vindu. Klikk «Press here to Submit». 
Du skal da få tilsendt i emailen dine totalt 2 par-
vise «alignment-tuneup» mellom Cape Cobra og 
de to sekvensene hver for seg.

Når du har mottatt alignment tuneup, re-
produserer du den i alignment-vinduet i Swiss 
PDB Viewer. Dette gjøres ved å markere se-
kvens-områder på Cape Cobra og holde SHIFT-
tasten inne. Når du har markert et område du 
vil flytte langs oppstillings-rekken, bruker du 
høyre og venstre pil.

Når oppstillingen er gjort korrekt etter 
SAM-T99 kan du velge å gå inn og sjekke ma-
nuelt at det ikke finnes noen abnorme oppstil-
linger, som for eksempel en Prolin midt i en 
beta-plate, eller andre urimelige oppstillinger 
av sekvens til struktur.

Gå til «Swiss Modell» øverst i menyen. 
Klikk «Submit Modelling request». Du blir da 
bedt om å lagre prosjektet på harddisken; gjør 
det og følg videre instruksene som kommer 
opp.

Om noe er galt med SAM-T99:Dersom noe 
går galt med SAM-T99, utfører du oppstillin-
gen manuelt, ved å flytte på sekvensene hhv. til 
hverandres størst likhet, ved å markere et om-
råde i alignment vinduet med shift-tasten hold 
inne, og flytte sekvensene til venstre eller høyre 
med piltastene. En manuell variant av dette pro-
sjektet kan se slik ut (Fig 2). 

Nå har vi har kommet dit i prosessen hvor 
det genereres en PDB-fil for sekvensen til Cape 
Cobra ved Swiss Model Serveren (www.expasy.
org/swissmod.html). Du vil motta den i emailen 
så fort modelleringen er ferdig (5-0 minutter).

5 .  OP T I M A L ISE R I NG AV MO -
DE L L E N
For at kriteriene under punkt 4 skal være mest 
mulig oppfylt, utfører vi en lett reorganisering 
av atomenes posisjoner i henhold til hverandre. 
Dette gjøres ved «Energy Minimization», som 
ut fra en liste av parametere (force field) for ato-
mers interaksjon med hverandre, optimaliserer 
posisjonene til atomene slik at deres energi er 
lavest mulig og at de er i «tilfredsstillende» fy-
sisk-kjemiske omgivelser. 

Gå til «Preferences», og så til «Energy Mi-
nimization». 

Øverst i vinduet som dukker opp setter du 
inn 00 for «Steepest Descent», 00 for «Conju-
gate Gradients» og 200 «for Steepest Descent». 
Trykk «ctrl+n».

En negativ verdi tyder på at atomene er or-
ganisert på en favorabel måte, med hensyn til 
hydrogenbindinger, van der Waal krefter, lad-
ninger og bindinger. En positiv verdi tyder på at 
noe frastøtes eller at bindinger er unaturlige. Se 
resultat siden som dukker opp. En verdi på ca. 
-3500kJ/mol for et slikt protein er god.

Dette vil ut fra Steepest Descent utføre en 
«snill» reorganisering av atomenes posisjoner, og 
så med Conjugate Gradients (CG) bevege seg 
litt grovere ut av posisjonene for å falle inn i ett 
energi-minimum (som kan enklere finnes ved 

Figur 3: Proteinene har 
samme fold.
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CG, dersom det ikke er altfor langt unna). Når 
CG har arbeidet i noen sykluser vil Steepest De-
scent finpusse på det optimale minimum (struk-
turell organisering av best energisk kompatibili-
tet) i 200 sykluser.

6.  A NA LY SE AV MODE L L E N
En bilde-analyse (Fig. 3) viser tydelig at folden 
til proteinene er det samme. Som de fleste pro-
tein familier, så vil en likhet fra sekvenslikhet 
fra 20% og oppover kunne resultere i at tertiær 
strukturen forblir konservert. For trypsin pro-
tease familiene, hvor strukturlikheten er bevart 
fra en sekvens-likhet på 20%, er årsaken «hoved-
ankrene» i proteinet, som proliner, glyciner og 
cysteiner som spiller stor rolle for strukturell 
konservering. For mer informasjon om disse 
residiene i BPTI-familien, se relaterte publika-
sjoner [, 2].

For mer bildebasert differensiering mellom 
strukturene kan man generere en elektrostatisk 
profil. Denne indikerer elektrostatisk karakter 
på overflate til proteinet.  Den elektrostatis-
ke profilen kan genereres ved å gå til «Tools», 
«Compute Molecular Surface» og «Compute 
Electrostatic Potential». Så går du til «File 
Discard» og «Discard Electrostatic Map». Da 
kommer det opp en slik illustrasjon (Fig. 4), 
hvor den molekylære overflaten er farget etter 
positiv ladning (blå), negativ ladning (rød) og 

nøytrale områder (hvit).
For de interesserte vil det være viktig å 

utføre en analyse av sidekjeder til funksjonelle 
residuer, som har den inhiberende funksjonen. 
Slik informasjon vil finnes i relevante publika-
sjoner [2]. Ved å overlappe strukturene og så 
«highlight» sidekjedene ved Kontrollpanelet 
(Window, Control Panel) kan man utforske 
strukturene langt dypere og analysere hvilke 
typer sidekjeder som spiller rolle i inhiberings-
mekanismen.

R EF E R A NSE R
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(976). Snake venom proteinase inhibitors. III. Isolation of 
five polypeptide inhibitors from the venoms of Hemachatus 
haemachatus (Ringhal’s corbra) and Naja nivea (Cape 
cobra) and the completeamino acid sequences of two of 
them. J. Biochem. 79, p. 559-578.

2. Hanson WM, Beeser SA, Oas TG, Goldenberg DP. 
(2003). Identification of a residue critical for maintaining 
the functional conformation of BPTI. J Mol Biol. 333, p. 
425-4.  
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Denrotoksin (Black Mamba) Cape Cobra toksin modell Figur 4: Elektrostatisk 
potensial.
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D A ER DET bare å gratulere. La gå at 
hundrevis på hundrevis av unge og 
lovende studenter oppdager hvert år 

at deres veileder og/eller professor er uinteres-
sert, inkompetent og/eller en svindler, at pro-
sjektet aldri burde vært startet, og at reformen 
av NFR − noe som selvsagt er umulig − burde 
vært at unge talenter fikk stipend utelukkende 
basert på tidligere meritter. Da kunne de fritt gå 
til de mest lovende prosjekter og de beste pro-
sjektsjefer til beste for absolutt alle.

Men med denne siste tabben i en uendelig 
rekke feilgrep fra NFR så går det i motsatt ret-
ning. Selv den lille fraksjonen av talenter som 

unngikk NFRs øyelokksløse øye og kom seg 
med på en liten gruppe der det fantes dyktige og 
interesserte veiledere med gode prosjekter, blir 
nå eliminert.

Meningen med reformen var sikkert å unn-
gå dagens enorme bondehærer av hovedfagsstu-
denter og stipendiater under geniforklarte Mao-
kloninger av noen professorer, og prøve å få en 
mer postdoc-basert og konsentrert forskning i 
Norge. Men å eliminere det frie stipend er nok 
et feilgrep NFR. Antall strategiske tabber var 
allerede betydelig; men de har altså mer å gi. Vi 
venter i spenning på neste strategiske justering.

Ny rekord i  
imbisilitet fra NFR

TORGEIR HOLEN Følgende står skrevet på en tilfeldig web-side hos NFR: «Nå utlyses midler til fritt-
stående prosjekter for 2006 Publisert: 04.04.2005 Sist oppdatert: 05.04.2005. Utlys-
ningen for 2006 inneholder en viktig endring i forhold til tidligere år: Det utlyses 
ikke lenger individuelle stipend for å ta doktorgrad i Norge.»

 Forskningsrådet er 
slangen i kronikkforfat-
ters forskningsparadis. 

Her forsyner den seg 
grovt av kunnskapens 
frukter. Foto: Øyvind 

Halskau jr.
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