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Hvordan pipetterer du ?
Med våre elektroniske pipetter med variabel avstand kan du 
pipettere 5 ul nøyaktig fra 1,5 ml rør til 96- eller 384- plater 
og  direkte til 0,1 ml rør for vår Rotor-Gene Real-Time PCR.  

Med vår pipetteringsrobot CAS-1200 setter du opp hele din PCR-reaksjon med meget god  
presisjon. Den har ferdig definert over 80 forskjellige plater og stativer for enkel bruk. 

Les mer om våre pipetteringsløsninger på: http://www.eped.com/Hefte-2.pdf

Vi har det største utvalget  
av utstyr og reagenser for 
PCR og Real-Time PCR. 

THERESESGT. 28,  0168 OSLO  Tlf: 22955959  Fax: 22955940   eped@eped.com        www.eped.com 

Nå gir vi deg 25% rabatt på 
plast og reagenser for PCR.
Vi har et stort utvalg av rør, strips og plater som passer til de forskjellige PCR-maskinene på markedet. 
Fra Biotools leverer vi enzymer og ferdige kits for bruk i vanlig PCR og til Real-Time PCR.
Sjekk våre lave priser på våre WEB-sider og få ytterligere 25% rabatt fram til 15/1-2006. 
Les mer om PCR plast på: http://www.eped.com/pcrelektro.html
Les mer om reagenser for PCR på: http://www.eped.com/enzreag.html

Den nye Rotor-Gene 6000 er her.
En helt ny Real-Time PCR maskin som analyserer 
100 prøver på 40 min. med en nøyaktighet på 0,01 oC
Dette er maskinen som gir deg full fleksibilitet til å kjøre en rekke for-
skjellige analyser på en og samme maskin. Den har 6 kanaler og kan 
kjøre alle tilgjengelige kjemier på markedet. 

Ring oss for tilbud før du kjøper ny Real-Time PCR.  

Den nye KODAK IS4000R er like følsom som film.
4 Mpixel kamera med 65.000 gråtoner gir deg mulighet 
til å dokumentere og analysere geler og blots med både 
chemiluminescens og fluorescens. 
Nå har vi 2 stk. IS4000R til en utrolig julepris ! 
Pris: Kr. 250.000,- eks. MVA og 1% miljøgebyr. 
Les mer på: http://www.eped.com/imaging.html
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Bidrag og tips rettes til en av redak-
sjonsmedlemmene, gjerne ditt lokale 

medlem. Veiledning for skribenter 
kan lastes ned fra www.biokjemisk.

com/nbs-nytt.html. Ingen utgaver eldre 
enn NBS-nytt /2005 skal brukes som 

mal for levert stoff. Avvik fra dette 
vil straffes med ofring til demoniske 

layout-avguder. NBS-nytt er medlem 
av Den Norske Fagpresses Forening.

Neste deadline: 20. februar 2006: 
Påtroppende redaktør Eirik Frengen 

vil komme tilbake til temaer. Følg 
med på www.biokjemisk.com.

FOR SIDEBIL DE :  Trude Tenold 
Heller ikke symbolet på evig ungdom; 

Idunn med eplene, fra norrøn myto-
logi, holder stand mot tidens tann.
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Å R E T SOM R E DA K T ØR for NBS-
nytt − bladet som har ingenting, 
bortsett fra et uhensiktsmessig navn 

og en håndfull frivillige − har vært interessant. 
Min periode er over, og kanskje andre der ute 
også er glade. Til disse har jeg kun ett å si: Min 
primære hensikt har ikke vært å irritere eller på 
andre måte forulempe, men å få jobben gjort.

NBS-nytt har blitt driftet med en viss grad 
av nådeløshet fra min side, jamfør min kom-
mentar til den kommende redaktørgjerningen 
på NBS-møtet i Bergen før jul 2004. Mine kol-
legaer lo, og trodde angivelig jeg spøkte. 

Jeg trodde også jeg var utsatt for en spøk, da 
– i løpet av et forsøk på å drive litt faktisk jour-
nalistikk – jeg ble bedt om å trekke et spørsmål 
fra et intervju. Slikt gjør man ikke. Spørsmålet, 
stilt til en av Forskningsrådets representanter 
måtte pent besvares, selvsagt. Denne episoden 
eksemplifiserer en holdning NBS-nytt stadig 
har møtt på. Enkelte ting må en ikke spørre om, 
og skulle en spørre kommer dette som et sjokk 
på de som er vant til å kontrollere de få informa-
sjonskanalene som finnes i fagmiljøet. 

Redaksjonsmedlem Torgeir Holen skrev i 
NBS-nytt nr. 3 en kronikk hvor han nok en gang 
rettet skarp kritikk mot Forskningsrådets strate-
gier. Jeg trykker Holens innlegg fordi jeg svært 
gjerne vil se svarene på spørsmålene han stiller 

– helst i NBS-nytts spalter. Holens innlegg er 
formulert som en murbrekker, men det er akku-
rat slike innlegg en må ha for å trenge gjennom 
de tykke veggene av politiske standardfraser som 
ligger rundt Forskningsrådets beslutningstakere.

Merkelig nok ringte bare én person meg og 
klaget sin nød over Holens nyeste panserbryter. 
Forskningsrådet har kanskje andre kanaler for å 
nå sine kritikere? Hvem vet. Jeg foreslo at han 
eller andre som følte seg truffet av splinter skulle 
skrive et motinnlegg i dette nummeret. Det lo-
vet han, så jeg ventet meg et innlegg titulert «Ny 
rekord i imbisilitet fra NBS-nytt». I skrivende 
stund har det ikke kommet, under denne eller 
andre titler. Både skrivekløe, vidd og evne til å 
takle Holens spørsmål mangler altså totalt. Nok 
en gang står viktige spørsmål ubesvart. Men de 
er i alle fall stilt. For godt mål gjentas de her: Er 
fjerningen av det frie stipendet et strategisk feil-
grep? Burde Forskningsrådet tatt mer ansvar for 
å informere i rimelig tid de som kan bli berørt av 
vedtaket? Forskningsrådet stiller strenge krav og 
nådeløse deadliner til forskere; det må være lov å 
stille krav tilbake.

I denne sammenheng etterlyser jeg en of-
fentliggjøring av Forskningsrådets brukerunde-
resøkelse som jeg deltok i for en tid siden. Es-
sensen av denne undersøkelsen ville vært inter-
essant stoff for NBS-nytts lesere.

A L L E P OL IT IK ER NE PÅ  stortinget 
har lovet at 2006 skulle bli begynnel-
sen på en storsatsing på forskning ge-

nerelt og på realfagene spesielt. Etter at det nye 
statsbudsjettet er vedtatt, kan en vel si at vi har 
blandede følelser. Men som de ukuelige optimis-
ter vi molekylærbiologer er, så regner vi det som 
gitt at regjeringen følger opp den felles forståelse 
om at et bærekraftig samfunn ikke kan skapes 
uten at forskningen får romslige kår. Forsknings-
rådet har forstått hvor viktig molekylærbiologi er 
i denne sammenhengen og doblet 2005 budsjet-
tet, til vel 30 millioner, for de frie molekylærbio-
logiske prosjektene. Dette er voksent gjort! Bare 
så synd at svært mange meget gode prosjekter 
med topp evaluering av uhildede utenlandske 
eksperter likevel ikke kunne innvilges.

I forskningsmeldingen forutsetter regje-
ringen at industrien skal bidra til å løfte norsk 
forskningsaktivitet til minst 3% av BNP. Det 
skal skje med industriens hjelp. Dessverre er det 

tydelige negative tegn (handlinger) fra industri-
enes side som viser at industrien i hvert fall ikke 
ser på norsk molekylærbiologi som viktig. Jeg 
tror norsk industri enten ikke har muskler eller 
nok forståelse for grunnforskningens betydning 
til å kunne bidra til veksten som regjeringen ser 
for seg i norsk forskning. Da er det sannsynlig-
vis best å foreslå for myndighetene at de skal se 
bort fra industriens sporadiske bidrag og heller 
selv øke statens forskningsaktivitet til 3% og hol-
de denne høye aktiviteten over en 20- til 30-års 
periode. Over en slik periode burde det kunne 
vokse fram en norsk kunnskapsbasert industri 
som virkelig har forståelse for hva grunnfors-
kning betyr for bedrifter og samfunn.

Til sist et ord om NBSnytt som debattfo-
rum. Redaktøren har ofte etterlyst engasjerte 
debattinnlegg. De har vært få og langt imellom. 
Engasjer dere, bruk NBSnytt som deres organ 
for aktiv debatt i former som er Norsk Biokje-
misk Selskap verdig. Lykke til!

REDAKTØR

Ø Y V IND H A LSK AU JR .

PRESIDENT

JOH A N L ILLEH AUG
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D E T T E ER  INGEN beskrivelse av 
meg selv eller andre, men av NBS. 
Vi har hele tiden hatt en svært slank 

organisasjon, i den forstand at NBS har vært 
drevet av et fåtall personer og utbetalinger 
til ansatte og tillitsvalgte har vært minimal. 
Styret i NBS har etter hvert måttet innse at 
tilstanden er i ferd med å endre seg. Det er 
vanskelig å få folk til å stille opp uten at de får 
noen form for godtgjørelse – utover gleden å få 
NBS-maskinen til å virke.

Det er en lang rekke personer som må tak-
kes for at NBS fungerer så bra. Våre fem eldste 
universiteter har et lokallag for NBS med et 
lokalt styre. De arrangerer populære møter og 
turer og er viktige bindeledd mellom medlem-
mene og NBS sitt styre. NBS bidrar med bety-
delige midler til driften av lokallagene. 

NBS holder seg med en billig sentral 
administrasjon og finansierer i tillegg lokale 
faglige møter, reisestipendier, NBS-nytt og 
medlemskap i internasjonale foreninger. Inn-
tektene kommer stort sett fra din og min med-
lemskontingent – i tillegg til eventuelle over-
skudd fra Kontaktmøtene. Vil du vite mer om 
driften av NBS, er du hjertelig velkommen på 
generalforsamlingen, som arrangeres i forbin-
delse med Kontaktmøtet i januar (annonseres 

her i bladet og på våre hjemmesider, www.bio-
kjemisk.com). 

På generalforsamlingen i Tromsø i januar 
var det bred enighet om at NBS-nytt er svært 
viktig for oss og at vi bør legge omtanke, tid 
og penger i å få et så godt blad som mulig. 
Jeg tror medlemmene kan være fornøyd med 
«nye» NBS-nytt, slik det er blitt utformet av 
avtroppende redaktør, Øyvind Halskau. Bla-
det bruker nå mer ressurser enn før til eksterne 
forfattere og til layout, og denne utviklingen 
vil fortsette under den nye redaktøren, Eirik 
Frengen. Vi tror at denne kvalitetshevingen 
vil resultere i at bladet blir mer lest og at flere 
annonsører finner det attraktivt å annonsere i 
NBS-nytt. Når det gjelder innpisking av an-
nonsører, gir Roger Meisal seg nå etter mange 
års god innsats på fronten. Vi håper at erstat-
teren, Hamid Samari, skal kunne sikre økono-
mien i NBS-nytt og i foreningen. Men NBS-
nytt er fremdeles avhengig av gode artikler, og 
de bør først og fremst komme fra medlemmene 
selv. Ta kontakt med redaktøren dersom du 
har ideer om en artikkel, for eksempel en prø-
veforelesning som kan skrives om til et egnet 
format.

GENERAL- 
SEKRETÆR

ER IK BOY E

Generalforsamlingen for 2006 vil som vanlig 
finne sted i forbindelse med Kontaktmøtet. 

VI INVITERER TIL MØTE 
PÅ STOREFJELL LØRDAG 
2. JANUAR KL 3.30.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen, og 
Styret håper på mye engasjement rundt for-
eningens drift.

Agenda og sakspapirer vil bli lagt ut på vår 
hjemmesiden, www.biokjemisk.com, senest 5. 
desember.

Generalforsamlingen

Ikke like slank – men mer attraktiv

(Trude: Kan du lage dette til en boks, som uthever det 
litt fra resten av siden?)
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W HAT ARE YOUR current research 
interests?

− Well, my background is 
in developmental genetics in Drosophila with a 
particular interest in how branched structures 
– the tracheal tree in Drosophila, blood ves-
sels, kidneys or lungs in vertebrates – develop. 
At the moment, I’m working on developing a 
novel RNA interference library technology so 
that we can use it to identify genes important for 
branching development – we have a nice in vitro 
assay that is a model for blood vessel formation 
and we’ll go on to test positives from that system 
in mouse and fish models. 

− How do you use RNA interference 
(RNAi) to examine this system?

− There is a technology development side 
to this: we have a different approach compared 

to the way other people are doing it. 
In the conventional approach, David ex-

plains, you make a guess about what specific 
siRNA sequence will work – that is, knock out 
a particular gene. And you do that for every 
predicted gene in the genome. Then you make 
huge numbers of clones using high throughput 
synthesis so that you have a large collection of 
siRNA clones each targeting a different gene. 
Then you test them all (or subsets of them) for 
desired function in a cellular environment, ba-
sed on what you think might be involved. For 
instance, the well-known MAP kinases. 

− These big collections of siRNA clones, 
David continues, allow you to order an siRNA 
against a specific gene, for a price, but there is 
usually no guarantee that it will work. It’s a young 
field, so there are a lot of options. You can order 
the actual short RNAs, but they have a short life-
time in the cell, or you can order expression con-
structs that continually express the siRNA in va-
rious precursor forms (e.g. shRNA) that are cor-
rectly processed into the final silencing complexes 
(RISC complexes) by the cell. The effect when 
you introduce these in a cell is more long-term. 

− And your own approach?
− What we want to do is make libraries of 

shRNA in the same manner as one makes con-
ventional cDNA libraries. That is, we want to 
start off with the mRNA that is actually present 
in the cell, and use that to make a population of 
shRNA-expressing clones. One advantage of this 
is that it is less biased. We are not looking at what 
we are interested in or predict might be there, 

Øyvind Halskau jr.

A piece of David’s mind
David Micklem works as a post. doc at the Department of Biomedicine at 
the university of Bergen, in the group of Professor James B. Lorens. They 
have established themselves in the young field of RNAi, and David has 
kindly agreed to share his thoughts with us.

A piece of David’s 
mind. Do not erase. 

Use only with owners 
permission. 

(Foto: Øyvind Hal-
skau jr.)
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we’re actually looking at what is present in the 
tissue we’re looking at. For instance, nobody sus-
pected the presence of miRNA until they stum-
bled over it experimentally. Another advantage of 
making the library from cDNA is that what you 
end up getting is maybe 20-30 shRNA clones per 
gene, instead of the 2 or 3 you can afford to make 
if you synthesis them chemically – and you don’t 
have to buy a lot of robots to do the high through-
put cloning. This gives us a greater chance to iden-
tify siRNAs that could knock out a gene or which 
could just affect it slightly. The more shRNAs you 
have, the better the change of finding ones with a 
range of gene-suppressing effects, from complete 
knock-out to mild suppression.

Thus, it is partly generating shRNA libraries 
from cDNA libraries that interests David, but 
he is also interested in bringing them in under 
control so they can be turned on and off. − Such 
technology is particularly interesting in genetic 
studies of whole animals where you might want to 
examine the role of a gene only in specific tissues, 
and therefore only want to knock it out in that tis-
sue. This, for example, is important in the study of 
HOX-genes… if you knock these out by standard 
techniques in early stages of embryonic develop-
ment, how are you going to look at their effects in 
later stages of development, David asks.

– We want to use the libraries to screen for 
interesting phenotypes. You take a large number 
of cells and infect them with the library, so each 
cell has one shRNA expressed in it. And then 

you look at how the cells behave in your assay. 
The easiest kind of screen to do is an assay where 
the cells would normally all die. Any cells that 
survive carry shRNA that interferes with this 
process. Or you might look for cells which are 
able to divide when unmodified cells can’t. Al-
ternatively, you can for example perform a screen 
for cells where the shRNA has caused a change 
in cell shape – but screens like that are techni-
cally much harder to do. Even more cleverly, it 
may be possible to screen for shRNAs that cause 
the cell to die under particular circumstances 
– die when they would normally live. The trick 
there is to be able to recover the shRNA sequ-
ence even though the cell is already dead.

− RNAi is a young field; what do you think 
it will offer given a few decades to mature?

− The general party-line from all biologists 
is that their particular field is going to cure every 
disease known to man. I’m not a medical doc-
tor and I don’t know what you are allowed to 
do in terms of genetic therapies, but in princi-
ple RNAi allows an incredibly precise ability to 
turn off the expression of individual genes. One 
of the main problems of gene-therapy is delivery, 
and I have nothing new to offer there… What 
siRNA is going to offer in a decade or two? Who 
can tell? It is almost certainly going to mature 
into an extremely useful biological tool and pos-
sibly into an important medical tool. And it will 
inevitably increase our understanding of basic 
biological processes.

− The general party-line 
from all biologists is 
that their particular 
field is going to cure 
every disease known 
to man. 
(Foto: Øyvind Hal-
skau jr.)
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S Å DENNE R APPORTEN fra RNAi mø-
tet på Cold Springs Harbor har ingen 
pretensjoner om å verken være en full-

stendig oversikt eller noen fullverdig oppfølger 
til Sharps eminente artikler. Det som følger er 
en eklektisk oversikt – Mohammed Amarzguio-
ui skrev tross alt den grundigste av alle mulige 
norske RNAi-artikler her i NBS-nytt allerede i 
2003 – over de mest spennende facetter av RNAi 
akkurat nå, ex cathedra.

RNAi er et immunforsvar på gen-nivå. Der 
det klassiske immunforsvar driver med gjen-
kjenning av proteiner og andre strukturer på 
invaderende organismer som bakterier, virus og 
andre parasitter, kan man si at RNAi overvåker 
informasjons-strømmen i cellen. Hvert mRNA 
som blir uttrykt blir scannet av RNAi-maskine-
riet. Dersom sekvensen blir gjenkjent som frem-
med blir RNA’et ubønnhørlig degradert.

En av de viktigeste utviklinger innen RNAi 
– og kanskje uungåelige, det ble predikert i di-
verse tekster allerede på forhånd – er påvisning 
av linken mellom overvåkning av RNA og til-
bakekoblingen til det DNA loci hvor RNA kom 
fra. Uungåelig fordi RNAi har så klare begren-
singer – det kan nok stoppe et, to, tre eller ti ulike 
mRNA, men RNA er tross alt bare symptom på 
invaderende informasjon – basene til geriljaan-
grepet må til livs. I 2004 klarte Kevin Norris i 
California og Tairas gruppe i Japan å skvise sine 

papers inn i henholdsvis Science og Nature (godt 
hjulpet av den beryktede konkurransen mel-
lom disse impact-fyrtårnene) på linken mellom 
RNAi og kromatinreguleringer. Noe av den 
saftigste sladder på Cold Springs Harbor gjaldt 
Tairas paper – mellom flere andre – som muli-
gens blir trukket tilbake på grunn av vitenskape-
lig svindel (se Nature 437, 46-46 22 Sep 2005).

Så hva er koblingen mellom RNA-silencing 
og kromatin-silencing, i lavere organismer? Selv 
om man kan vise at levering av visse RNA til 
cellen fører til metylering (og dermed presum-
tivt lammelse av visse kromatinloci) så var dette 
allerede velkjent fra studier på viroider i plante-
celler. Her kan viroider, disse ringene av RNA 
ute i cytosol, kunne påvises å føre til metylering 
av homologe sekvenser dypt inne de milliarder 
av DNA baser i kjernen, selv om den innsatte 
DNA sekvensen var så kort som 30 baser (Was-
senegger, Cell, 994.). Å finne tretti baser mel-
lom titalls milliarder er en bragd i nærheten av 
det umulige. Dette har vært kjent i  år. En me-
kanistisk forklaring er like fjern.

Et forslag er blitt publisert – og vi kjenner 
jo Theodore Sturgeons lov: 90 % av alt er søppel, 
ergo caveat emptor – at transkribering av et loki 
kan overvåkes av RNAi-maskineri inne i kjer-
nen. RNAi følger den voksende RNA-tråden 
tilbake til kilden, kanskje ved hjelp av en RNA 
dependent RNA polymerase (RdRP). Dette hø-

Nobelprisvinner Philip A. Sharp pleidde i noen år å skrive et review som 
han kalte RNAi − 999, RNAi − 200 etc, men så ble det plutselig slutt. 
Kanskje det var fordi en av studentene hans, Thomas Tuschl, publiserte en 
studie (Elbashir, Nature, 200) som i skrivende stund er sitert 2055 ganger. 
Selv en hyperkompetitiv Watson-avlegger som Sharp har vel sine begren-
singer. Dessuten er han vel tippet over den magiske grensen på 50 år, uten 
å rippe opp i dette her og nå. 

TORGEIR HOLEN

RNAi og siRNA 2005
− en reiserapport fra RNAi-møtet 
på Cold Springs Harbor
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Gernsbäck for en ny 
tid: siRNA.  
(Illustrasjon: Karl 
Bryhn )

res jo rimelig opplagt ut, og dette var igjen en ide 
som bare ventet på en passende (eller upassende) 
mengde våtlabs-figurer for å bli udødeliggjort 
mellom permene av (for eksempel) Argentinian 
Bovine Research (ABR). Om det stemmer er en 
annen sak. 

Et problem her er selvsagt at de tidligere 
nevnte RNA-viroidenes homologe DNA ikke 
har promotorer og dermed vanligvis ikke er 
transkribert. Men så er det de som hevder at all 
DNA er transkribert på et svært lavt nivå, uvisst 
av hvilken grunn. Kanskje dette faktisk er grun-
nen? Slik at all DNA skal kunne overvåkes av 
RNAi? Bare Gudene vet og deres veier er som 
kjent uransaklige.

De aller fleste – inkludert mine få og spred-
te lesere – er jo heller ikke interessert i RNAi, 
men heller i siRNA som et verktøy til å produ-

sere data til papers slik at man kan overbevise 
Forskningsmyndighetene til å gi en mer penger 
slik at man kan produsere enda flere papers, og 
så bortetter (OSB). I fjor ble det zum Beispiel, 
produsert enda 404  papers om proteinet p53. 
Som om de 37 742 foregående ikke var nok. Så 
hva skjer på siRNA-fronten?

Et problem med siRNA er at de ikke alltid 
virker – et fenomen oppdaget og dokumentert, 
self promotion warning, av artikkelforfatteren et 
al – i skarp konkurranse med Sharps lab. Men 
hvorfor siRNA ikke virker, og dermed påfører 
labrotter, og kanskje til og med deres professo-
rer, unevnelig smerte i tusenvis av laboratorier 
rundt om i verden? Akk, dette kunne ikke de 
norske og marokkanske vikinger hjelpe Sharp 
med, om ikke annet fordi vi var for opptatt med 
å skrive søknader til Forskningsmyndighetene 
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(resultat: et dusin avslag på rad, så er det sagt).
Så det ble Big Bad Pharma som løste den 

floken, og det i en fei. Ved å syntetisere hun-
drevis på hundrevis av siRNA, til millioner på 
millioner av kroner, mot samme mRNA target, 
fant man noen interessante mønster (Khvorova, 
Cell, 2003; Reynolds, Nat. Biotech., 2004). Slike 
mønster bruker vi i dag til å designe høy-ak-
tivitets-siRNA. Desverre var ikke Amgen og 
Dharmacon sine (publiserte) data helt til å stole 
på (om man kjører litt statistikk på dem så blir 
de, eh..., litt for pene til tider). 

Dette ble også indirekte vist av den eminen-
te matematiker og businessmann Ola Snøve (ex-
Interagon AS) da han sammenlignet algoritmer 
som virker og de som ikke virker (Saetrom & 
Snove, BBRC, 2004). Amgen sine forsøk var om-
trent like gode som de til Mohammed Amarz-
guioui på Bioteknologisenteret, og dr. Amarz-
guiouis budsjett har aldri vært i nærheten av 
millioner (de var disse avslåtte søknadene da...). 
Hvorfor Amgen ikke publiserte bedre mønster 
tilbake i 2003 kan man bare spekulere over.

Nylig (i forgårs faktisk) kom det nye data på 
banen, nå fra en annen stor ulv, Novartis (Hues-
ken, Nat. Biotech, 2005). Disse data’ene er mye 
bedre, dessuten er de ikke innsvøpt i så mye mys-
tikk og svada som Amgens data (selv om kunsti-
ge nevral-nettverk kanskje er litt over kanten). 

De 200 beste siRNA er satt i tabell (Supple-
mental Table 4) og viser, for eksempe, for mange 
A i den posisjonen, og for lite G i den der andre 
posisjonen et cetera. De 200 dårligeste siRNA 
har for få T i den samme posisjonen (paradoksalt 
nok i strid med mønstrene funnet for de beste 
siRNA’ene, men pytt, pytt). Et cetera, et cetera. 
Dette er data man kan bruke. 

Og det gjør man da også. Dataprogrammer 
bygget over Novartis sine data gir svært gode 
prediksjoner på upubliserte data. Dersom noen er 
interessert kan man laste ned et java-program på 
http://folk.uio.no/torgeirh/fag.html som gir rimelig 
god siRNA design for en slikk og ingenting.

Så hva ellers foregår av interesse i RNAi-
feltet? Thomas Tuschl har skrevet en oversikts-
artikkel der han på sitt grundige og tyske vis har 
ramset opp absolutt alle mulige gener og protei-
ner som virker inn på RNAi i lavere organismer 
som C. elegans, Drosophila, Arabidopsis og diverse 
fungi (Meister & Tuschl, Nature, 2004). Å kart-
legge disse proteinene blir sikkert arbeid for flit-
tige maur og ormer i årevis fremover.

En interessant mekanistisk innsikt som 

Phillip D. Zamores gruppe publiserte i vinter, 
er å identifisere et par proteiner som åpner opp 
siRNA dupleksen fra den ene siden (Tomari, 
Science, 2004). Nesten på samme måte som jeg 
og du ville åpnet en banan. Den beste enden av 
bananen blir identifisert (hvordan er ikke helt 
klart, men vet du i detalj egentlig hvordan du 
velger den rette enden av en banan?), muligens 
ved en asymmetri i bindingsenergien mellom de 
to endene. Deretter blir de to trådene skilt og 
den saftigeste tråden blir beholdt og brukt til å 
tygge opp en passende mRNA tråd.

En annen ting Phillips glade gutter (og 
jenter, det er faktisk en overflod av brilliante 
papers fra kvinner i RNAi-feltet – har endelig 
rørledningen sluttet å lekke?) har oppdaget er 
at siRNA ikke trenger å være perfekt matchet å 
kunne kløyve mRNA. Faktisk så kan de tåle over 
0 mutasjoner, bare det er på rett plass og godt 
plassert nede i et in vitro-glass. Noe også Aimee 
Jackson fra enda et farmasi-selskap, Rosetta Inc, 
har oppdaget ved hjelp av den gøyale microArray-
teknikken (Jackson, Nat. Biotechnol, 2003). 

Nå er dette antagelig feil. RNAi er nok ikke 
exquisitely specific (slik Thomas Tuschl og diverse 
gretne refereer kunne opplyse oss om for tre år si-
den da vår mutasjonsstudie ble refusert et par-tre 
ganger), men at pendelen nå har svingt helt over 
til at RNAi’s spesifisitet er helt råtten, er bare 
nok et eksempel på at vitenskapsmenn i snitt er 
like overtroiske som sigøynere, svensktopplyt-
tere og velgerne til Sosialistisk Venstreparti. 

Sannheten ligger nok en plass midt i mel-
lom. Selv så velger jeg å tro at grensen for en 
siRNAs mutasjons-tåleranse ligger på 3-4 mu-
tasjoner (noe vi har sett i praksis), om ikke annet 
så fordi om man har 5-6 mutasjoner så vil enhver 
siRNA med sikkerhet også nedregulere minst 
to av våre 30 000 gener i vårt 60 millioner baser 
store transkriptom (Snøve og Holen, 2004). Det 
ville vel ikke Moder Natur eller Charles Dar-
wins spøkelse like, ville de vel?

Vel, da har jeg brukt opp plassen min (og re-
daktørens tålmodighet) for denne gang. Et siste 
aspekt jeg kunne tenke meg å kaste et dunkelt og 
flakkende lys over er de såkalte mikroRNA’ene, 
men her finnes en artikkel (En Babys Skjegg) fra 
tilbake i urtiden i 200, som kanskje eller kan-
skje ikke blir trykket i dette nummer av NBS-
nytt. Men vær sikker, kjære leser, at du nå har 
fått med deg kvintessensen (eller kanskje til og 
med heksessensen) av RNAi og siRNA. 
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Biologiske trusselstoffer 
Trusselen om bioterror fikk økt fokus etter spredning av anthraxsporer 
i USA i 200. Sykdommer forårsaket av biologiske trusselstoffer er i dag 
sjeldne, men de er naturlig forekommende og symptomene kan i starten 
forveksles med influensaliknede symptomer. Utvikling av raske og enty-
dige påvisningsmetoder er viktig for å kunne stille riktig diagnose og gi 
effektiv medisinsk behandling. Det er også viktig å kunne skille mellom 
naturlig sykdom og sykdom som følge av en bioterrorhendelse. Dette kre-
ver omfattende analyser og etterretningsvirksomhet.  

ELSE M F Y K SE 
JAR A N STR A ND OLSEN

BJØRG L A NGSE TH
 GUNNAR SKOG A N 
JA NE T M.  BL ATN Y

Forsvarets Forsknings-
institutt, Kjeller.

B I O L O G I S K E  T R U S S E L S T O F F E R 
OMFAT TER levende mikroorganis-
mer (bakterier, rickettsier, virus, sopp) 

og toksiner (giftstoffer) som kan forårsake syk-
dom eller død hos mennesker, dyr og planter 
[]. Toksinene kan produseres av levende orga-
nismer eller fremstilles industrielt. Biologiske 
trusselstoffer inkluderer også biologiske fakto-
rer, bioregulatorer, som kan endre kroppens fy-
siologiske tilstand, for eksempel blodtrykk og 
smertefølelse. Biologiske våpen er definert som 
et biologisk trusselstoff og dets leveringsmiddel 
(bombe, missil, spraytanker). Det finnes flere 
potensielle biologiske trusselstoffer (Tabell ), 
og valg av mikroorganismer for biologisk krig-
føring er avhengig av terroristenes motivasjon, 

hensikt og mulighet. Avhengig av angrepsmå-
let for en biologisk terrorhendelse, vil den trolig 
ha innvirkning på den nasjonale økonomien, 
med mulige konsekvenser internasjonalt. 

Mange sykdommer forårsaket av biolo-
giske trusselstoffer er ikke smittsomme mel-
lom mennesker, men zoonotiske (dyresyk-
dommer). Noen kan være, eller gjøres, veldig 
stabile i ulike miljøer. Et eksempel er Bacillus 
anthracis, som forårsaker anthtrax (miltbrann). 
Noen av årsakene til at det har vært økt fokus 
på anthrax er at B. anthracis danner sporer 
som er meget stabile med en overlevelsestid > 
80 år, samt at sporene ved inhalasjon kan føre 
til lungeanthrax som har høy dødelighet hvis 
infeksjonen ikke blir behandlet. Spredning av 
anthraxsporer via postfordelingssystemet og 
brev i USA i 200 førte til 22 sykdomstilfel-
ler ( med hudanthrax,  med lungeanthrax) 
hvorav 5 døde, og mer enn 30 000 ble behandlet 
med antibiotika [2]. Etter 200 har det også i 
Norge vært forsendelser av en rekke falske pul-
verbrev, som blant annet førte til stengte post-
kontor. Det har siden vært en betydelig økning 
i bevilgningene til den nasjonale beredskapen 
mot biologiske terrorhendelser og spredning av 
smittsomme sykdommer. 

Figur  
Identifikasjon av B. 

anthracis ved real-time 
PCR med spesifikke 

hybridiseringsprober. 
Antall bakterieceller 

varierer fra  til 3 400 
cfu/prøve. 
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K J E N T BRU K AV BIOL O GISK E 
TRUSSE L ST OF F E R
Biologisk krigføring er kjent fra flere hundre 
år tilbake. I 346 ble pestinfiserte lik brukt i 
kampformål av den mongolske hæren som kas-
tet likene over muren til den beleirede byen 
Kaffa. Denne hendelsen bidro trolig at Svarte-
dauen ble raskere spredt videre til Middelhavs-
landene og Europa. I 763 var det utbrudd av 
kopper blant indianerne i Pennsylvania, USA. 
De fikk tepper som kom fra et sykehus med 
kopperinfiserte pasienter, i gave av de britiske 
styrkene. Under den første verdenskrigen var 
det en rekke sabotasje aksjoner fra den tyske 
hæren med bruk av anthrax og snive for å infi-
sere dyr som ble brukt i transport fra nøytrale 
til allierte land. I 97 ble den svenske baronen 
Carl Otto von Rosen arrestert i Karasjok. I ba-
gasjen hadde han glassampuller med sukker-
biter som inneholdt anthraxsporer. von Rosen 
var egentlig en tysk spion og sabotør som skulle 
skade reinsdyr og hester brukt i transport av 
materiell fra Norge til Russland. 

Før og under den andre verdenskrigen 
hadde Japan et stort biologisk våpenprogram. I 
avdelingene 00 nær Changchun og 73 i Har-
bin, ble det utført forsøk på levende mennesker. 
Det ble eksperimentert med bruk av biologiske 
bomber, utslipp av pestinfiserte lopper, utdeling 
av infisert mat og forgiftning av drikkevann. 
Over 0 000 mennesker døde, inklusive fanger, 
arbeidsfolk og uskyldige sivile i det okkuperte 
Kina. Etter krigen ble avdelingene destruert og 

dokumenter ble brent eller godt bevart.
Utvikling av biologisk våpen ble et sat-

singsområde i flere land etter andre verdens-
krig. I 942 startet det amerikanske biologiske 
våpenprogrammet ved Forth Detrick og ble 
avsluttet av President Nixon i 969. På slutten 
av 950-tallet stanset Storbritannia også sitt 
biologiske våpenprogram. Biologi- og toksin-
våpenkonvensjonen (Biological og Toxin Wea-
pons Convention,  BTWC) ble fremforhandlet 
i 972 med virkning fra 975. Avtalen forbyr 
utvikling, produksjon og lagring av biologiske 
våpen og viser til Geneveprotokollen fra 925 
vedrørende forbud mot bruken av slike våpen. 
I dag er det 54 medlemsland som har ratifisert 
avtalen og 6 land som har signert men ikke 
ratifisert. Etter oppløsningen av Sovjetunionen 
er et stort biologisk våpenprogram avslørt, og 
man antar at på 980-tallet var mer enn 50 000 
mennesker engasjert i studier og produksjon av 
biologiske trusselstoffer. I 992 innrømmet Pre-
sident Jeltsin at anthraxutslippet i Sverdlovsk i 
979, hvor 65 mennesker døde, kom fra en mili-
tær forskningsstasjon for biologiske våpen [3]. 

Figur 2 
Molecular beacons: 
Real-time deteksjon av 
NASBA-amplifisert 
RNA. 

Figur 3 
Identifikasjon av V. 
cholerae ved NASBA. 
Antall bakterieceller 
varierer fra 0,5 til 50 
celler/prøve. 
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På 990-tallet avdekket FNs spesialkommisjon 
(UNSCOM), hvor Norge var representert med 
professor Pål Aas fra FFI, at Irak hadde et ak-
tivt biologisk våpenprogram med blant annet 
produksjon av anthraxbakterier, botulinum- 
og aflatoksiner. Irak erkjente produksjon av 8 
500 liter anthraxbakterier og 9 000 liter bo-
tulinumtoksin. Irak hadde antakelig langtrek-
kende Scud-missiler med de biologiske trussel-
stoffene klare til bruk [4]. 

I løpet av perioden 960-999 har det vært 
209 tilfeller av biologiske terrorhendelser in-
kludert trusler om bruk av slike stoffer [5]. 
Kun 4 av disse har vært «vellykkede». I disse 
hendelsene har det vært benyttet HIV-infisert 
blod, ricin, eller infisert vann og mat. Den reli-
giøse Rajneesh sekten benyttet Salmonella spp. 
for å kontaminere mat i en salatbar i Oregon, 
USA, i 984 og 750 mennesker ble syke. Det 
tok over ett år før det ble avdekket at dette var 
en bevisst terrorhendelse, og det skjedde etter 
tilståelse fra et av medlemmene i sekten. I 996 
ble 2 personer forgiftet av muffins som inne-
holdt Shigella dysentariae ved St. Paul Medical 
Center i Dallas, USA. En tidligere kvinnelig 
ansatt hadde tilgang til de nedfrosne kulturene 
av S. dysenteriae som ble benyttet i angrepet. 

Inkubasjonstiden for ulike biologiske trus-
selstoffer varierer (timer-uker) og effekten av 
slike trusselstoffer er avhengig av tidspunktet 
for initiering av medisinsk behandling. Me-
disinsk behandling omfatter bruk av antibio-
tika, antitoksiner, antivirale medikamenter og 
vaksiner. Sykdommer forårsaket av biologiske 
trusselstoffer er i dag sjeldne og symptomene 
kan i starten lett forveksles med influensalik-
nende symptomer. For å kunne stille riktig di-
agnose og gi effektiv medisinsk behandling, må 

det utvikles raske og entydige påvisningsmeto-
der for biologiske trusselstoffer. Rask diagnose 
kan i mange tilfeller redde liv. Lungeanthrax er 
dødelig hvis ikke behandlingen startes tidlig, 
helst før symptomene er brutt ut. 

DE T EK SJON O G IDE N T I F IK A-
SJON AV BIOL O GISK E TRUS-
SE L ST OF F E R
Klassiske metoder som dyrking av mikroor-
ganismer og mikroskopi er innarbeidede me-
toder og de fungerer i mange tilfeller bra for 
påvisning av biologiske trusselstoffer. Fordelen 
med dyrking er at man påviser tilstedeværel-
sen av levende bakterier. Ulempen er at dette 
kan være tidkrevende og at dyrking av kliniske 
prøver kan påvirkes hvis antibiotikabehandling 
er startet. Oppdyrking av bakterier tar fra en 
til flere dager, og enkelte bakterier er vanskelig 
å dyrke fordi man ikke har nok kunnskap om 
vekstkrav. Noen bakterier (for eksempel Vibrio 
cholerae) kan dessuten befinne seg i en slags hvi-
letilstand (viable but not culturable). Immunolo-
giske metoder kan også benyttes for påvisning. 
Det krever at man har spesifikke antistoff mot 
de ulike agens, som oftest mot komponenter på 
celleoverflaten. Dette kan by på problemer der-
som bakterienes overflate endrer seg, for eksem-
pel på grunn av uttørking, ved genmodifisering 
eller på grunn av innkapsling i ulike materialer. 
Immunologiske metoder er generelt egnet til en 
forhåndsindikasjon da metodene ofte er raske, 
men sjelden sensitive nok. Molekylærbiologiske 
metoder er i mange tilfeller velegnet til iden-
tifikasjonsformål siden unike eller konserverte 
regioner av genomet til mikroorganismen blir 
påvist. Slike metoder er generelt raske og sensi-
tive, men kan være dyrere i bruk og krever van-
ligvis noe prøveopparbeidelse. 

R E A L-T I M E PCR
Den raske utviklingen innen bioteknologi de 
siste 0-årene har muliggjort spesifikk påvis-
ning av biologiske trusselstoffer. PCR (polyme-
rase chain reaction)-baserte metoder ble tatt i 
bruk i 985 og blir stadig videreutviklet. I dag 
har slike metoder stor betydning innen diagnos-
tikk av infeksjonssykdommer [6], matpatogener 
[7] og ved kriminaltekniske DNA-analyser [8]. 
PCR-metoden er rask, sensitiv, spesifikk, selek-
tiv og den er godt egnet for påvisning og kvan-
tifisering av biologiske trusselstoffer. Real-time 
PCR-produkter kan detekteres ved SYBR® 

Figur 4 
FFI-forskere på 

prøvetakingsøvelse 
for biologiske trus-

selstoffer ved Dugway 
militære testområde, 

Utah, USA. Her tas det 
prøver av en død kanin. 
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Green og spesifikt produkt identifiseres ved 
smeltepunktsanalyse. En mer spesifikk metode 
er å benytte hybridiseringsprober, FRET-pro-
ber (Fluorescens Resonance Energy Transfer) 
(LightCycler® prober). Her er den ene proben 
er merket med fluorescein i 3’-ende, og den an-
dre er merket med LC640 eller LC705 i 5’-ende. 
Målt fluorescens er proporsjonal med mengden 
PCR-produkt som er dannet. Andre metoder 
for deteksjon av PCR-produkter er TaqMan® 
prober, Scorpions® og molecular beacons (be-
skrives senere).   

FFI har et forskningsprosjekt der det ut-
vikles real-time PCR metoder for påvisning av 
biologiske trusselstoffer. Spesifikke hybridise-
ringsprober benyttes for påvisning av  B. anth-
racis (Figur ), og det er mulig å påvise så lite 
som  cfu (colony forming unit). I teorien kan 
en enkelt kopi av DNA påvises ved PCR, men 
i praksis må en ofte ha flere kopier tilstede. FFI 
har utviklet og etablert real-time PCR-metoder 
for en rekke ulike agens: B. anthracis, Yersinia 
pestis, Francisella tularensis, Coxiella burnetii, 
Brucella ssp. og V. cholerae [9], samt nærings-
middelpatogener som Escherichia coli (O57:
H7), Salmonella spp., Bacillus cereus og Clostri-
dium perfringens. 

Valg av aktuelle genetiske markører, kon-
struksjon av primere og prober og optimalise-
ring av PCR-betingelser er avgjørende for re-
sultatet av PCR-analysen. Det økende antallet 
av mikroorganismer hvor genomet er helt eller 
delvis sekvensert forbedrer mulighetene for valg 
av spesifikke primere og prober. Både virulens-

gener og mer konserverte gener kan brukes. 
Den store sekvenslikheten mellom konserverte 
gener kompliserer valget av spesifikke primere 
og prober. Eksempler på konserverte gener er 
groEL, som koder for et «heat-shock» protein, 
og 6S rRNA. Slike genetiske markører kan 
være egnet til påvisning av bakterieslekter. B. 
anthracis inneholder to plasmider, pXO og 
pXO2.  pXO-plasmidet inneholder virulensge-
nene pagA, lef og cya som koder for de tre viru-
lensproteinene «protective antigen,  lethal factor 
og oedema factor». pXO2-plasmidet inneholder 
cap genene som koder for kapsel-antigenene 
som også er virulensfaktorer [0]. B. cereus er et 
opportunistisk matpatogen og er årsaken til ca 
30 % av alle rapporterte matforgiftninger i Nor-
ge []. Den finnes i meieriprodukter i form av 
sporer, men kan også forekomme i andre mat-
varer som grønnsaker, ris og kjøtt. B. cereus bru-
kes ofte som modellorganisme for B. anthracis. 
Mange genetiske markører er plasmidkodede. 
Plasmider kan være ustabile. Det er derfor øn-
skelig også å ha spesifikke kromosomalt kodede 
markører. Å skille mellom B. anthracis og B. ce-
reus ved slike markører er vanskelig på grunn av 
store genetiske likheter [2]. 

GE NO T Y PI NG
Biologiske trusselstoffer er naturlige isolater av 
levende organismer og et resultat av naturlige 
evolusjonsprosesser. Disse prosessene fører til 
generering av nært beslektede stammer under 
en felles art. Stammene kan vise like fenoty-
piske trekk, men ha ulike genotyper. De kan 

Figur 5 
FFI har testet ut 
ulike lufthøstere for 
oppkonsentrering av 
partikler i luft. Meteo-
rologiske data samles 
inn samtidig og prøvene 
analysers ved dyrking 
og PCR. 
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også ha forskjellige virulensegenskaper. Det er 
derfor viktig å kunne påvise genetiske forskjeller 
mellom ulike stammer. Dette kan blant annet 
gjøres ved bruk av MLST ( multilocus sequence 
typing) og MLVA (multilocus variable number 
of tandem repeats analysis). Begge metodene 
benyttes ved FFI. I MLST anvendes PCR og 
DNA-sekvensering av PCR-produktene, mens 
i MLVA undersøkes størrelsesforskjeller i PCR-
produktene for å generere genetiske allelprofiler. 
Et sykdomsutbrudd kan spores til miljøisolater 
ved å sammenligne genetiske «fingeravtrykk». 
Forskjeller og likheter i den genetiske profilen 
til isolatene avgjør i hvilken grad de er like. 
Dette ble gjennomført etter spredningen av 
anthraxsporer i 200 hvor MLVA profilen til B. 
anthracis stammen i brevene var lik profilen i de 
kliniske isolatene fra pasientene, og Ames stam-
men ble identifisert [3]. 

NA SB A
En ulempe ved PCR er at metoden ikke skil-
ler mellom DNA fra døde og levende celler. En 
alternativ metode til påvisning av levende celler 
er NASBA (nucleic acid sequence based ampli-
fication) [4], [5]. NASBA er et sensitivt ampli-
fikasjonssystem som kan detektere RNA. Ak-
tivitet av 3 ulike enzymer samtidig er involvert; 
RNaseH,  avian myeloblastosis virus (AMV) 
revers transkriptase og T7 RNA-polymerase. 
Mer enn 09 kopier av RNA kan syntetiseres på 
90 minutter og reaksjonene er isoterm (4°C). 
Spesifikke markørgener i  RNA blir unikt am-
plifisert selv med bakgrunn av DNA. Molecular 
beacons er enkelttrådete hybridiseringsprober 
med en hårnålsstruktur (Figur 2).  I enden av 
hver stammesekvens er det bundet en fluorophor 
og en quencher, slik at fluorescerende signaler 
avgis kun når beacons er bundet til markør-
genet. Molecular beacons er konstruert slik at 
strukturen er mer stabil når den er bundet til det 
komplementære RNAet. Ved FFI er metoden 
benyttet til påvisning av mRNA fra V. cholerae, 
B. anthracis og B. cereus (Figur 3). Det er også 
vist at metoden kan utføres i nanoliter skala på 
en microchip [6]. 

PR Ø V E TA K I NG O G PR Ø V E-
OPPA R BE IDE L SE
Biologiske trusselstoffer kan være effektive i lave 
doser slik at påvisningsmetodene må være sensi-
tive. God prøvetaking og riktig prøveopparbei-
delse er av stor betydning for å oppnå høy sensi-

tivitet og spesifisitet. Ved PCR kan manglende 
lysering av bakterieceller, sporer og forurensnin-
ger i prøvene i verste fall føre til falske negative 
resultater. Gram-positive bakterier og spesielt 
sporer er vanskelig å lysere. FFI har utviklet 
en ultralyd-metode for lysering av B. cereus [7]. 
Forekomsten av falske negative PCR-analyser 
kan reduseres ved bruk av en intern amplifika-
sjonskontroll.

Aktuelle prøver for påvisning av biologiske 
trusselstoffer er kliniske prøver, svaberprøver og 
ulike miljøprøver (Figur 4). Etter utbruddene av 
Legionella i 200 (Stavanger) og 2005 (Østfold) 
ble det gjennomført en omfattende prøvetaking 
fra potensielle smittekilder, og genetiske fin-
geravtrykk av miljøisolater ble sammenlignet 
med pasientisolater for å oppspore smittekilden. 
Innenfor «microbial forensics» utarbeides prose-
dyrer og metoder for etterforsking av potensielle 
bioterrorangrep. Dette inkluderer alt fra prøve-
taking og analyse til tolkning av bevis. Metoder 
som real-time PCR, NASBA, MLVA og MLST 
er i denne sammenheng aktuelle metoder.  

U NDE R SØK E L SE AV M IK RO -
F L OR A I  LU F T
Spredning av biologiske trusselstoffer som aero-
sol er et scenario som ofte diskuteres. Et eksem-
pel på slik spredning er Sverdlovsk ulykken (be-
skrevet ovenfor) hvor anthraxsporer ble utilsiktet 
frigitt fra et anlegg for produksjon av biologiske 
våpen. Et annet eksempel er spredning av Legi-
onellabakterier gjennom luften (Østfold i 2005).  
Det ble funnet at bakterien kunne spres opp til 5 
km. Flere land arbeider med utvikling av utstyr 
for deteksjon av biologiske aerosoler. FFI har et 
prosjekt som ser på mulighetene for pålitelig de-
teksjon av biologiske trusselstoffer i luft. I den 
forbindelse undersøkes den naturlige bakgrunn 
av bakterier (mikroflora) (Figur 5). Det benyt-
tes klassiske dyrkingsmetoder, mikroskopi og 
molekylærbiologiske metoder som sekvensering 
av 6S rRNA-genet. Real-time PCR brukes for 
påvisning og etablering av deteksjonsgrenser for 
biologiske trusselstoffer tilsatt en kompleks luft-
prøve. Den komplekse biologiske bakgrunnen i 
miljøprøver krever at metodene er selektive slik 
at biologiske trusselstoffer kan skilles fra annet 
harmløst materiale. 

KONK LUSJON
Utviklingen av hurtige DNA-baserte metoder 
for påvisning av biologiske trusselstoffer bidrar 
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til at raskere og sikrere diagnose kan stilles ved 
eventuelle sykdomsutbrudd. Anthrax, pest og 
harepest er alle naturlig forekommende syk-
dommer, og det er derfor viktig å kunne skille 
mellom et naturlig utbrudd og intensjonell bruk 
av biologiske trusselstoffer.  
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M IK RO ORG A-
N ISM E
Bacillus anthracis
Yersinia pestis
Francisella tularensis 
Coxiella burnetii
Brucella spp.
Burkholderia mallei    
Vibrio cholerae
Variola major
Filovirus (f. eks. Ebola, 
Marburg)
Venezuelan Equine 
Encephalitis (VEE)
Clostridium botulinum3  

Ricin (toksin)

SY K D OM

Anthrax  
Pest
Tularemi (harepest)
Q-feber
Brucellose
Snive
Kolera
Kopper
Viral blødningsfeber

Encefalitt

Botulisme

D ØDE L IGHE T,  
U BE H A NDL E T
Høy
Høy
Moderat
Lav
Lav
Moderat
Moderat/høy
Høy
Høy 

Lav

Høy

Høy

I NK U B A-
SJONST ID  
-6 d
2-3 d
2-0 d
0-40 d
5-60 d
0-4 d
4 t-5 d
7-7 d
4-2 d

-5 d

-5 d

8-24 t

I N F EK SIØS 
D OSE 
8.000-50.000 sporer
00-500 cfu
0-50 cfu
30-3.000 cfu
0-00 cfu
Antatt lav
0-500 cfu
0-00 pfu2 
-0 pfu

0-00 pfu

0,003μg/kg
(LD504 for typeA)
3-5 μg/kg 
LD50 i mus

TA BE L L  :  PO T E NSIE L L E BIOL O GISK E TRUSSE L ST OF F E R

Data er hentet fra USAMRIID’S Medical Management of Biological Casualties Handbook, 200 [8] og Andersen, 2005 [9]. 

   Avhengig av dose, d: dager, t: timer

  2 pfu: plaque forming unit

  3 Toksinene fra C. botulinum er biologiske trusselagens

  4 LD50: Dose som gir død for 50 % av individer som eksponeres
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D E T ER INGEN som liker å rykke 
nedover på en slik liste. Fra 2003 
til 2005 rykket Universitetet i Oslo 

(UiO) ned fra 63. til 69. plass blant verdens uni-
versiteter, fra 5. til 9. plass i Europa og fra 3. 
til 4. plass i Norden på en rangering av de 500 
beste universitetene i verden, gjennomført av In-
stitute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong 
University. I en annen undersøkelse kunngjort i 
Times Higher Education Supplement ble UiO 
rangert på 0. plass. Nå har samme organ kunn-
gjort en ny liste hvor universitetene er undersøkt 
i enda større detalj. Da raser UiO fra 0. til 38. 
plass i verden og fra 37. til 59. i Europa. Innen 
underkategorier er UiO ikke blant de 00 innen 
science, biomedisin eller teknologi (her er NTNU 
nr. 93 og 5 i Norden), mens innen social sciences er 
UiO 92 og innen arts and humanities nummer 29 
(ned fra 6.). Hva gjør det med ens selvbilde om 
man er 59 i Europa eller 63 i verden? Lite. Det 
som ødelegger er å stadig falle mot bunnen av 
listen. En liten trøst er at alle svenske universite-
ter er bak på den generelle rankingen, mens de er 
ofte representert høyere opp på fagspesifikke lis-
ter, med institusjoner med en mer spisset profil.

De stakkarslige plasseringene til norske uni-
versiteter forklares ofte av de respektive ledelser 
med at den aktuelle undersøkelsen la mer vekt 
på realfag/naturvitenskap. Dette kunne ha gitt 
lokale fysikere, kjemikere, (molekylær)biologer, 
matematikere, og øvrige realister, grunn til 
å sparke i grusen. Men like lite som man spør 
hvor mye penger et fotballag har brukt på spil-
lerkjøp og hvor mange gutte- og jentelag klub-

ben har når eliteserietabellen gjøres opp, tar en 
rangering av verdens universiteter i betraktning 
hvilke ressurser forskerne har til rådighet, eller 
hvor store studentmasser de underviser.

Da Fotis Kafatos, ble generaldirektør ved 
EMBL i 993, kom han fra et fast professorat 
ved Harvard. Det som umiddelbart slo ham var 
hvor underfinansiert europeisk forskning innen 
molekylærbiologi/molekylærmedisin var i for-
hold til i USA. Innen europeisk forskning igjen 
er grunnforskningen i Norge blant de mest un-
derfinansierte, og ressursene til naturvitenska-
pelig forskning har relativt sett blitt redusert fra 
32% av Norges forskningsinvesteringer i 987 til 
2 % i 200.

Samtidig har vi fått biokjemisk- og mole-
kylærbiologisk (og annen naturvitenskapelig) 
forsknings- og undervisningsvirksomhet ved 
alle 6 universiteter og ved omtrent 6 høyskoler, 
noe som innebærer en større spredning av den 
allerede kraftig reduserte andelen av forsknings-
midlene til naturvitenskap. Når ledende politi-
kere hevder at innsatsen innen naturvitenskap er 
intensivert, inkluderer de utgifter til vedlikehold 
og nybygging innen bransjen, mens det enkelte 
forskningsmiljø står overfor stadige kutt.

Hvorfor er norsk naturvitenskap blitt tape-
ren i forhold til forskningsfinansiering over flere 
tiår, når politikerne i samme tidsperiode bedyrer 
at det er nettopp dette de vil satse på? Med andre 
ord: Hvorfor er det forskningsområder et samlet 
politikerkorps ønsker skal styrkes som faktisk 
svekkes? Dette burde danne grunnlag for en 
idédugnad og forslagskonkurranse.

Norsk naturvitenskap 
– et underfinansieringsunder
Årvisse rangeringer av verdens universiteter er kommet for å bli. Hvor på 
Verdens-, Europa- og Nordenrankingen et universitet ender opp, avhen-
ger av antall Nobelpriser som har tilfalt forskere ved universitetet, antall 
forskere blant verdens mest siterte, antall publikasjoner i de beste tids-
skriftene og noen kriterier til.
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K A N DE T T E VÆ R E NOE N AV 
Å R S A K E NE?
• Straks politikerne vil satse på naturviten-

skap, protesterer de andre fagområdene så 
mye at de får ekstrabevilgninger.

• Få politikere vet hvor ressurskrevende na-
turvitenskapelig forskning er og hvordan   
forskningsgrupper fungerer.

• Politikerne er rekruttert fra samfunnsområ-
der hvor naturvitenskapsfolk er fraværende.

• Politikerne mener innerst inne at «nå har 

man forsket nok – det er tid for anvendelse.»
En annen mulig forklaring er at kjente for-

skere som Armauer Hansen, Birkeland, Nan-
sen, Brøgger, var en del av bybildet i Bergen og 
Oslo for 00 - 25 år siden, mens vår tids mest 
kjente forskere lever en anonym tilværelse, med 
unntak av en og annen astronom. Fra og med ar-
rangementet av den første vinterolympiade i 924 
har norske forskere unndratt seg vesentlig medi-
eoppmerksomhet, og denne delen av nasjonens 
virksomhet er gått i den politiske glemmeboka.

(Illustrasjon: Hans 
Christian «Kerken» 
Nijkerk)
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E NZ Y M ATISK NEDBRY TING AV de 
nært beslektede uløselige polymerene 
kitin og cellulose er av stor biologisk 

og bioteknologisk betydning. Begge polymerene 
(spesielt cellulose) egner seg i prinsippet godt 
som utgangspunkt for utvikling av ikke-fossilt 
drivstoff (f.eks. etanol). Forskning på kitin har 
vist at enzymatisk framstilte kitinfragmenter 
og det løselige kitinderivatet kitosan en rekke 
interessante anvendelsesområder. I tillegg er ki-
tinmetabolismen hos skadeorgansimer et godt 
angrepspunkt for utvikling av insekticider, fun-
gicider og medisiner. En gruppe forskere på Ås, 
under ledelse av Vincent Eijsink, har i flere år 
studert enzymatisk nedbryting av kitin. Dette 
har nylig ført til funnet av et nytt «hjelper-pro-
tein» som gjør enzymene mer effektive. Fun-
net har fått oppmerksomhet verden rundt, ikke 
minst der hvor det satses på utvikling av forny-
bar energi basert på plantematerialer.

Kitin er et robust og uløselig karbohydrat 
som består av tettpakkede kjeder av N-ace-
tylglukosamin. Kitin finnes i store mengder i 
naturen hvor det benyttes til kjemisk og fysisk 
forsterkning av blant annet skall og cellevegger 
hos insekter, leddyr og sopp. Omsetningen av 
kitin i naturen er hurtig, noe som delvis skyldes 
effektiv bakteriell nedbrytning. Bakteriene be-
nytter ofte et batteri av kitinnedbrytende enzy-
mer (kitinaser) som oppnår en betydelig synergi 
siden de ofte har komplementære egenskaper. 
En slik bakterie, Serratia marcescens, benytter tre 

kitinaser (ChiA, -B og-C), en N-acetylhekso-
saminidase og et kitinbindene protein (CBP2) 
i nedbrytningsprosessen. Kitinasene er velka-
rakteriserte [,2] og har kjente roller i nedbryt-
ningsforløpet. Funksjonen til CBP2 har til nå 
vært uviss, og utenom å kunne binde spesifikt 
til kitin, har få egenskaper vært kjent. Da den 
tredimensjonale strukturen til CBP2 ble løst 
[3] viste det seg at proteinet hadde et område 
på overflaten med sterkt konserverte polare re-
siduer (Figur ). Analyse av dette området viste 
at denne overflaten var viktig for proteinets evne 
til å binde kitin. Elektronmikroskopi av kitin-
partikler behandlet med og uten CBP2 antydet 
at funksjonen til proteinet innebar oppløsning 
av den robuste kitinstrukturen, da kitinfiber ble 
observert løsnet fra de behandlede partiklene. 
Den mest iøynefallende oppdagelsen ble gjort 
da CBP2 ble tilsatt kitinnedbrytningsreaksjo-
ner sammen med forskjellige kitinaser. Alene 
brukte kitinasene lang tid på å bryte ned kitin-
partiklene, men ved tilstedeværelsen av CBP2 
gikk nedbrytningen betraktelig raskere (Fig. 2; 
~0 ganger raskere). Det mest oppsiktsvekkende 
resultatet viste at kitinase B (ChiB), som i ut-
gangspunktet ikke var i stand til å fullføre kom-
plett nedbrytning av kitin, klarte å degradere 
kitinprøven fullstendig når CBP2 var til stede. 
Resultatene viser at rollen til CBP2 i kitinned-
brytning er å løse opp den robuste strukturen til 
kitin [4]. Den biologiske konsekvensen av denne 
funksjonen er at mer kitin blir tilgjengeligjort for 

Forskning på kitin ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap på Ås har 
ført til et gjennombrudd som nylig ble publisert som «Paper of the Week» i 
The Journal of Biological Chemistry.

UMB-forskere identifiserer 
et nøkkelprotein i ned-
bryting av kitin

GUSTAV VA AJE- 
KOLSTA D
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enzymene (kitinasene) slik at bakterien kan gjen-
nomføre en effektiv nedbrytning av substratet. 

Funnet av CBP2 kan ha viktige konsekven-
ser for bearbeidelse av uløselige karbohydrater. 
Eksempelvis er flaskehalsen i nedbrytning av cel-
lulose (til glukose) tilgjengeliggjøring av de ulø-
selige cellulose fibrene. Mangel på gode metoder 
for effektiv nedbryting av cellulose er en viktig 
hemsko for videre utvikling av drivstoff som er 
basert på plantematerialer, og det jobbes verden 
over med å forbedre eksisterende enzymteknolo-
gi. Eksistensen av proteiner med samme funksjon 
som CBP2, men da for cellulose, har det blitt 
spekulert om i 50 år, og oppdagelsen av CBP2 
har gitt håp om at man faktisk kan finne et til-
svarende protein til nedbrytning av cellulose.. Et 
slikt funn vil kunne forløse det store potensialet i 
produksjon av biodrivstoff fra trevirke.

I tillegg til implikasjonene for cellulosened-
brytning har funnet av CBP2 en rekke konse-
kvenser innen kitinfeltet. CBP2 vil kunne ef-
fektivisere omdannelsen av kitin til kitin oligo-
merer som kan videreforedles til komponenter 
med diverse bioaktive egenskaper (som nevnt 
over). Samtidig er CBP2 en faktor som sammen 
med kitinaser kan benyttes til kontroll av orga-
nismer som inneholder kitin. Man kan for ek-
sempel forestille seg at proteinet kan benyttes i 
bekjempelse av sykdomsfremkallende parasitter 
og sopp som er avhengig av kitin i livssyklusen 
(f.eks. nematoder, insekter og sopp). Naturen 
har allerede tatt dette i bruk: man har lenge vist 
at insektvirus benytter et protein med sekvens-
likhet til CBP2 til å infisere insekter; vi vet nå 
at dette proteinet er med i å løse opp kitinet i 
insektets fordøyelseskanal.

Generelt er det av stor medisinsk interesse 
å kunne mye om kitinnedbryting og kitinmeta-
bolismen. Dette fordi mennesker ikke har kitin, 
mens mange organismer som vi ønsker å bekjempe 
har det. Dermed kan vi relativt trygt angripe slike 
organismer ved å gå løs på kitinmetabolismen.
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Figur . Et «multiple 
alignment» med andre 
homologe sekvenser 
identifiserte en rekke 
høyt konserverte (>90%) 
polare residuer, hvorav 
flere var lokalisert i et 
begrenset område på 
overflaten. Et utvalg av 
disse residuene (navngitt 
på figuren) ble hver for 
seg mutert til alanin, 
hvilket medførte redu-
sert affinitet til kitin for 
samtlige. Samtidig viste 
de samme mutantene 
(unntatt en) fullstendig 
tap av funksjon, dvs. 
mutantene var ute av 
stand til øke tilgjenge-
ligheten av substratet. 
Den molekylære meka-
nismen bak funksjonen 
til CBP2 er uklar, men 
ser ut til å være avhengig 
av en spesifikk elektros-
tatisk og topografisk 
arkitektur på den kon-
serverte overflaten.
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tin-binding protein CBP2 from Serratia marcescens, is essen-
tial for chitin degradation.» J Biol Chem 280(3): 28492 - 28497.

Figur 2. Grafen viser 
dannelse av endepro-
dukt (kitobiose/NAG2) 
over tid ved nedbrytning 
av kitin med kitinase 
C (ChiC), med og uten 
CBP2 til stede. Uten 
CBP2 til stede oppstår 
endepunkt ved ca. 400 
timer. Med CBP2 til 
stede oppstår endepunkt 
etter ca. 48 timer. 
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D ET HAR SIDEN slutten av 980-tal-
let eksistert en koordinert interna-
sjonal satsning på Arabidopsis tha-

liana (vårskrinneblom) som modellorganisme. 
I kjølvannet av genomsekvenseringsprosjek-
tet som ble fullført i 2000 har det gjennom et 
verdensomspennende samarbeid blitt utviklet 
kunnskapsbaser og infrastruktur for effektivt å 
utnytte disse resursene. Dette danner bakgrunn 
for opprettelsen av NARC i 2003. 

Ved NTNU ble plattformen bygget rundt 
forskningsgruppen til Atle M. Bones. I opp-
startsperioden ble det satt fokus på å etablere 
produksjon av DNA-mikromatriser, og å utar-

beide og optimalisere eksperimentelle prosedy-
rer. Etter hvert har virksomheten ekspandert 
med betydelige ressurser innen blant annet bio-
informatikk, statistikk og metabolsk profilering. 
Ved NTNU har NARC per i dag en teknisk 
stilling, en forskerstilling og en PhD stipendiat 
som utfører og veileder eksperimenter. 

DNA-mikromatriser er en av grunnstenene i 
NARC-aktiviteten. Disse er molekylærbiologis-
ke verktøy som muliggjør ekspresjonsanalyse av 
titusener av gener i ett og samme forsøk. Meto-
den baserer seg på fluorescensmerking av prøve- 
og kontrollmateriale, generert ved revers trans-
kripsjon av mRNA eller in vitro transkripsjon 

Norwegian Arabidopsis Research Centre (NARC) er FUGEs teknologiplattform for 
funksjonell genomforskning på planter, NTNU er vertsinstitusjon og det er i tillegg 
aktive noder ved UiO og UMB. I tillegg til eget forskningsarbeid skal plattformen 
også fungere som en service- og kompetanseleverandør for planteforskningen gene-
relt. Ved NTNU gis forskere muligheten til å gjøre mikromatriseforsøk, under om-
fattende veiledning i alt fra eksperimentell design til biologisk tolkning av data. Ved 
UiO tilbys in situ hybridisering og gjær to-hybridanalyser, mens det ved UMB tilbys 
service innen transformasjon og genotyping.

NARC - nasjonal 
plattform for funksjonell 
genomforskning på planter

K ENNE TH BOW IT Z 
L AR SEN

 TOMM Y JØR STA D
 PER W INGE

 R E IDUNN B.  A A LEN 
 ATLE M.  BONES
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av cDNA, og deretter spesifikk hybridisering til 
DNA-prober i et tett rutemønster (matrisen) på 
en plan overflate (vanligvis behandlet glass eller 
en silisiumbrikke). Deteksjon og sammenligning 
av fluorescensintensitet for en gitt probe, hybri-
disert mot prøve og kontroll, gjør det mulig å 
sammenligne genuttrykk ved ulike betingelser.

NARC har, som en del av sin service-akti-
vitet, lagt til rette for at eksterne personer ikke 
tilknyttet NARC kan utføre sine mikromatri-
seforsøk ved plattformen. Det er også mulighe-
ter for forskningsopphold. Servicevirksomhe-
ten foregår etter prinsippet «RNA inn, rådata 
ut». Dette innebærer kvalitetssikring av RNA, 
cDNA-syntese og hybridisering til NARCs 
mikromatriser. Resultater leveres så brukeren 
i form av GenePix resultatfiler (.gpr-filer) el-
ler råscan (.tiff-filer). Kompetansen i og rundt 
NARC leder likevel ofte til et forskningssam-
arbeid utover ren service. Erfaring og spisskom-
petanse innen mikromatriseteknologi er ikke 
nødvendigvis lett tilgjengelig, og samarbeid er 
ofte til felles beste både for bruker og plattform. 
Erfaringsmessig har det vist seg at samarbeid 
med plattformen fører til at forsøk ferdigstilles 
raskere, og uten uforutsette merkostnader. Der-
som brukeren ønsker å nyttiggjøre seg andre 
tjenester ved plattformen må dette avtales som 
et samarbeid der både bruker og personell fra 
plattformen deltar aktivt.

Kapasiteten for mikromatriseanalyse vil be-
dre seg ytterligere, da man i skrivende stund er 
i ferd med å utvide utstyrsparken. En ny hybri-
diseringsstasjon og laserscanner (utstyr som til 
nå har vært delt med brukere ved det medisinske 
fakultet ved NTNU). Samtidig anskaffes nytt 

og bedre utstyr for metabolsk profilering, noe 
som bringer aktiviteten enda nærmere system-
biologi.

To samlinger av oligonukleotider (70-me-
rer) danner basis for produksjonen av mikroma-
triser. Det såkalte 2K-settet består av komplette 
genfamilier for næringsopptak, ulike stressre-
sponser og transportprosesser (til sammen om 
lag 2200 gener). Det andre er Operons fullgen-
omsett (versjon 3.0), som består av i overkant 
av 26000 gener og dekker hele kjernegenomet 
til Arabidopsis. Oligonukleotidene trykkes på 
aminosilane-dekkede glass, i samarbeid med 
Norwegian Microarray Consortium (NMC). 
NARCs fullgenom-chip har i overkant av 34000 
prober, hentet fra begge oligonukleotidsamlin-
gene. I tillegg trykkes 2K-settet i åtte replika på 
én og samme slide for bruk i mer spesialiserte 
forsøk. Det foreligger planer om å supplere oli-
gonukleotidsamlingene med gener fra kloro-
plast- og mitokondriegenomet til Arabidopsis, i 
tillegg til ulike markører for plantepatogener.

Ved siden av å drive serviceaktivitet ønsker 
NARC å legge vekt på teknologispredning, og 
å profilere seg for nye brukere. I den forbindelse 
har personell fra plattformen siden 2002 deltatt 
ved de årlige brukerkursene i DNA-mikroma-
triseteknologi ved NTNU. I tillegg har studen-
ter fra NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) hatt prosjektoppgaver ved NARCs 
laboratorier, samt at personell fra plattformen 
jevnlig foreleser om mikromatriseteknologi i 
realfagutdanningen ved NTNU. NARC ser-
viceplattformen er også presentert på en rekke 
nasjonale og internasjonale møter.

Aktiviteten ved plattformen er høy, og om-

Figur : Dyrkning i vekst-
kabinetter sikrer like 
miljøbetingelser mellom 
test- og kontrollplanter.

Figur 2: Microarrays 
prosesseres i en automa-
tisert hybridiserings-
stasjon.

Figur 3: Frosset Ara-
bidopsis-vev finmales 
med morter og pistill, 
deretter isoleres total-
RNA ved hjelp av silica-
baserte spinnkolonner.

(Foto: FUGE-NARC. 
Gjenngitt med tillatelse 
fra Atle M. Bones.)



24
N BS-N Y T T 4  /2 0 05

• 190 – 900 nm
• Nøyaktig og stabil termostattering    

+/- 0.1 °C
• DNA/RNA smeltekurver
• Kan leveres med bl.a. plateleser   

og multicelleholder
• Svært brukervennlig programvare

Holger Teknologi as
Liakollveien 1
Postboks 122 Holmlia
NO-1202 OSLO

Telefon: +47 23 16 94 60
Telefax: +47 22 61 10 30
E-mail: post@holger.no
www.holger.no

Fluorescence UV/VIS

Cary1.indd   1 02.11.2005   10:48:35

fatter en rekke eksterne og interne prosjekter. I 
tillegg til prosjekter der nodene ved NTNU, UiO 
og UMB jobber sammen, har NARC også sam-
arbeid med en planteforskningsgrupper ved UC 
Riverside USA og Imperial College, University 
of London. Forsøkene spenner vidt, fra genut-
trykksanalyse i ulike knock out-mutanter sam-
menlignet med villtype, til å analysere regula-
toriske effekter av næringstilgang i vekstmedier. 
Et omfattende forsøk er også under planlegging 
for å studere ulike Arabidopsis-økotyper.

På Universitetet i Oslo er NARC-servicen 
tilknyttet forskningsgruppen til Reidunn Aalen 
ved Institutt for molekylær biovtienskap.. Her 
tilbys in situ hybridisering for ekspresjonsana-
lyser og cellulær lokalisering av transkripter, og 
gjær to-hybrid-screening for analyse av protein-
protein interaksjoner, dvs. identifisering av inte-
ragerende proteinpartnere og bindingsdomener.

In situ hybridisering er en tids- og arbeids-
krevende prosedyre, men kan gi meget verdifull 
informasjon om hvor og når under plantens livs-
syklus et gitt gen er uttrykt. Et in situ hybridi-
seringsforsøk må planlegges nøye, siden valg av 
vev, stadier i plantens utvikling, økotype og linje 
er avgjørende for sluttresultatet, og må tilpasses 
hvert enkelt prosjekt. NARC-UiO bistår forskere 
i denne planleggingen, og har gode og dokumen-
terte kontrollprober som inkluderes i forsøkene.  

Eksperimentelle prober klones enten av 
brukeren selv eller av NARC-UiO. Probene er 
vanligvis 500-000 bp lange og klonet i en plas-
midvektor med mulighet for transkripsjon med 
en RNA polymerase. Roches DIG-merkings-
system for ikke-radioaktiv merking av RNA 
prober benyttes. 

NARC-UiO har normalt fasiliteter for dyr-
king av plantene som trengs til forsøkene, men 

det er og mulig for brukerne å dyrke sine egne 
planter i tilfeller hvor spesielle betingelser eller 
behandling av plantene er påkrevd. Selve høstin-
gen, fiksering, innstøping og snitting av plante-
vevet foregår etter standard metoder. 

Gjær to-hybrid systemet er et sensitivt in 
vivo system for deteksjon av protein-protein 
interaksjoner. NARC-UiO tilbyr screening av 
cDNA bibliotek for å finne nye interaksjonspart-
nerer for kjente proteiner eller domener, eller å 
bekrefte interaksjoner mellom kjente proteiner. 
Teknikken baserer seg på en eukayrot transkrip-
sjonsaktivator som har to separate funksjonelle 
domener. Ett av domenene er DNA-bindende 
mens det andre vil aktivere transkripsjon ved in-
teraksjon mellom de to domenene. NACR-UiO 
bruker Clontechs vektorsystem Matchmaker 
med GAL4 transkripsjonsaktivator fra S. cere-
visiae som normalt er nødvendig for uttrykk av 
gener involvert i galaktosemetabolismen. Syste-
met består av matchende vektorer for kloning av 
bait og bibliotek.

NARC-UiO bistår forskere med planleg-
ging av eksperimentene. Selve bibliotekskon-
struksjonen, transformasjon og alt gjærarbeid i 
forbindelse med selve screeningen og retesting 
gjøres alltid av NARC-UiO. Det kan gjøes av-
taler om spesialtilpassede bibliotek. Annet re-
latert arbeid kan enten utføres av NARC-UiO 
eller brukerne selv. Dette inkluderer kloning av 
cDNA i baitvektor, opprensing av positive in-
teraktanter i E. coli og sekvensering av aktuelle 
kloner. Brukerne analyserer selv sekvensene og 
vurderer aktuelle kloner for retesting i samar-
beid med NARC-UiO.

NARC-UiO deltar aktivt i interne pro-
sjekter ved Institutt for Molekylær Bioviten-
skap samt eksterne prosjekter både innenlands 
og utenlands. Det er etablert samarbeid med 
gruppene på NTNU og UMB samt Univer-
sitetet i Stavanger og University of Madison, 
USA. I tillegg har NARC-UiO vært involvert 
i et samarbeidsprosjekt med Norges Fiskeri-
høgskole hvor NARC-UiO har laget biblioteker 
fra laks og utført to-hybrid screening. Prosjek-
tet har som mål å studere proteininteraksjoner 
ved virusinfeksjon i laks. NARC-UiO har også 
bistått med konstruksjon av bibliotek fra Dro-
sophila. NARC prioriterer naturligvis først og 
fremst plante-prosjekter, men åpner også for å 
bistå forskningsgrupper som arbeider med andre 
(modell)organismer.

Figur 4: Behandling av 
rådata fra microarray-
forsøk i GenePix soft-
ware. (Foto: FUGE-
NARC. Gjenngitt med 
tillatelse fra Atle M. 
Bones.)
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N OR DM E N N ER  E T  oppfinnsomt 
og fantasirikt folk. La oss tenke oss 
at noen av dem rottet seg sammen – 

merk deg med en gang mine rottoriske grep - for 
å starte en sårt trengt ny næring i Norge. Siden 
slikt typisk sett må være eksotisk for å bli sett 
som kreativt (det skjer jo sjelden at nordmenn 
prøver å starte opp et effektivt sporveissystem, 
for eksempel), blir disse verdige entrepenører 
enige om å starte oppdrett av bananer, kokos-
nøtter eller struts.

Jeg aner leserens mistro mot mitt eksempel 
allerede. Men hvorfor ikke norsk kokos, norske 
bananer og norsk struts? Nøkkelen til en opp-
startsgeskjeft er som kjent markedstenkning, og 
det finnes allerede et marked i Norge for bana-
ner, kokos og strutseburgere. 

Etter en tid kunne våre gründere etter en 
mislykket (hva ellers?) oppstart, begynne skrike 
opp om urettferdig konkurranse fra gudbe-
nådede og nidige land som Kongo, Liberia og 
Zimbabwe. Ombord på galleien kommer selv-
sagt raskt deres naturlige allierte i Jordbruksde-
partementet, Senterpartiet, Distriktenes Utbyg-
gingsfond, NORAD, REMA000, Tine Mei-
erier og Tolletaten. Presset på Stortinget - ikke 
akkurat verdens mest lobby-immune parlament 
- ville snart føre særinteressenes vei.

Du mener jeg spøker? Da har du sikkert 
ikke hørt hvor mange bibliotekbudsjett med 
skattekroner vi har allerede brukt på strutseopp-
drett i Norge, for ikke snakke om Norsk Jern-
verk. Avisoppslagene om importvern for struts 
finnes også for Feinschmeckere i norsk idioti. 

Hegnar har samlet endel av dem i sin ypperlige 
og selvforherligende bok «Hva var det jeg sa?» 
Les og gråt. 

Og det er ingen grunn til at den nye nærin-
gen ikke skulle få importvern. Alle andre ek-
sotiske vekster i Norge har jo allerede fått det: 
Våre forfedre etter tusenvis av år på selspekk og 
mammut-kjøtt fikk hvete fra Irak. Poteter fra 
Peru. Griser og kyr fra Asia. Alle fungerer nå 
bokstavelig talt som melkekyr for særinteresser, 
med oss andre som mat-avhengige gisler.

Men Norge er et stort land. Vi har 6 ganger 
flere innbyggere enn Athen under Perikles (00 
ganger flere om vi teller de som er frie, friske og 
med fritid nok til å skape og kreere), og ditto an-
tall sofister til å skape seg. Disse velutdannede, 
velvaskede masser ville vel modig ta til motmæle 
mot kapitalkreftenes nedrige spill? 

Desverre er kampen om Kari Nordmanns 
og annet stemmekvegs oppmerksomhet blitt nå-
deløs. Man måtte ta i bruk sterk lut. Ville ikke 
kokosnøttene falle ned i hodene på småbarn 
kanskje? Har du ikke sett bildene fra hjernemas-
se på avveie i Liberia og Somalia? Er det ikke 
alltid palmer i bakgrunnen på de grusomme bil-
dene i Dagsrevyen? Og hva med de økologiske 
ringvirkningene? Ville ikke nedfallsnøttene 
sette seg fast i økosofers kroppsåpninger når de 
spredde gjødsel på nabojordene?

Pengemaktens lakeier, som jeg er så heldig 
å være en av, med lommene fulle av blodpen-
ger, ville så gå disse folketribuner i møte med 
rimelige argumenter som at kokosnøtter ikke er 
påviselig farlige. At de nok ikke ville spre seg 

Bokanmeldelser

DEN N Y E NØT TOL OGIEN
- en anmeldelse av Tore Oksholens bok 
«Den Nye Biologien - 28 sider om Bio-
teknologi»
 (Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2002)

TORGEIR HOLEN
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til økologiske gårdsbruk og at de dessuten var 
for store til over 90 % av økosofers kroppsåp-
ninger. Men debatten ville uansett hardne til og 
bli et evig innslag på Dagsavisens debattsider og 
Dagspartiets partiprogram. Frontene ville bli 
uforsonlige. Utfallene hatske. Steinar Lem ville 
ta opp saken, og minne oss om at nazistene likte 
kokosnøtter. 

Ex-Statsminister Bondevik, i klemme mel-
lom kritikere og medisinskapsdøra, ville måtte 
inngå et kompromiss. Twist og kokosnøtter ville 
få 00 % straffetoll, slik at supermarkedene hadde 
en unskylding for 200 % høyere priser. Strutse-
farmerne på Senja får subsidier, og det blir ned-
satt en kommisjon for utrede problemet over en 
0-5 årsperiode. I mellomtida får en nyoppnevnt, 
etisk nemnd, NøtteNemnda, den utakknemlige 
oppgaven med å opplyse og informere folket, 
gjennom folkemøter, lekmannskonferanser og 
ukentlige utgaver av deres blad NøttNytt.

Og hvor kommer så Tore Oksholen og slike 
inn i bildet? Jo, omtrent på dette stadiet i debat-
ten omkring vår nye, demonbespunte næring, 
ville en av disse sette seg ned på sitt statsoppvar-
mede kontor, spytte i hendene og skrive «Den 
nye nøttologien.» Den ville begynne med et sitat 
fra 2. Mosebok 4,24:

«Medan Moses var på vegen og stogga natta 
over ein stad, kom Herren mot han og ville dre-
pa han. Då tok Sippora ein kvass stein og skar av 
førehuda på son sin. Ho kom nær Moses mel-
lom føtene og sa: ’Du er meg ein blodbrudgom.’ 
Så let Herren han vera. Det var omskjeringa ho 
tenkte på då ho sa blodbrudgom.»

Dette er faktisk et reelt, tilfeldig sitat fra 
Bibelen, tro det eller ei. Du kan slå opp selv. 
Oksholens bok «Den nye biologien» begynte 
med det han kaller . Mosebok 28, 3 «Og Gud 
sa: La oss gjøre mennesket i vårt bilde...» et ce-
tera. Første Mosebok har selvsagt ikke 28 kapit-
ler, men dette er av de aller minste feil Oksholm 
gjør. Tendensiøse og klossete grep er nemlig 
symptomatiske for innholdet på absolutt alle av 
de 28 sidene. 

Imidlertid så tok jeg meg selv et øyeblikk i 
å nikke annerkjennende til et resonnement på 
s.56: «Men er dette [ en beskrivelse av FlavrSavr-
tomaten som motstår forråtnelse] verre enn det 
man i dag foretar seg for å utsette forråtnelses-
prosessen til fersk frukt?» 

Et godt spørsmål. Ville nå Oksholm greie 
ro seg inn fra de intellektuelle ørkener? Vil-
le han påpeke mangler ved salt, pepper, lut, 
rakfisk, bilringer og andre tradisjonelle be-
varingsprosesser? Eller til og med - et under 
like stort som Jesus sin xeno-transplantasjon 
av 6000 demoner fra en mann til griser i Mar-
kus 5. 3. - ville kanskje Oksholm komme til å 
påpeke at valget mellom forråtnelsesbakterier 
og nitritt, er det sedvanlige valget mellom pest 
og kolera, ett universelt og uungåelig trekk ved 
universet?

Akk! Det var en luftspeiling i Sahara. 
Oksholen holder frem med: «I havna utenfor 
Pireus i Hellas seiles containerskip med frukt 
og grønnsaker inn under tak hvor de bestråles 
før de seiler i retning våre breddegrader... Hva 
er verst - tomater som ikke råtner fordi råt-
ningsgenet er hemmet, eller tomater som ikke 
råtner fordi de er bestrålt? Forbrukerne utsettes 
i sannhet for råtne valg.» 

Her er fenalåret bestrålet av Tsjernobyl fra 
øst, og rekesalaten full av bequereller fra Sella-
field i vest. Att på til så kommer noen seilende 
fra sør med bestrålte tomater. Grekerne kom-
mer liksom alltid bakpå en. Det er også slike 
middelhavsfarere som nå vissnok prøver å klone 
mennesker, noe Oksholm diskuterer i grusom 
og grenseløs detaljrikdom. 

I det store og hele er dette en bok som trygt 
kan kastes på komposthaugen. Norge forblir en 
isørken full av intellektuelle pingviner. Enga-
sjerte, seriøse pingviner riktignok, men de er 
uansett ute av stand til å se annet enn hvit snø, 
svarte klipper og svarthvite artsfrender. Ideer 
og nyvinninger fra verden utenfor forblir enten 
moralske eller dypt umoralske. Med 98 % av 
dem satt i siste kategori.
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«Beauty, Stendhal says, is only the promise 
of happiness. Perhaps. But it is equally the 
recollection of sorrow.» 

A R M A ND M AR IE LEROI  har skre-
vet «Mutants», en bok med undertittel 
«On Genetic Variety and the Human 

Body». Gå ikke i graven, med dine 295 muta-
sjoner (+/- 45), uten å ha lest dette mesterverket.

«What I am working on? Well, I do 
mostly human behavioural genetics. I 
used to do some cancer research around 
here, but only details remains now. Like 
a cure.» James Watson, Cold Springs 
Harbor, 2005.

W ATSON, HAV ING R ISEN to his-
toric fame at an early age, became 
the Caligula of biology. He was 

given license to say anything that came to his 
mind and expect to be taken seriously... ‘Anyone 
who would hire an ecologist is out of his mind’ 
responded the avatar of molecular biology.»

«...My own position [E. O. Wilson’s] was made 
more uncomfortable by the location of my office 
and laboratory in the Biological Laboratories, 
the bridgehead from physics and chemistry into 
which the richly funded molecular biologists 
were now poring. I found the atmosphere there 
depressingly tense. Watson did not acknowledge 
my presence as we passed in the hall, even when 
no one else was near.» James Watson, at Har-
vard, 956 (as described by Edward O. Wilson in 
his brilliant book «Naturalist» (Warner Books, 
New York, 995)).

MU TA NTS
«ON GENE TIC VA R IE T Y 
A ND THE HU M A N BODY»
Forfatter: Armand Marie Leroi  
(Penguin books)

TORGEIR HOLEN

WATSON: FIF T Y Y E A RS 
– NO CH A NGE
- en anmeldelse av Edward O. Wilsons bok 
«Naturalist»
 (Warner Books, New York, 995)

TORGEIR HOLEN
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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:
Hamid Samari:     
Tlf: 22 93 55 50   Mob:   98 86 47 24  
Email:   h.r.samari@labmed.uio.no
Adresse: Institutt for cellebiologi,   
Radiumhospitalet, Montebello,  
N-030 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

Å R E T S ELSO -MØ TE BL E  holdt i 
Dresden 3.-6. september. Byens nye 
og svært moderne kongressenter, In-

ternationales Congress Center Dresden, med sin 
flotte beliggenhet ved bredden av Elbe fungerte 
som en stilfull ramme rundt arrangementet. 
Hovedtema var generell molekylær- og cel-
lebiologi. Dette var mitt første inntrykk av en 
konferanse med forskere innen mitt fagfelt fra 
mange land. Programmet var hektisk, men ryd-
dig og gjennomarbeidet, og det ble fulgt med 
tysk punktlighet.

Siden forskningsgruppen jeg er knyttet til, 
arbeider med spørsmål omkring intracellulær 
transport av proteintoksiner, var det naturlig for 
meg å prioritere foredrag og postersesjoner som 
omhandlet endocytose og membrantrafikkering. 
Særlig spennende var det å se og høre forfattere 
av artikler jeg selv har lest, beskrive forsknings-
arbeidet sitt. 

Men det viste seg å være nesten like spen-
nende å høre om forskningsarbeid innen andre 
områder. Høydepunktet var nok Nobelprisvinner 
i kjemi (2003), Peter Agres plenumsforedrag hvor 
han med stor iver og sannsynligvis smittende en-
tusiasme beskrev arbeidet som ledet til oppdagel-

sen av aquaporiner, vannporer i cellemembraner.
Visningen av de såkalte «BioClip»-bidrage-

ne var et festlig avbrekk. Publikum fikk se ori-
ginale og kreative multimediepresentasjoner av 
forskningsresultater, og dessuten en utradisjonell 
undervisningsvideo om cellesyklus beregnet for 
biologiinteresserte på lave skoletrinn.

Siden ELSO-møtet de siste årene har hatt 
færre deltakere enn ønsket, har ELSO beslut-
tet å arrangere møtet bare annet hvert år. Neste 
gang blir dermed i september 2007 - i et nyopp-
pusset Dresden nettopp ferdig med feiring av 
sitt 800-årsjubileum. 

Jeg vil gjerne takke NBS for stipendet som 
gjorde det mulig for meg å delta på årets ELSO-
møte.

ELSO-møtet 2005, Dresden 

HIL DE R A A  
(mastergradsstudent)
Biokjemisk avdeling, 
Institutt for Kreft-
forskning, Det norske 
radiumhospital
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D E  G R U N N L E G G E N D E  I D E E N E 
innenfor Systembiologi har sitt ut-
spring fra Metabolic Engineering 

som et verktøy for å utvikle bioteknologiske 
prosesser. De vitenskapelige utfordringer lig-
ger i å forstå, modellere, og manipulere cellens 
metabolske nettverk. Årets møte beviste særlig 
stor interesse for å anvende slik teknologi til ut-
nyttelse av alternative råmaterialer og produk-
sjon av fornybare energikilder (biofuels). For å 
kunne håndtere kompleksiteten har fokus gjerne 
begrenset seg til deler av cellens metabolisme. 
Systembiologi tar dette et langt skritt videre og 
forsøker å integrere genom-, transkriptom-, pro-
teom-, og metabolom-data til å modellere hele 
cellens aktiviteter. De lærde strides om en felles 
definisjon av Systembiologi men Leroy Hood 
(Institute for Systems Biology, USA) hadde føl-
gende «enkle» oppskrift:  
) Definer alle elementer (gener og proteiner).
2) Bruk alle elementer til å beskrive en modell.
3) Utfør eksperimentelle inngrep. 
4) Integrer informasjonen (sammenlign modell 

and eksperiment).
5) Gjenta 2-4 og forkast modellen inntil ekspe-

rimentelle inngrep stemmer med modellen. 
Mange foredrag poengterte betydningen å sor-
tere fra de enorme datamengder som genereres. 

Svenske Mathias Uhlen har bygd opp et nytt 
senter (AlbaNova Universitet Senter) som lager 
antistoff mot alle humane proteiner, for funk-
sjonelle analyser i et bredt spekter av plattfor-
mer. De har til nå generert høyoppløselige im-
munohistokjemiske bilder som representerer 48 
normale og 20 ulike cancer vevstyper og hvert 
antistoff gir ca 500 bilder som annoteres av pa-
tologer (www.proteinatlas.com). Etter å ha blitt 
overkjørt av Uhlin og flere andre imponerende 
presentasjoner sitter man igjen med en følelse 
av at den biologiske forskningen er i ferd med å 
bevege seg fra det «geniale» til det «brutale».
Ved Avdeling for Bioteknologi (SINTEF) og 
Institutt for Bioteknologi (NTNU) har vi sam-
arbeidet innenfor metabolic engineering siden 
993, og systembiologi er et potensielt satsings-
område ved SINTEF. Det utarbeides dessuten 
en strategiplan for hvordan det skal satses på 
systembiologi ved NTNU og et viktig delmål 
i denne felles satsingen var ansettelsen av Jens 
Nielsen fra Danske Tekniske Universitet (- og 
chairman vitenskapelig komité årets ECB-
møte) som Professor II ved NTNU. Årets møte 
viste at Systembiologi vil være viktig innenfor 
medisinsk og bioteknologisk forskning framover 
og at dette feltet stiller store krav til både infra-
struktur og interdisiplinære faggrupper.  

ECB serien er støttet av den Europeiske Føderasjon for Bioteknologi og 
er blitt en av de mest betydelige europeiske begivenheter innenfor biotek-
nologi. Tema i år var «Bringing Genomes to Life» og hadde særlig fokus på 
Systembiologi. 

Reiserapport «12th 
European Congress 
on Biotechnology» i 
København 21-24/8 2005

TRYGV E BR AU TA SE T
Avdeling for Biotekno-

logi, SINTEF
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Fremdeles mulighet til å 
melde seg på Vintermøtet

S PE AKERNE SOM N Y L IG har blitt be-
kreftet er:
• Svante Pääbo fra Max Planck Institute 

for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Ger-
many; Eukaryotic genomes 

• Zicai Liang fra Karolinska, Stockholm, Swe-
den; siRNA

• Alex Bateman fra The Sanger Centre, UK; 
Bioinformatics 

• Georg Salmond fra Cambridge, UK; Cell-
cell communication in bacteria

Når det gjelder det sosiale programmet, er ko-
miteen i ferd med å planlegge banketten. Un-
derholdningen vil ikke bestå av norsk black 

metal, til tross for at denne musikk-genren er 
en av Norges største kulturelle eksportvare til 
kontinentet. 

− Men det vil heller ikke bli gammeldans, 
forsikrer Vincent oss om. 

Når det gjelder mulighetene for vintersport i 
kombinasjon med kontaktmøtet ønsker arrange-
mentskomiteen at fokus skal være på det faglige.

− Vi har helt bevisst ikke skrevet mye om 
dette hittil, fordi vi ønsker å begrense «fravær-
kulturen», særlig blant de yngre deltagere.

Vincent kan derimot avsløre at hotellet har 
en liten bakke, hvor studenter kan utfordre sine 
veiledere på snowboard eller akebrett.

Vincent Eijsink, som sitter i arrangementskomiteen ønsker etternølere 
velkomne, selv om det selvsagt hadde vært best for alle om fristen satt . no-
vember ble overholdt. Han lokker med enda flere speakere på programmet.

Ø Y V IND H A LSK AU 
JR .

Ingen black metal, 
ingen svarte bakker… 
Enda godt speaker-
lista tåler dagens lys. 
(Illustrasjon: Øyvind 
Halskau jr.)
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I N T ER NAT IONA L  C ON F ER E NCE  ON 
the Bioscience of Lipids (ICBL) er arrangert 
av en internasjonal gruppe basert i Europa, 

som jobber for å fremme utveksling av kunnskap 
mellom forskere innen lipidenes biokjemi. Grup-
pen arrangere årlige konferanser med fokus på 
ulike tema innenfor dette fagområdet. Et av årets 
hovedtema for ICBL var lipiders effekt på genek-
spresjon. Ettersom dette også er tema for min mas-
tergradsoppgave, og sentralt i det vi jobber med 
på vår gruppe, var iveren stor når . amanuensis 
Svanhild Schønberg, PhD student Hilde Brem-
seth, Caroline Hild Jakobsen og jeg dro av gårde. 
På Korsika ble vi møtt av nydelige omgivelser, og 
hver dag startet med en båttur fra hotellområdet til 
sentrum av Ajaccio hvor kongressenteret lå. Lange 
dager med foredrag, postersesjoner og møter med 
kolleger fra andre deler av Norge og verden ga 
innsikt i lipidenes betydning for genekspresjon, 
da særlig via de nukleære reseptorene i peroxisome 

proliferator-activated receptor (PPAR)-familien. 
Andre tema i tillegg til lipiders effekt på genek-
spresjon inkluderte deres effekt på fosfolipaser, 
revers kolesteroltransport, fedme, diabetes, ener-
gimetabolisme. I tillegg ble et amerikansk og et 
europeisk initiativ innen lipidomikk presentert.

Å delta på en internasjonal konferanse har 
vært en verdifull erfaring, både faglig og sosialt 
sett. Det faglige innholdet ga et innblikk i om-
fanget av lipiders biokjemi generelt, og en større 
forståelse for deres virkemåte via PPARs spesielt. 
Reisestøtte fra NBS muliggjorde min deltagelse 
på denne konferansen. Jeg skylder derfor NBS en 
stor takk for at jeg fikk denne muligheten til å lære 
mye og møte mange fremtredende forskere innen 
lipider og deres biologiske effekter.

Med hilsen fra
K AR INA STA NDA HL OLSEN
Masterstudent, Inst. for laboratoriemedisin, barne- og 
kvinnesykdommer, NTNU

Hold øye med 
hva som skjer 
– les NBS-nytt

Reiserapport til NBS.

International Conference on the 
Bioscience of Lipids(ICBL), 
Korsika, 20.-24.09.200555
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Ø K NING AV  MEDI A N alder er det 
vanligste målet for en populasjons 
aldring. Denne verdien øker i dag 

raskt for mennesker i verdens rikere land. Øk-
ningen er regnet for å være en betydelig utfor-
dring for borgerne i disse landene. Konvensjo-
nelle målinger av alder teller årene siden fødsel; 
derimot, når livsløpene blir lengre trenger en 
også å tenke på alder som antall år som gjen-
står før døden. Warren C. Sanderson og Sergei 
Scherbov, som sammen jobber med World Popu-
lation Project, International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg, Østerrri-
ket, fremsetter et nytt mål for populasjonsalder: 
alders-medianen for en populasjon, normalisert 
med hensyn på antatt gjenværende levetid.
De viser ved hjelp av historisk demografisk data 
og projeksjoner for USA, Tyskland og Japan at 
populasjonsaldringen ikke er så dramatisk som 

antatt, og at befolkningen i disse landene vil, i 
effekt, bli yngre i perioder.
Nature 435, s. 8-83 (2005)

Fra forskningsrådet

Den gjennomsnittelige gjenværende levealderen 
kan øke for aldrende menneskelige populasjoner

B A NA NFLUER K A N LEV E betrakte-
lig lenger og forbli friske, når aktivi-
teten av deres versjon av p53-tumor 

undertrykkingsgenet blir redusert i nerveceller. 
Når derimot genet overuttrykkes, fører dette til 
kortere livsløp hos mus. Det var neuroner som 
ble targeted for reduksjon av p53 aktivitet hos 
bananfluer; dette celletargete ble valgt fordi 

voksne nerveceller ikke deler seg, og er derfor 
mye mindre utsatt for å utvikle kreft, noe som 
selvsagt ville motvirket en eventuell økning i 
livsløpet til fluene. En observerte at fluene levde 
opp til 58% lengre, melder Bauer et al.

Curr Biol 15, s. 2063-8 (2005)

Redusert cancer-under-
trykking gir lengere livsløp; 
økt undertrykking gir kortere

Gamle og unge. 
(Foto: Kjerstin Gjen-
gedal) 

Et ensamble av p53-
strukturer.
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SØK NA DSF R IST E NE F OR 2 0 0 6 
E R FA STS AT T
Søknadsfristene for 2006 er nå fastsatt 
og disse er: - 5. mars - 26. april - . og 8. 
juni - 3. august - 2. oktober - 30. novem-
ber. Fristen er alle dager lagt til kl. 800. 

I N T E R NA SJONA LT S A M A R-
BE ID OM K A RT L E G GI NG AV 
L A K SE NS GE NE R
En rekke store oppdrettsnasjoner med Nor-
ge spissen legger nå forholdene til rette for 
en fullstendig kartlegging av laksens ge-
ner. Strategien ble lagt under et møte på Ås 

i slutten av oktober, der eliten innen funk-
sjonell genomforksning på laks var samlet.  

NORGES F ØR ST E PE T/C T 
I N N V IE T
Å anskaffe en positron-emisjons-tomograf 
(PET) i Norge har vært en lang og omstendelig 
prosess, men 0. november kunne åpningen av 
PET-laboratoriet markeres på Rikshospitalet-
Radiumhospitalets kreftklinikk på Montebello. 
Forskningsrådet har bidratt med 68 millioner 
kroner til fasilitetene som nå kommer på plass. 

(Forskningsrådets nyhetstjeneste)

Nyheter fra Forskningsrådet

G ENOMISK INSTABIL ITET OG de-
fekter i DNA reparasjonssystemet 
har blitt funnet i Hutchinson-Gil-

ford progeria syndromet (HGPS), en sykdom 
som er kjennetegnet av prematur aldringssymp-
tomer. Disse funnene er de første antydningene 
til den molekylær mekanismen for en gruppe 
sykdommer som er knyttet til cellekjerne struk-
turproteinet Lamin A. Sykdommene, som om-
tales som laminopatier, forårsakes av mutasjoner 
i genet som koder for dette proteinet. Proteinet 
er et filamentprotein som er viktig for kjernens 
arkitektur ved å danne et intranuklært skaffold 
for andre kjernekomponenter. Det har tidligere 
vært vanskelig å knutte alle de karakteristiske 
symptomene for laminopatiene til denne funk-

sjonen. Symptomene inkluderer muskeldystro-
pier, lipodystropier og – for HGPS  – aldrings-
markører som hårtap, hudendringer. HPGS er 
en barnesykdom som vanligvis medfører døden 
i midten av tenårene. Mutasjonen som vanligvis 
forårsaker sykdommen fører til at genets mRNA 
koder for et protein som mangler 50 aminosyrer. 
Endoproteasen som klipper peptidkjeden til det 
modne proteinet mangler klippesetet, og umo-
dent protein akkumuleres. Skaffoldet av Lamin 
A, hvis funksjon sannsynligvis er å organisere 
DNA-reparasjonsfaktorer, blir dermed defekt.

Nature Medicine 11, s. 78 - 79 (2005)

Genominstabilitet i 
Hutchinson-Gilford progeria 
syndrom

5 NMR Structures 
Of The C-Terminal 
Globular Domain Of 
Human Lamin A/C



Det 42. kontaktmøtet nærmer seg og organisa-
sjonskomiteen fra Ås har fått på plass et program 
med mange gode foredrag. Møtet starter torsdag 
19. januar kl. 14.00 (lunsj fra kl. 12.00) og 
avsluttes med banketten på lørdag.

På programmet står blant annet følgende:

PLENUMSFOREDRAG:
1. Christopher M. Dobson, University of Cambridge, UK 

– Protein folding diseases

2. Matthias Mann, Max-Planck Institute for Biochemistry, 
Martinsried, Germany – Proteomics

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

4. Gerhard Gottschalk, University of Göttingen, Germany 
– Bacterial genomics

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

6. Svante Pääbo, Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology, Leipzig, Germany, Primate comparative 
genomics

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

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

9. George Salmond, University of Cambridge, UK – 
Communication in bacteria

INVITERTE FOREDRAGSHOLDER OG 
CHAIRPERSONS PÅ MINISYMPOSIER:
1. Zicai Liang, Karolinska, Stockholm, Sweden; siRNA 

2. Alex Bateman, The Sanger Centre, UK; Bioinformatics 
(Pfam, Interpro mm)

3. Jens Nielsen, DTU Danmark -  Metabolic engineering, 
systems biology 

MINISYMPOSIER:
Det blir mellom 6 og 8 minisymposier med et program som er 
tilpasset de abstracts som kommer inn.

Etteranmelding:

Etter påmeldingsfristens utløp var det fortsatt noen ledige 
plasser. Inntil videre er etteranmelding mulig i den grad 
det er plass. Antall ledige enkeltrom på Storefjell er per i 
dag svært begrenset og vi oppfordrer fremdeles alle til å 
benytte seg i størst mulig grad av dobbeltrom. Det finnes 
en del ledige enkeltrom i Kamben hotell (2 km). Abstracts 
tas uansett ikke i mot etter 5. desember. All nødvendig 
informasjon (inkl. mal for abstract og påmeldingsskjema, 
finnes på org.umb.no/nbs)

 
Presentasjoner

De som har sendt inn et abstract og som har meldt interesse 
for å gi en muntlig presentasjon vil få beskjed om dette 
rett før jul. Presentasjonene skal være på 10 minutter. 
Konferansespråket er engelsk.

Postere må ikke være større enn 100 (b) x 150 (h) cm. 

Kontakt

• Påmelding, reise og opphold: Ann Kristin Andersen; E-
post aka@zenithtravel.no; telefon 23 03 58 27.

• Utstilling: grethe.kobro@umb.no

• Sponsors: vincent.eijsink@umb.no

• Alle andre henvendelser og abstracts: nbs06@umb.no

• Web: www.biokjemisk.com og org.umb.no/nbs/

Det 42. kontaktmøtet 
på Storefjell Hotell,
19. – 22. januar 2006
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A LDR ING ER I  ferd med å bli et gan-
ske «hot» område innen molekylær-
biologien. Det har vokst, vesentlig de 

siste 20-30 årene, fra å være et lite felt av perifer 
interesse til å bli et større forskningsområde, 
kalt biogerontologi, med et voksende antall 
spesialtidsskrifter som Aging Cell og Rejuve-
nation Research. Det kan også nevenes at tids-
skriftet Science har opprettet en egen nettside, 
SAGE-KE (http://sageke.sciencemag.org/ ) som 
man kan abonnere på, særskilt.

Aldring er spennende av mange grunner. 
Den er komplisert som livet selv, noe som gjen-
speiles i at det er nødvendig å ta i betrakting så 
mange aspekter av biologien for å prøve å forstå 
den, og den berører alle nivåer: Det genetiske, 
nukleært og mitokondrielt, RNA og proteiner, 
celler, vev, hele organismen. I tillegg kommer 
det økologisk-evolusjonære nivå, som forsøker 
å forklare de ultimate årsakene til at fenomenet 
aldring faktisk finnes. Tre evolusjonære hoved-
teorier er hittil presentert [, 2, 3] , i tillegg til 
en rekke mindre teorier (noen påstår at det er 
presentert minst 300 forskjellige teorier om 
aldring).

I . juli-nummeret feiret tidsskriftet Science 
sitt 25-årsjubileum blant annet ved å stille «the 
top 25 questions». Ett av dem er (det kanskje 
opplagte): How Much Can Human Life Span Be 
Extended? Beslektet med dette er: To What Ex-

tent Are Genetic Variation and Personal Health 
Linked? Aldring er et stort eksistensielt tema, 
og en kan kanskje vente seg at den biologiske 
«oppklaringen» av fenomenet vil kunne kom-
me til å ha en viss virkning, både på det prak-
tisk-medisinske plan og på det mer filosofiske. 
I alle tilfeller vil nye etiske problemstillinger 
bli reist.  I løpet av mitt korte etikk-studium 
kom jeg fram til tre begreps-par (men det fin-
nes opplagt mange flere)  som jeg syntes det 
måtte være fruktbart å diskutere disse implika-
sjonene ut fra:

 
. TILFELDIGHET OG NØDVENDIG-
HET.
Selv om ikke alt i den biologiske natur er 
strengt genetisk programmert, er vi likevel vant 
til å tenke på biologiske prosesser, særlig utvi-
klingsprosesser, som resultat av evolverte gene-
tiske program med en del, men ikke altfor store 
slingringsmonn. Aldringsprosessen skiller seg 
fra utviklingsprosesser (den er jo heller ikke 
en utviklingsprosess, men en forfallsprosess), 
i at dette slingringsmonnet er mye større, det 
er større rom for tilfeldigheter eller chance [4]. 
Nettopp dette forholdet mellom det regulerte/
regulerbare og det tilfeldige er et svært fascine-
rende aspekt av aldringen. Det er åpenbart at 
det finnes sterke elementer av regulering, det er 
konserverte mønstre som finnes igjen i organis-

Fra å være et perifert tema for spesielt interesserte er aldringsbiologi er i 
ferd med å bli et ganske «hot» område innen molekylærbiologien.  I Norge 
finnes det forskningsmiljøer for molekylær aldring ved UiT, NTNU, UiO 
og UMB. Ved UMB har honningbier, i flere år, vært brukt som modellor-
ganisme i aldringsforskningen.

Metusalems dilemmaer
Forfatter:  

R A NDI A A MOD T
Journalist:  

MONIC A BERGEM

R A NDI A A MOD T 
 

(f. 963) tok dr.grad i 
2004 på en avhandling 
om aldring og DNA-
reparasjon ved Erling 
Seebergs gruppe ved 

Rikshospitalet.  Høsten 
2004 hadde hun et halvt 
års kvalifiseringsstipend 

fra Etikkprogrammet 
ved Universitetet i 

Oslo for å sette seg inn 
i mulige etiske impli-
kasjoner av moderne 

aldringsforskning.  Hun 
har arbeidet en periode 
som rådgiver på Norges 
forskningsråds FUGE-

program og er nå post 
doktor på Institutt for 

husdyr- og akvakultur-
vitenskap ved UMB, 

på et prosjekt om regu-
lering av aldring hos 

honningbier. 
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mer så ulike som gjær og mennesker [5]. Men 
det mangler så langt tilfredsstillende evolusjo-
nære forklaringer for disse mønstrene. Det er 
ikke helt tilfeldig at jeg har brukt sammenstil-
lingen «tilfeldighet og nødvendighet», som jo 
også er tittelen på Jaques Monods berømte bok 
fra 972: «Le Hazard et le Necessitè», hvor han tar 
opp elementet av tilfeldighet ved evolusjonens 
gang og ved hele menneskeartens tilblivelse. 
Den tysk-amerikanske filosofen Hans Jonas [6, 
s. 45-48] beskriver det inntrykk Darwinismen 
gjorde på følgende måte: «Evolutionism…po-
werfully confirms the anti-Platonism of the mo-
dern mind.  If we add to this the absence of any 
teleological directedness, the evolutionary process 
presents itself as a sheer adventure with an entirely 
unforeseeable course.  This especially modern idea of 
the unplanned, open-ended adventurousness of life, 
the corollary to the absence of immutable essence, is 
again a major philosophical consequence of the sci-
entific doctrine of evolution.» Evolution «does not 
proceed as an autonomous law of becoming from its 
intrinsic nature.  Nor does it proceed from a tran-
scendent plan…There is the complete concourse of 
causes but no reasons for the systems as it happens 
to exist». En forutsetning for både evolusjon 
og aldring ligger i DNA-molekylets kjemisk 
ustabile og foranderlige struktur, og jeg tror 
det også mer filosofisk sett kan dras visse pa-
ralleller mellom evolusjon og aldring, bortsett 

fra, naturligvis, at det individuelle «uplanlagte 
eventyret» varer så mye kortere tid. 

2. DET PATOLOGISKE OG DET 
NORMALE. 
Det vitenskapelige forskningsfeltet om den 
«normale» biologiske aldringsprosessen kalles 
(bio)gerontologi, til forskjell fra geriatri, som er 
den medisinske vitenskapen om alderdommens 
sykdommer. Det å forstå de bakenforliggende 
årsakene til at alderdom ofte innebærer syk-
dom, og forhåpentligvis forhindre og forebygge 
sykdom, er en av de viktigste forskningsmålene 
for biogerontlogien. Aldring betraktes tradi-
sjonelt ikke som sykdom i seg selv, men som en 
tilstand som medførere økt risiko for sykdom 
[7]. Grensene her er ikke lette å trekke.  

Arthur Caplan spør for eksempel i juli-
nummeret av EMBO Report 2005 [8] , om dø-
den (den som følger av aldringen) er en una-
turlig prosess? Et underlig spørsmål kanskje: 
den normale og (nesten) universelle aldrings-
prosessen, hva kan være mer naturlig enn den? 
Caplans poeng er at det som mangler for at 
aldringen skal kalles naturlig i en slik forstand 
at det har etiske implikasjoner for oss, er at det 
bør kunne vises at den fyller en funksjon eller 
har en hensikt, at den ikke bare er et tilfeldig-
hetenes sjansespill.

De vanskeligste etiske spørsmålene vil 

(Foto: Charles Gaylon 
Keeling, used with kind 
permission.)
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imidlertid kanskje ikke komme i genomikkens 
kjølvann, men snarere som følge av utviklin-
gen innenfor annen medisinsk teknologi; for 
hvordan skal man egentlig sette grensene for 
livsforlengende behandling når flere og flere 
medisinske behandlinger blir mulige? Her vil 
kanskje en klarere forståelse av aldringens «na-
turlighet» være til hjelp.

3. RISIKO, FLAKS OG UFLAKS.
 Usikkerhet og tilfeldigheter liker vi mennesker 
ofte dårlig, og vi vil gjerne beskytte oss mot 
det – vi vil ha kontroll. Aldringen medfører, 
ja man kan si defineres ved, en avtagende bio-
logisk «fitness», og risikokurvene for en rekke 
sykdommer har det med å øke fra 45-års-alde-
ren. Utviklingen innen molekylærbiologien har 
gjort det mulig å forstå en rekke nye sammen-
henger mellom genetikk, miljø og sykdommer. 
Dette fører også med seg muligheter for å gi 
individuelle prediksjoner og beregne risiko. Si-
den de fleste sykdommer har sammenheng med 
alder, kan man si at dette til syvende og sist ha 
med selve aldringens forløp å gjøre. Men hva 
skal vi gjøre med denne kunnskapen? Og hvor 
mye ønsker vi egentlig å vite? Kanskje et sterkt 
fokus på visse risiki gjør at vi glemmer hvor stor 
rolle tilfeldighetene alltid vil spille i våre liv 
– blir vi syke i alderdommen, kan det ofte skyl-
des forhold helt utenfor vår kontroll – altså det 
vi kan kalle uflaks. Legger vi stor vekt på den 
enkeltes livsstil i forhold til risiko kan vi også 
ende opp med å gi ham eller henne et moralsk 
ansvar for egen helse som ligger langt utenfor 
det rimelige [9]?

FRA NATUR TIL KULTUR.
For en som er opptatt av «science og society», 
altså hvordan naturvitenskap påvirker samfun-
net og omvendt, er aldring et spennende og 
fruktbart tema. Kommer den forståelse av pro-
sessen som naturvitenskapen vil levere de kom-
mende årene til å påvirke det rådende sosiale 
kulturelle syn på aldringen; hva den skyldes, 
hvilken mening den har osv?  

De som syntes dette innlegget ga mange 
spørsmål og få svar, har helt rett.  Mer stoff 
om etiske aspekter av aldringsforskningen fin-
nes blant annet i rapporten fra president Bushs 
bioetiske rådgivningsgruppe fra 2003: «Beyond 
therapy» [0]. Forhåpentligvis kommer denne 
forskningen, foruten å reise etiske problemstil-
linger, også til å bidra til at flere kan få en bedre 
og friskere alderdom. Den som har flaks, får se. 
Den som har uflaks − slutter å spørre.

R EF E R A NSE R
. Medawar, P. (952) An unsolved problem. In Biology. 
Lewis, London. 

2. Williams, GW (957) Pleiotropy, natural selection and 
the evolution of senescence. Evolution, 11, 398-4.

3. Kirkwood, T.B. (977) Evolution of ageing.  Nature, 270, 
30-304.

4. Kirkwood, T.B. and Finch (2000) Chance, development 
and aging. Oxford University Press.

5. McCarroll, S.A., Murphy, C.T., Zou, S., Pletcher, S.D., 
Chin, C.S., Jan, Y.N., Kenyon, C.,   Bargmann, C.I., Li, 
H. (2004) Comparing genomic expression patterns across 
species identifies shared transcriptional profile in aging. 
Nat Genet., 36(2), 97-204.

6. Jonas, H. (200) Philosophical Aspects of Darwinism. In 
The Phenomenon of Life.      
    Norhwestern University Press, Illinois, USA. 

7. Juengst, E.T., Binstock, R.H., Mehlman, M., Post, S.G., 
Whitehouse, P. (2003) Biogerontology,   
    «anti-aging medicine,» and the challenges of human 
enhancement. Hastings Cent Report, 33  
     (4), 2-30.

8. Caplan, A. (2005) Death as an unnatural process: Why is 
it wrong to seek a cure for  
     aging?”, EMBO Reports,6, 2005, -4.

9.  Fredriksen, S. (2005) Luck, risk and blame. Accepted by 
the Journal of Medicine and  
     Philosophy.

0. Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of 
Happiness. (2003). Kan lastes ned fritt fra http://www.
bioethics.gov/reports/beyondtherapy/

(Foto: Jane Fresco)





40
N BS-N Y T T 4  /2 0 05

D ET VAR L IT T spesielt, husker Gro. 
− Jeg hadde et NFR stipendiat til 
2004. Progresjonen var god, så jeg 

kjørte på og leverte graden et år før tiden. Dette 
laget en interessant situasjon, hvor Institutt for 
Husdyr og Akvakulturvitenskap (IHA) i ut-
gangspunktet ønsket å beholde meg. På den tid 
var det en naturlig avgang av en førsteamanuen-
sis stilling ved instituttet – denne skulle opprett-

Gro Vang Amdam tok doktorgrad på aldring med honningbien som 
modelldyr ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (tidligere Norges 
Landbrukshøgskole) i 2003. Hun har nå flyttet til USA, hvor hun har star-
tet sin egen gruppe i Arizona.

Ung forsker takler aldring

Ø Y V IND HALSK AU JR .

− Mange ressurser 
stilles til disposisjon, 
og det er et ønske fra 
universitetets side om at 
en lykkes. Men om en 
ikke etablerer en sterk 
gruppe innen 6 år, da er 
det på hue og ræva ut. 
(Foto: Ingrid Spilde, 
forskning.no)

holdes i alle fall midlertidig. Dermed fungerte 
jeg som vikarierende førsteamanuensis. I den 
samme perioden opprettet jeg et samarbeid med 
professor Robert Page ved University of Califor-
nia i Davis, USA. Han hadde vært opponent ved 
disputaen min, og var interessert i å finne ut hva 
vi kunne oppnå sammen. 
Gro reiste på invitasjon til Davis for å diskutere 
disse mulighetene.

− Da jeg kom frem, tok det meg omtrent 48 
timer å finne ut at dette var meget bedre enn i 
Norge. Denne innsikten kunne sikkert kommet 
enda raskere dersom jeg ikke hadde hatt jet-lag, 
legger hun til. Og da mener hun de generelle 
forholdene for forskere. 

− Det jeg fant var et integrert institutt for 
forsking innen entomologi, der folk ikke hadde 
noe imot å si pene ting om hverandres fors-
kning, og ikke minst arbeidet til unge kollegaer, 
fortsetter hun. Klimaforandringen fra Norge 
var enorm, der en kan oppleve at fremskritt man 
gjør ikke får oppmerksomhet verken fra univer-
sitetet sentralt eller kollegaer.

− Hvorfor er det en slik forskjell?
− Jeg tror at forskningsmiljøene i USA har 

et sterkt ønske om å få unge folk opp og frem, 
og en del av denne kulturen er å framheve gode 
resultater. Dette er ikke en uegoistisk innstilling 
fra instituttene side: det er en enorm konkur-
ranse der om de beste unge forskerne og studen-
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tene. Om en viser fram at en har flinke unge folk 
reflekter dette veldig positivt tilbake på institu-
sjonen – noe som igjen fører til en positiv spiral 
med god nyrekruttering av sultne, arbeidsvil-
linge og ambisiøse forskere og studenter. Det å 
komme inn i et slikt miljø, var i begynnelsen litt 
merkelig for en fra Norge. Ikke minst med hen-
syn på perspektivet om at unge mennesker er en 
så sentral og viktig ressurs. Og da mener jeg helt 
ned på bachelor-nivå. 

Så Gro trakk søknaden på den midlertidige 
førsteamanuensis stillingen i Norge. Hun fikk 
en to-årig post-doc stilling fra NFR, og hun 
fikk medhold fra IHA om at hun kunne utføre 
denne i Davis. Fra Davis forsatte hun også vei-
ledning av en dr. gradstudent ved IHA. 

− Det var ikke bare et psykisk aspekt ved 
skiftet, en også et økonomisk aspekt. Robert 
Page, som nå var mitt vertskap i USA sa til meg: 
«Det er bare å bruke penger!». Om det var noe 
jeg trengte, så var det bare å kjøre på. Jeg bruk-
te om lag 200 000 NOK i løpet av 2 måneder. 
Dette er heller ikke uvanlig i det amerikanske 
systemet: innstillingen er at når en først rekrut-
terer en dyktig forsker, så følger det også med en 
seriøs vilje til å bevilge. 

Øvrige ordninger som hjelper forskere å 
være produktive er også godt etabler i USA, slår 
Gro fast.

− I Davis hadde vi en veldig god ordning 
med timebetalte dyktige, motiverte studenter på 
bachelor-nivå slik at de kunne hjelpe til med ek-
sperimenter. I fjor sommer hjalp en slik bachelor-
student, Angela Csondes, meg med et arbeid 
som nå er akseptert for publikasjon i Nature 
(in press). Jeg tok også inn en tidligere master-
student fra UMB, Anne-Lene Åse, på samme 
betingelser. Hun jobbet på et parallelt prosjekt, 

som resulterte i et Experimental Gerontology 
paper (e-pub ahead of print/in press), med full 
kreditt til disse studentene som medforfattere, 
så klart. Slik har vi altså et positivt miljø, med 
gode økonomiske betingelser og dyktige, unge 
hoder og hender som er med og drar lasset. Jeg 
skjønte jo at jeg ikke kunne forlate dette. Det var 
derfor ikke aktuelt å dra tilbake til Norge etter 
de to post-doc årene. Jeg tok avgjørelsen om det 
var ingen vei tilbake, og sa til Rob «I’m here to 
stay.» Han ble virkelig glad, og stilte opp som en 
fantastisk støttespiller og rådgiver i forhold til å 
få meg ansatt som professor. Det hjalp selvsagt å 
gå inn på arbeidsmarkedet med to PNAS-papers 
og et arbeid under vurdering i Science.

På denne tiden tok Rob en direktørstilling 
ved Arizona State University (ASU). ASU ville 
bygge en Pillar of Strenght innen forskning på 
sosiale insekter, altså en massiv satsning. Rob 
fikk inn Bert Hölldobler, Pulitzer Prize vinner 
for boken The Ants. Den har han skrevet sammen 
med E. O. Wilson som er på listen over verdens 
00 viktige intelektuelle for 2005. Bert og Rob 
fikk allokert tre professorstillinger hver og or-
dre om å sette sammen verdens beste forsker-
gruppe. De kunne oppfordre folk til å søke, og 

Gammel bie.  
(Foto: Gro V. Amdam)



42
N BS-N Y T T 4  /2 0 05

en uavhengig komité bestemte ansettelse ut fra 
ASUs kriterier. Jeg søkte på Robs oppfordring, 
var på et fullstendige utmattende 3-dagers ma-
raton-intervju, og den dagen bedømmelses-ko-
miteen skulle ha møte ble Science-paperet mitt 
antatt. Jeg fikk en professor-stilling. Det er i 
denne sammenheng interessant å sammenligne 
hva som hender i USA kontra Norge: I USA er 
en etter ansettelsen på en såkalt tenure-track, og 
kalles «assistant professor». Dette er på mange 
måter en trainee-stilling. Mange ressurser stil-
les til disposisjon, og det er et ønske fra univer-
sitetets side om at en lykkes. Men om en ikke 
etablerer en sterk gruppe innen 6 år, da er det 
på hue og ræva ut. Jeg synes dette er en rettfer-
dig ordning, siden målsettingen er å drive fors-
kning- og utdanningsinstitusioner av særdeles 
høy kvalitet. 

Rent praktisk får en assistant proffessor 
gode betingelser − i Gros tilfelle 65 000 dollar i 
start lønn, samt 400 000 dollar i oppstartmidler 
til lab-ressurser: utstyr og unge lyse hoder. 

I forbindelse med ansettlesen husker Gro 
at ASU administrasjonen håpet at det var greit 
at hun bare fikk en «liten» midlertidig 80 kva-
drats lab inntil den nye var innflyttingsklar. 
Hun flyttet på dagen til Arizona og rekrutterte 
en bachelor-student fra Norge, en veldig dyktig 
student, Kari-Anne Nilsen.  

− Er du med på å brain-draine Norge?
− Nei, på ingen måte. Hun reiser tilbake når 

semesteret er over. Oppholdet hennes er en del av 
en 20 studiepoengs semestersoppgave. Hun har 
i løpet av oppholdet gjort et bunnsolid stykke 
arbeid; nok til semestersoppgaven, nok til mas-
tergraden sin og nok til første paper i en doktor-
grad. Jeg forventer at det kommer tre papers i 
samarbeid med andre ut av hennes opphold.

Så Gro er ikke med å brain-draine Norge. 
Tvert i mot er hun med på å sende studenter til-
bake til Norge, med kvalifikasjoner og erfarin-
ger som gamlelandets system bare kan drømme 
om. Kari-Anne er det perfekte eksempel på hva 
unge studenter kan bidra med, forklarer Gro. 
Gro har vanskeligheter med å forstå hvor lite det 
norske systemet kapitaliserer på den unge hjer-
nekraften, og eksemplifiserer:

− En ting er hvilke ressurser som det ameri-
kanske systemet gjør tilgjengelig; en annen ting 
er hvilken drahjelp du får, også når det gjelder 
kontaktflate: En eldre kollega tok meg med til 
Science sitt hovedkvarter i Washington D.C. 
for å møte to av editorene. Tanken var at jeg 
gjennom dette møtet skulle få innsikt i Science 
sin publiseringspolitikk, og også få personlige 
kontakter innenfor systemet. Jeg spør: ville du 
som ung forsker i Norge opplevd at en en typisk 
norsk kollega hadde gjort det samme?

Forholdene ligger altså godt til rette for at 
Gro skal få gjort forskningen sin. Men hva er 
det som interesserer henne? Blant tingene hun 
jobber med er evolusjon av sosialitet i parallell 
med sosial evolusjon av aldring, der bier er et 
viktig modellsystem. Innen dette området fo-
kuserer hun på to temaer: arbeidsdeling mel-
lom arbeidere, og hvordan sosialitet påvirker 
aldring.

− Det vi har fokusert på innen det første te-
maet, har sitt utgangspunkt i samarbeidet mitt 
med Rob. Kaste-differensiering av dronninger 
og arbeidere, og videre arbeidsfordelingen mel-
lom arbeidere er det fundamentale med sosialitet 
hos insekt. Rob har spesielt fokusert på hvorfor 
noen bie arbeidere samler pollen og andre nek-
tar. Dette har vært med på å gi en helt ny forstå-
else av hvordan en går fra å være solitær (som 
opphavet til alle arter) til å være sosial. 

Spørsmålene jeg har stilt sammen med Rob 
er: Hvordan bygger en sosiale spesialister? Er 
dette en nye oppfinnelser – de novo mekanis-
mer bygget opp fra grunnen – eller er det gamle 
trekk som fantes i de solitære forfedrene som 
er utnyttet? Rob hadde studert nektar- og pol-
lensankere i 5 år. Veldig mange hormonelle og 
fysiologiske trekk ved nektarsamlere kontra pol-
lensamlere var forskjellige i bier. Det var en hel 
liste. Sirkulerende hormon-nivå, hvor tidlig de 
ble trekk-bier, respons for nektar vs pollen, for 
å nevne noen eksempler. Jeg hadde jobbet med 
et reproduktivt protein, kalt vitellogenin. Ingen 

Vepsebol.  
(Foto: Gro V. Amdam)
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skjønte hva dette proteinet gjorde i arbeidere, si-
den de ikke legger egg. Jeg bestemte meg for å 
måle protein-nivået i bier som var a) selektert for 
å ha en høy sannsynlighet for pollen-trekk (det 
vil si å bli pollensamlere) og b) tilsvarende for 
nektar-bier. Det vi fant, i samarbeid med Kari 
Norberg ved IHA, var at bier som senere i li-
vet ble pollentrekkbier hadde mer vitellogenin i 
blodet når de var unge (og inne i kuben) enn bier 
som senere ble nektartrekkbier. Så begynte vi å 

tenke: dagens solitære bier, når de er reproduktiv 
aktive, da samler de pollen – de legger et egg 
oppå dette pollenet, graver igjen reiret og stik-
ker av. Å samle pollen er altså en atferd knyttet 
til reproduksjon. Vi ser derfor for oss at pollen-
spesialister hos sosiale insekter uttrykker en re-
produktive «formoder-fenotype», mens nektar-
trekkbien utrykker en ikke-reproduktive formo-
der-fenotype. Dette var en hypotese vi lanserte 
i PNAS i 2004; i Nature-paperet in press, beviser 

Aldrende bie.  
(Foto: M. Kim Fondrk)
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vi at vi hadde rett. Vi jobber nå videre med å 
forstå konkret hvordan det genetisk nettverket 
som regulerer dette har blitt remodulert gjen-
nom sosial evolusjon. En ting er å forstå at noe 
har skjedd; nå ønsker vi å forstå hvordan det har 
skjedd. Spørsmålene vi har stilt vært fundamen-
tale innen sosiobiologi, der sosiale insekt (maur, 
bier, veps og termitter) svært lenge har vaert sys-
temer for å forstå evolusjon av sosialietet. Vi har 
gjort banebrytende arbeid innen fagfeltet, og det 
er grunnen til at magasiner som Science, Natur og 
PNAS er interessert i våre forskningsresultater.

Det andre aspektet dreier seg om signal-
nettverket som regulerer aldring og hva som 
skjer med slike nettverk under sosial evolusjon; 
hva med dette? Det finnes ikke noe godt sosi-
alt modellsystem for aldring. Noen vil sikkert 
argumentere med at en kan bruke store karis-

matiske primater, men det er etisk og praktisk 
vanskelig. Samtidig som vi vet at det ikke fin-
nes noe godt sosialt modellsystem, vet vi også 
at mennesker har et avvikende aldringsmønster 
i forhold til solitære organismer. Et eksempel er 
den lange post-menopausen til kvinner. I hvil-
ken grad kan det være seleksjon på liv uten di-
rekte reprodukjson? The grand-mother hypotesis 
sier at etter meno-pausen får en eldre kvinne økt 
fitness fordi hun kan bidra til fitnessen hos sitt 
eget avkom.

I forbindelse med disse viktige hypotesene 
er det interessant at vi jobber med en sosial art 
hvor en kaste, arbeiderne, har blitt selektert for 
hjelpeatferd, og den andre, dronninger, har blitt 
selektert for å bli en reproduktiv spesialist. Innen 
kasten av sterile arbeidere finner vi også mange 
interessante aldringsfenotyper. Det vi ønsker er 
å forstå her er hvordan aldring kontrolleres i en 
sosial lab-organisme, og hvordan regulatoriske 
systemer som programmerer aldringsprosesser 
kan ha respondert til sosial evolusjonen. Igjen: 
er dette de novo mekanismer, eller remodellering 
av formoder-strukturer? I et tredje manuskript 
(under positiv revisjon i PNAS), fremsetter min 
dr. gradstudent Siri-Christine Seehuus og jeg 
hypoteser for hvordan vi tror dette har skjedd.

− Denne innsikten 
kunne sikkert kommet 
enda raskere dersom jeg 
ikke hadde hatt jet-lag. 
(Foto: NRK, Katta)

Bier.  
(Foto: Gro V. Amdam)
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F R A OG MED NBS-nytt nr.  2006 vil 
Eirik Frengen overta redaktørvervet. 
Han er . amanuensis ved Institutt for 

Medisinsk Genetikk, Universitetet i Oslo. Alle 
NBS-nytts ressurser vil dermed forvaltes av han. 
Stoff og andre redaksjonelle henvendelser skal 
derfor rettes til Eirik selv på:

TLF :   22 93 44 8
MOB:  95 88 22 33 
FA X :   22 93 44 40
EMAIL :  eirik.frengen@medisin.uio.no. 

Eirik vil utvilsomt tone flagg med hensyn på hvor-
dan han ønsker stoffet levert, men har allerede satt 
første deadline til mandag 20. februar 2006.

Det vil også bli utskiftninger i redaksjonen. Per 
dags dato er det ikke klart hvor mange av redak-
sjonsmedlemmene fra 2005 som fortsetter - dette 
beror på intensiv bearbeiding per epost, telefon 
og utvilsomt også Vintermøtet. NBS-nytt tilbyr 
lønn i himmelen og ellers god karma.

Roger Meisal går av etter mange år som annon-
seansvarlig; annonsører bes nå kontakte Hamid 
Samari:

TLF :   22 93 55 50
FA X :   22 93 45 80
MOB:  98 86 47 24
EMAIL :  h.r.samari@labmed.uio.no

Ny redaktør, deadline, 
redaksjon og 
annonseansvarlig

N B S -N Y T T  –  BL A DE T  med en 
håndfull frivillige – har med dette 
nummeret klart seg gjennom 2005. 

Dette er ikke bare min fortjeneste, men også 
disse mye omtalte frivillige: Monica Bergem fra 
UMB har levert kvalitetsstoff punktlig. Jeg tak-
ker henne her og det bør også UMB gjøre. Jour-
nalistikk tar tid, og Monica har tatt seg denne 
tiden – selv under siste året på doktorgrad. Ola 
Ween var angivelig på god vei til å bli redaktør 
for en stund siden, men valgte heller å bidra som 
redaksjonsmedlem. Han har også sørget for å 
levere varene der oppe fra Trondheim. Torgeir 
Holen, tidligere redaktør for NBS-nytt 2003, 
har en velutviklet skrivekløe som har bidratt til 
å gjøre NBS-nytt til et blad med substans. På re-
klame-fronten har Roger Meisal jobbet. Ikke vet 

jeg hvor mange år han har vært med på galeien, 
men han kan i alle fall trekke seg fra redaksjo-
nen med god samvittighet. Jeg har lovet han øl 
på vintermøtet, og tilbudet gjelder selvsagt også 
resten den aktive redaksjonen. 

Med dette gir jeg roret over til Eirik Frengen, og 
ønsker lykke til. Det virker som om NBS-nytt 
unngår snøfonnen denne gangen. Derfor burde 
jeg sikkert ikke ha lagt ut en liten tekst jeg skrev 
i mai dette året. Dessverre er den fremdeles 
skremmende aktuell, med unntak av referansen 
til snøfonna. Last den ned på www.biokjemisk.
com under NBS-nytts side. Les den og le, gråt 
eller se rødt, alt etter hva du syns om disse grelle 
metaforer. Og med den teksten sier jeg takk for 
meg.

Avtroppenede redaktør takker sine medarbeidere
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E R A-N E T T V ER K E N E S  M Å L  ER  å 
legge grunnlag for en mer koordinert 
europeisk forskning og politikkutfor-

ming slik at et European Research Area (ERA) 
kan oppstå. 

De fagspesifikke nettverkene skal brukes 
til å utvikle metoder for samarbeid mellom 
forskningsfinansierende og politikkutformende 
institusjoner. Dette for å samordne nasjonalt fi-
nansierte forsknings- og utviklingstiltak bedre 
enn i dag. Hensikten er tredelt: en bedre utnyt-
telse av forskningsressurser i Europa, gjøre Eu-
ropa til en sterkere internasjonal forskningsaktør 
og bidra til utviklingen av ERA.

BR E D A K T I V IT E T
Det er ingen prioritering av forskningstemaer 
i ERA-nett. Aktiviteter som samordnes gjen-
nom et ERA-nett, kan være innenfor hele 
forsknings-, innovasjon- og teknologifeltet. 
De kan være hele eller deler av forsknings-
programmer, eller lignende initiativer, som er 
strategisk planlagt og utført på nasjonalt eller 
regionalt nivå.

PROSESS  MO T «E R A-PLUSS»
ERA-nett finansieres av EU-kommisjonen, og 
er som regel treårig. EUs støtte kan brukes for 

koordineringstiltak, men utgifter til selve fors-
kningsaktivitetene dekkes av ERA-nett part-
nerne selv.

Nettverket kan planlegges i fire faser: ) 
Systematisk utveksling av informasjon, 2) Stra-
tegiske aktiviteter, 3) Implementering av felles 
aktiviteter, 4) Flernasjonal forskning. 

Alle ERA-nett må ha ambisjon om å gjen-
nomføre de to første punktene, mens de som 
strekker seg helt til punkt fire kommer med 
utlysning av forskningsmidler for transnasjo-
nalt forskningssamarbeid i Europa. I EUs 7. 
rammeprogram planlegges det et virkemiddel, 
«ERA-pluss», som vil finansiere forskning fra 
de ERA-nettene som når trinn 4 og inviterer til 
transnasjonale forskningsprosjekt.

NORGES F OR SK N I NGSR Å D 
DE LTA R PE R I  DAG I  3   E R A-
NE T T,  O G F UGE I  3  AV  DE M :  
•  ERA-nett innen forskning og samfunn 

(ERA-SAGE, «Societal Aspects of Genomics»)
•  ERA-nett innen plantegenomikk (ERA-

PG)
•  ERA-nettverk innen systembiologi (ERA-

SysBio, «Towards an European Research Area 
for Systems Biology»)

ERA-nett er et konsept norske forskere bør legge seg på minnet først som 
sist. Det er europeiske nettverk mellom forskninsgsbyråkrater og poli-
tikkutformere hvor målet en gang i fremtiden er å realisere et «European 
Reasearch Area». FUGE er tungt inne i tre ERA-nett, noe som blant an-
net kan bety forskningsmidler å søke på for norske forskere.

Europeiske nettverk 

EL ISA BE TH K IRK ENG 
A NDER SEN

kommunikasjons-
rådgiver FUGE

PÄ IV I  A NNELE 
TE IVA INEN-L ÆDR E 

rådgiver FUGE

STEINAR BERGSE TH 
FUGE koordinator



47
N BS-N Y T T 4 /2 0 05

E R A-PG :  V I L  STRU K T U R E R E
Produksjon av planter og planteprodukter er 
verdens største industri, og plantegenomikk 
kan gi ny kunnskap og etablere et fundament 
for framtidens anvendte forskning. ERA-PG 
består i dag av 2 partnere fra  land som jobber 
sammen for å utvikle et felles europeisk program 
for plantegenomforskning.  Nettverket har som 
mål å strukturere plantegenomforskningen i 
Europa, for på den måten å bidra til mer effektiv 
utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

ERA- PG lyser ut midler /2 2006, med 
søknadsfrist 5/3 2006. FUGEs styre har allo-
kert 3 mill NOK til ERA-PG.

E R A-S AGE :  V I L  U T V IK L E PO -
L IC Y
ERA-SAGE har som mål å utforme en inter-
nasjonal læringsarena for politikkutforming og 
administrasjon av flerfaglig forskning og sam-
funnsdialog innenfor ELSA-feltet. ELSA er en 
forkortelse for «Ethical, Legal and Sosial Aspects», 
og betyr forskning på etiske, rettslige og sam-
funnsmessige aspekter ved moderne teknologier. 
Nettverket har  partnere fra 9 land der Canada 
også er med. Nettverket startet i juni 2005, og 
egen hjemmeside er under utvikling.

E R A-SY SBIO :  V I L  L ØF T E 
Systembiologien kalles ofte «Den nye eraen» 
innenfor funksjonell genomforskning. Målet 
er at systembiologien skal bidra til en dypere 
forståelse av biologien. Dette skal skje ved å in-
tegrere fagfelt som blant annet biologi, mate-
matikk, informatikk og statistikk for å utvikle 
modeller for biologiske systemer. 

ERA-SysBio har 3 partnere fra 2 land og 

starter opp først januar 2006. Fem av partnere-
ne i SysBio har gått sammen i en pilotaktivitet 
kalt SysMo («Systembiologi i mikroorganis-
mer»). SysMo lyste ut midler i september 2005, 
med søknadsfrist 6/ 2006. FUGEs styre har 
stilt 9 mill NOK til rådighet for denne akti-
viteten.

F I NA NSIE R I NG
FUGEs bevilgninger går inn i en felles euro-
peisk utlysning av midler til forskningsprosjek-
ter, som norske forskere kan søke på. Hvert land 
vil finansiere sine nasjonale forskere. Se FUGEs 
hjemmsider for utlysningsinformasjon.

KON TA K T PE R SONE R :
ERA-PG: Päivi Annele Teivainen-Lædre – råd-
giver FUGE
kontaktperson for ERA, epost: patl@rcn.no
ERA-SysBio: Steinar Bergseth – koordinator og 
spesialrådgiver FUGE, epost: stb@rcn.no

ERA-SAGE: Helge Rynning – spesialråd-
giver og koordinator for etikk, samfunn og bio-
teknologi, epost: hr@rcn.no og Elisabeth Gul-
brandsen – spesialrådgiver, epost: egu@rcn.no

L E NK E R :

Steinar Bergseth  
spesialrådgiver og koordinator for 
etikk, samfunn og bioteknologi 
E-post: stb@rcn.no

Päivi Annele Teivainen-Lædre  
rådgiver FUGE og  kontaktperson 
for ERA 
Epost: patl@rcn.no

Elisabeth Gulbrandsen 
spesialrådgiver 
Epost: egu@rcn.no

FUGE: www.fuge.no

Systembiologi i mikroor-
ganismer: 
www.sysmo.net

ERA-nett innen plante-
genomikk (ERA-PG): 
www.erapg.org
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K AN DU FORTELLE litt om marked-
sidéen til Nucleotech, ditt nystartede 
firma?

– Nucleotech er et selskap i USA hvor jeg 
har vært med som gründer og som har eksistert 
i flere år. Selskapet er imidlertid under opphør 
da selskapets eiendeler, et patent, er solgt. Nu-
cleotechs patentet er en metode for cellerepro-
grammering, hvor en bruker celle-ekstrakter fra 
target-cellen til å transformere celler fra en type 
til en annen. Patentet ble ferdig utviklet i løpet 
av 2000 – den er fortsatt under vurdering, eller 
på PCT-stadiet, som vi sier. Dette patentet ble 
i sommer kjøpt av Kirin Brewery Ltd (Tokyo) 
som har en stor farmasøytisk virksomhet. Nu-
cleotech legges altså ned. 

– Men Nucleotechs hjemmesider referer til 
et nystartet selskap?

– Det er riktig. Sammen med to partnere 
har jeg opprettet et norsk firma – Regenics. 
Vi har overtatt Nucleotechs gamle hjemmesi-
der, oppdatert disse og skal bruke den til dette 
selskapet. Navn og logoer vil bli byttet ut etter 
hvert. Dette firmaet skal være mer produktorien-
tert enn Nucleotech. Det vil kunne komme flere 
produkter, først ute er en løsning som dreier seg 
om hindring av arrvev-dannelse. Vi undersøker 
flere teknologiske muligheter for å oppnå dette, 
ikke bare cellereprogrammerings-metoden som 
Nucleotech patentet baserer seg på.

– Hvordan finansieres firmaet – hvem er 
investorer?

– Regenics er blitt startet sammen med med 
Tore Heldrup Rasmussen og Jan Remmereit 
– de har bygget opp flere bioteknologiselskaper 
og arbeider aktivt i selskapet. Kapitalen kom-
mer fra Life Capitol AS, et investeringsselskap 
der Tore og Jan er eiere. Jeg er medeier og faglig 
veileder i det nye selskapet og Regenics første 

ansatte er Runnhild Gammelsæter som leder det 
daglige og arbeider med teknologiutvikling.

– Hvorfor er kosmetikk blitt valgt som fo-
kus for Regenics?

– I vår definisjon av kosmetikk ligger all 
anvendelse som ikke dekkes av legemiddel på 
den ene siden og næringsmiddel på den andre. 
Vi mener kosmetiske applikasjoner har mye po-
tensial i markedet. I tillegg er dette bruksom-
råde valgt fordi regulatoriske forhold er mindre 
ressurskrevende å forholde seg til. Det er mange 
som jobber med celleteknologier inn mot lege-
middelområdet. Vi har valgt å ikke gå inn i det 
området fordi det er veldig ressurs- og tidkre-
vende. Det medisinske området er også politisk 
mer sensitivt og en arena vi ikke behersker. 

– Når kan de bli aktuelt å få kjøpe produkt 
av dere? 

– Vi har målsatt å ha prototyper ferdig for 
testing neste år. Ferdig produkt håper vi å kunne 
tilby i løpet av ett år etter dette. 

– Hvor ligger teknologi-fronten for arrbe-
handling? 

– Mye av behandlingen er olje-basert, 
iblandet anti-inflammatoriske stoffer i kremene. 
Vi har grunn til å tro at vi kan utvikle noe nytt 
og som fungerer bedre.

– Så dere konkurrerer med kosmetiske kre-
mer?

– Ja, både de som i dag markedsføres kosme-
tisk og de med en mer farmasøytisk vinkling.

– Teknologien som firmaet bygger på er ba-
sert på en omprogrammering av celler – hvorvidt 
dette lar seg gjøre med utgangspunkt i adulte 
celler er omstridt. Hva er de vanligste innven-
dingene mot prinsippene du mener å ha doku-
mentert?

– Vi har i løpet av tre år opplevd en del 
skepsis. Dette begynner å gi seg, siden vi har 

Nytt, norsk selskap startet 
basert på kontroversielle 
forskningsresulter

Ø Y V IND HALSK AU JR .
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publisert resultater som har validert de originale 
dataene. Andre laboratorier har også brukt tek-
nologien til å omprogrammere andre celletyper. 
Jeg er nå på et Keystone stamcelle-møte i Singa-
pore, og leste akkurat et abstrakt fra en gruppe i 
Korea med resultater som støttet mine.

Videre har Anne Bishops gruppe i London 
brukt et ekstrakt fra lungeceller, for å differensi-
ere pluripotente stamceller fra mus. Detter ar-
beidet er publisert i Stem Cells.

– Men dette er pluripotente celler. Cellene 
dere arbeidet med i 2002-paperet var allerede 
differensierte og det var vel der mye av kontro-
versen ligger?

– Ja, det stemmer. Men London-gruppen 
tok utgangspunkt i ekstrakt-metoden fra arbei-
det vårt, og rapporterte at denne var mer effektiv 
for å transformere cellene enn andre metoder.

– Vi har nå et viktig paper in press i Molecu-
lar Biology of the Cell, av Christel Taranger et al. 
Her har vi vist at epitel-celler kan føres tilbake 
til et pluripotent stadium. Vi bruker et ekstrakt 
fra embryonale karsinoma celler – en slags can-
cer stemcelle – vi tenker at hvis vi kan targete en 
spesifikk celletype med celle-ekstrakt, hvorfor 
ikke targete en celle som er pluripotent?

– Hvilke cellemekanismer ligger til grunn 
for denne celleplastisiteten?

– Det vet vi ikke helt enda. Vi holder på 
med å fraksjonere ekstraktene for å isolere årsak 
og forhold.

– Så disse celleekstraktene består av enormt 
mange molekylære spesier?

– Ekstraktene inneholder kjernekomponen-
ter og vi vet at proteiner er involvert, men man 
kan foreløpig bare spekulere om andre moleky-
lære spesier som kan tilføre omprogrammering.

– Burde celle-ekstraktene som blir brukt 
til å transformere celler blitt undersøkt for de 
markørene dere bruker for å påvise endringer i 
cellene? 

– Hvis vi prøver kun celle-ekstraktet kan vi 
ikke se noen av de molekylære markørene som vi 
ser i transformerte celler, og TCR alfa-beta kje-
dene oppstod først to-tre dager etter ekstrakt-
behandling.

– Ble ekstraktet testet for TCR alfa-beta 
kjeder to-tre dager etter innkubering?

– Nei, det ble det ikke, men et cellelysat 
degraderes veldig raskt ved 37 grader. En annen 
ting: Vi har laget ekstrakter av monoklonale lym-
focytter for T-Cell Receptorer og vi har ikke sett 
disse i de transformerte cellene. Det tyder på at 

TCR molekyler ikke taes opp også ble «uttrykt» i 
omprogrammerte celler. I etterkant av 2002-pa-
peret ble jeg klar over at det finnes noen celler 
som ikke er T-celler – for eksempel epitelcellene 
vi brukte – som kan reorganisere og uttrykke 
TCR-epitoper. Dette er en annen måte å forklare 
forekomsten av TCR alpa-beta epitoper.

– Vi har blitt utfordret til å vise at endrin-
gen av cellen skjedde på epigenetisk, kromatin-
nivå.

2002 paperet viser allerede noe kromatinre-
modulering på histon H4 (hyperacetylering). I 
det nye 2005 paperet av Taranger et al. viser vi at 
karsinoma ekstraktet kan demetylere OCT4 ge-
net (et stamcelle- or embryo-spesifikk gen), og 
dette korrelerer med OCT4 ekspresjon. Dette 
er et godt bevis på at ekstraktet kan tilføre epi-
genetisk omprogrammering av i alle fall noen 
gener.

– Hva tror du selv er grunnene til kritikken 
som har oppstått?

– Det er helt rimelig at slik kritikk oppstår, 
men hvorfor kommer det nå, tre og et halvt år 
etter?

– Har du generelle kommentarer til slutt?
– Vi snakket tidligere om validering; vi har 

også gjort microarray studier på mRNA. Disse 
behandlede cellene beveger seg i target retning. 
Det er fortsatt et spørsmål om langvarig stabili-
tet. –That remains to be shown.



50
N BS-N Y T T 4  /2 0 05

O M SU MPDU NS T E N  FR A  norske 
universiteter får en til å lengte mot 
de glassklare høyder i den nesten 

ikke-eksisterende norske bioteknologi-indus-
trien, så er det liflige noter i natten å høre at nye 
firma blir startet opp. Phillip Collas, dynamisk, 
ung, entusiastisk og sjarmerende professor ved 
Medisinsk Biokjemi har startet et firma, Nucle-
otech og de miraklene dette firmaet skal utføre 
er ikke småtteri. Her følger et utvalgt stykke av 
websiden http://www.nucleotech.com/corporate. 
Nucleotech A/S, based in Oslo Norway, is a 
pioneer in the development of autologous cell-
based therapeutics for functional cosmetic ap-
plications.

Nucleotech’s business objective is to retain 
rights to develop cell-derived technologies and 
products for a select group of functional cosme-
tic vitality and wellbeing applications at the cel-
lular level and to license the technology out for 
applications outside Nucleotech’s focus.

In proof-of-concept laboratory studies, Nu-
cleotech researchers have reprogrammed epithe-
lial cells to take on characteristics and functions 
of immune cells, insulin-producing cells, heart 
muscle cells and pluripotent - stem-like - cells.

Norsk bioteknologi gjør altså det kanskje 
snart mulig å få kjøpt kosmetiske hudkremmer 
– som på vitenskapelig basis – faktisk holder 
det de lover. Det er jo en forandring fra andre 
rynkekremer. Nucleotech forskere kan ompro-
grammere celler til nesten hva som helst, for 

eksempel til de mye omtalte stam-cellene, men 
først og fremst så er det altså en kosmetologisk 
revolusjon vi er vitne til. Så her er det bare for 
NBS-nytts lesere å løpe avgårde og kjøpe aksjer 
i Nucleotech A/S? Ikke så fort.

Problemet for dette firma som lover kos-
metiske mirakler, er at den bakenforliggende 
vitenskapelige basis også er basert på mirakler, 
nærere bestemt på Collas flaggskip, et magisk 
ekstrakt beskrevet i Nature Biotechnology i 2002. 
Her påviser Collas at om man bader permeabi-
liserte 293-celler i et enkelt celle-ekstrakt fra T-
celler så begynner disse 293-cellene å uttrykke 
T-celle gener. Med andre ord, cellene er blitt 
«omprogrammert».

Hadde dette endt her, med et par gener på 
avveie etter en nærmest alkymistisk brutalise-
ring av noen stakkars celler (det er klart de blir 
litt forvirret i sitt uttrykk – og hva er egentlig 
den negative kontrollen i disse forsøkene?) så 
hadde vel verden gått videre. Desverre så går 
Collas i kjent stil feiende flott et steg videre og 
hevder at 293-cellene uttrykker T-celle resepto-
rer, nærmere bestemt alfa og beta kjeder av TCR 
(Fig.4D, Nat Biotechnol, 20002).

«...TCRαβ synthesis occurred in cells ex-
posed to extract treated with 50 µg/ml RNAse 
A or 500 µg/ml DNAse I before the reprogram-
ming reaction (Fig.4D), indicating that protein 
expression resulted from transcription in the re-
programmed cells rather than from nucleic acids 
carried over from the extract.» (ibid, pg.62)

Norsk Bioteknologis 
Ekstreme Makeover

TORGEIR HOLEN



5
N BS-N Y T T 4 /2 0 05

Desverre er dette umulig. Ganske enkelt 
fordi gener for T-celle reseptorer α og β rett og 
slett ikke finnes i 293-celler da desse loci’ene 
først må rearrangeres med delesjoner og fusjoner 
av DNA (dette er en prosess som i thymus tar 
lang tid og med enorm letalitet for lymfocytte-
ne, men her går det formentlig på 48 timer eller 
så). For å bruke den forslitte datamaskin-ana-
logien, man kan ikke bruke en Mac til å kjøre 
PC-software, ganske enkelt fordi hardware’en i 
dette tilfellet er forskjellig.  

Men må det være kromatin-omprogram-
mering? (Hva nå omprogrammering av DNA er 
– DNA er faktisk ikke noen datamaskin – vi vet 
dessuten ennå ikke hvordan kromatin fungerer, 
langt mindre om den kan reprogrammeres, selv 
om Dolly viste at den kan i alle fall slettes i et 
egg). Og hvordan kan man overføre det mylder 
av epigenetiske merker – som CpG metylering 
og et virvar av histon acetylering, histon metyle-
ring &c. – basert på et enkelt celleekstrakt? Om 
dette var sant, så er dette arbeidet, og de under-
liggende mekanismer, verdt en Nobel-pris eller 
tre. Så hvorfor dette fokus på kosmetikk?

Er ikke det mer sannsynlig at den under-
liggende grunn til disse festlige fenomener er at 
ekstraktene er fulle av uferdige α og β kjeder 
fra T-cellene? Noe en grundig fraksjonering av 
ekstraktene ville vist? Eller avvist – det finnes et 
utall kontroller – dette er blitt påpekt gang på 
gang på foredrag der Collas har opptredt de siste 
3-4 år. Det har alltid undret og oppmuntret meg 
at Collas har tatt kritikken med et smil og til-
synelatende uanfektet gått videre i diskusjonen. 
Det er sjelden at norske professorer tar kritikk 
med et smil. Men ekstraktet forblir like mystisk, 
år etter år:

« ...pellets were resuspended in 2 volumes of 
lysis buffer. Cells and nuclei were disrupted with 
a tip sonicator (2 mm diameter) and the lysate 
was cleared at 5 000 g, for 5 min at 4°C» (Nat. 
Biotech., 2002).

Tre år og fem nye artikler senere, har man 
gått opp til en tre millimeters sonicator, men el-
lers så har det magiske ekstraktet gjennomgått 
få direkte undersøkelser:

«To prepare NCCIT extracts, cells were 
washed in phosphate buffered saline (PBS) and 
in cell lysis buffer (00 mM HEPES, pH 8.2, 50 
mM NaCl, 5 mM MgCl2,  mM dithiotheitol 
and protease inhibitors), sedimented at 400 g, 
resuspended in  volume of cold cell lysis buf-
fer and incubated for 30-45 min on ice. Cells 

were sonicated on ice in 200-ul aliquots using a 
Labsonic-M pulse sonicator fitted with a 3-mm 
diameter probe (B. Braun Biotech, Melsungen, 
Germany) until all cells and nuclei were lysed 
by microscopy (not shown). The lysate was sedi-
mented at 5 000 g for 5 min at 4°C to pellet the 
coarse material. The supernatant was aliquoted, 
frozen in liquid nitrogen and stored for up to 9 
months at -80°C. » (Mol. Cell Biol., 2005)

Carl Sagan er blitt kreditert med utsagnet: 
«Extraordinary claims require extraordinary evi-
dence.» Så er det ingen som har hevet sin stemme 
i undring over disse mirakler vi er vitne til? Jo, 
det blir jo mumlet litt forsiktig her og der i kor-
ridorene i norsk forskning, deriblant fra en skarp 
immunolog som først gjorde meg oppmerksom 
på T-celle-reseptor-figuren (alle feil i denne ar-
tikkelen er selvsagt mine egne), men i Norge fin-
nes det ingen organisert, eller i alle fall offentlig, 
kritisk diskusjon rundt faglige forhold.

Unntaket er selvsagt Norges Forskningsråd 
som hvert år øser ut drøye tre milliarder kroner 
– det er tre tusen millioner blanke skattekro-
ner – og som forhåpentligvis har en viss kva-
litetskontroll på det de driver med. De bevilget 
nettopp et Storforsk-stipend til Collas på et par 
titalls millioner. Ting er vel da i sin skjønneste 
orden. Og snart kan du kjøpe omprogramme-
rings-kremer mot rynkene i pannen din. Jeg vet 
jeg trenger en tube eller to.

Av og til går det galt 
i forskningen ifølge 
kronikkforfatteren. 
Han tar mål av seg for å 
rydde opp. 
(Illustrasjonsfoto: 
Øyvind Halskau jr.)
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P ROF E SS OR  DR .  ME D.  Jon Bremer 
døde plutselig lørdag den 2.november. 
Han ble 77 år, og var aktiv forsker helt 

til det siste. Han har vært en drivende kraft i 
utviklingen av biokjemisk fettforskning. Han 
har klarlagt hele tre kjemiske reaksjonsveier i 
fettstoffenes omsetning: syntesen av tauchol-
syre, cholinbiosyntesen, og carnitinets rolle i 
fettsyreoksidasjonen. I tillegg har han arbeidet 

med kompartmentering av lipidstoffskiftet, rent 
generelt og bidratt til forståelsen av meget lange 
fettsyrers metabolisme. Innen alle disse områder 
av lipidbiokjemien er det en logisk overgang fra 
det ene feltet til det andre.  Jon var en sann og 
stor vitenskapsmann med skapende originalitet, 
imponerende arbeidsinnsats og utpregete evner 
til både samarbeid og veiledning av kolleger.

Jon Bremer
K A AR E R .  NORUM

(Foto: Gjort tilgjenge-
lig av Audun Bremer)
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Jon Bremer studerte medisin ved UiO. I tillegg 
til dette studiet tok han eksamener og kurser 
i kjemi, og gjennomførte sitt doktorarbeid. 
Dette gjaldt konjugeringen av gallesyrene, 
som han kunne vise skjedde i to trinn: først 
en dannelse av gallesyre-CoA estre, deretter 
en enzymatisk konjugering med taurin eller 
cholin. Han skrev sin avhandling som student 
og på nynorsk, − ikke helt vanlig på den tiden. 
Men de vitenskapelige resultatene ble selvsagt 
også publisert internasjonalt i velrenommerte 
tidsskrifter.

Interessen for cholin førte han som postdoc til 
Greenbergs laboratorium i San Fransisco.  Jon 
skulle arbeide med siste trinn i en metabolsk 
pathway som Greenberg hadde postulert for 
dannelsen av cholin. Men Jon fant at Green-
bergs hypotese var gal. I stedet fant Jon en an-
nen pathway. Dekarboksyleringen og methy-
leringen som skulle omdanne serin til cholin 
fant ikke sted før serin var koblet til fosfati-
dylsyre som fosfatidylserin. Dette førte til en 
helt ny forståelse av dannelsen av ulike typer 
fosfolipider. Greenberg beskrev Jons arbeide i 
San Fransisco slik: «one of our most recent post-
doctoral fellows, Jon Bremer, came from Norway. 
In the year and a half he was with us he performed 
a monumental amount of research».

Men Jons navn i den vitenskapelig litteratur er 
vesentlig knyttet til carnitin. Han gjorde først 
noen gode eksperimenter som viste hvordan 
metylgruppene ble introdusert i carnitinet. 
Men hovedfunnene var hvordan carnitinet 
fremmet oksyderingen av fettsyrer, både korte 
og lange. Han postulerte at stimuleringen av 
oksiasjon kom av at det ble dannet acylcarni-
tiner, og at disse representerer aktiverte fett-
syrer, som kunne trenge igjennom mitochon-
driemembranene.  Hypotesen førte til at Jon 
selv syntetiserte acylcarnitiner på laborato-
riebenken og ved en rekke elegante eksperi-
menter kunne Jon Bremer vise at hypotesen 
var korrekt. Enda en ny pathway var klarlagt. 
Carnitinets rolle i fettsyreoksiasjonen er for-
lengst blitt lærebokstoff. Hans innsats innen 

dette sentrale feltet ligger i Nobelprisklassen 
av biologisk oppdagelser. Han fikk i alle fall 
Jahreprisen for sin forskning. Jon brukte acyl-
carnitiner til mye av sin lipidforskning etter 
at han hadde vist hva carnitinet gjorde.  Med 
sin gode kjemiske forståelse lagde han svovel-
derivater av lange fettsyrer for bedre å kunne 
forstå forholdet mellom alfa og betaoksyda-
sjon av fettsyrene. Disse thiafettsyrene har, 
som mange av Jons andre oppdagelser, ført til 
videre forskning i mange laboratorier.

Professor Jon Bremer er et godt eksempel på 
at vi innen forskning er mer avhengig av en-
keltmenneskets begavelse, teft, utdannelse og 
arbeidsinnsats enn av sentralstyrte forsknings-
programmer. Han forsto tidlig kjemiens be-
tydning for medisinsk grunnforskning. Alle 
hans elever ble stadig minnet om hva grunn-
leggende naturvitenskaplig forståelse har for 
medisinsk vitenskap. Hans største akademiske 
skuffelse var da kjemiundervisningen forsvant 
fra og biokjemipensumet ble redusert i medi-
sinerutdannelsen i Oslo. Jon Bremer startet 
tidlig med forskning og forlot aldri laboratori-
ebenken. Gjennom et langt liv har han på sin 
uegennyttige, men standhaftige og grundige 
måte veiledet en rekke forskere frem til solide 
karrierer innen norsk og internasjonal biome-
disin. Jon Bremer var en jordnær forsker som 
også deltok i samfunnet rundt seg. Han ledet 
i mange år det medisinske fagrådet i Norges 
Allmennvitenskaplige forskningsråd, og del-
tok eller ledet tallrike forskningspolitiske ko-
miteer. Norge har ved Jon Bremers bortgang 
mistet en av sine store vitenskapsmenn. Og vi 
har mistet en god venn og veileder. Jon var i 
sin veilederrolle meget generøs med nye ideer, 
kritisk i sine fortolkninger av funn og en ue-
gennyttig hjelper for å få forskerkolleger over 
vanskelige kneiker. Vi vil sakne hans gode lat-
ter, hans skarpe og vittige replikker på nynorsk 
med trøndersk toneleie, og all den inspirasjon 
han kunne gi, både vitenskapelig og allmenn-
menneskelig.
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Postdoc eller stipendiat
Vi søker etter to interesserte og engasjerte forskere med bakgrunn i en Ph.D eller 
Mastergrad (eller tilsvarende). 

SK E IK A M PE N HØI F J E L L SHO -
T E L L ,  G AUSDA L .  
Websider med informasjon om registrering er i 
dag lagt ut på følgende side:
http://www.kjemi.uio.no/nmr2006/

Påmelding skjer på e-post til: Per Eugen Kristi-
ansen ‹p.e.kristiansen@biokjemi.uio.no›

BRU K E R N M R USE R M E E T I NG,  
9-0  JA N UA R 2 0 0 6
I forkanten av det 9. Nasjonale NMR møtet i 

januar 2006 arrangerer Bruker Biospin «NMR 
User Meeting».
 
Skeikampen Høifjellshotell, Gausdal.
Websider med informasjon om registrering er i 
dag lagt ut på følgende side:
http://www.kjemi.uio.no/bum2006

Registrering på e-post til: Maria Lindstrøm 
‹marie.lindstrom@bruker.se›

Det 9. nasjonale NMR 
møte, 10-12 januar 2006

AR BEIDSFELT :  Cellesyklus-kontroll i bakte-
rier eller gjærceller. 
ARBEIDSSTED:  Avdeling for Cellebiologi, In-
stitutt for Kreftforskning, Det norske Radium-
hospital. God kunnskap i molekylærbiologi en 
nødvendighet. Engasjement for inntil to år, men 
forlengelse kan være mulig. 

K O N TA K T :  Professor Kirsten Skarstad 
(prokaryot cellesyklus; tel. 22934255, epost 
kskarsta@labmed.uio.no) eller professor Erik 
Boye (eukaryot cellesyklus; tel 22934256, epost 
eboye@labmed.uio.no). 
Se også radium.no/skarstad og radium.no/boye. 
Ansettelse så snart vi finner egnete kandidater.



Real-time PCR courses 
and workshops held 
throughout Europe

Lundberg Laboratory, Box 462, 405 30 Göteborg, Sweden
Homepage: www.tataa.com, Tel: +46 (0) 31-773 39 16, Fax: +46 (0) 31-773 39 10 

email: info@tataa.com

Next course occasion December 6th-8th in 
Göteborg, Sweden. 

Register today at www.tataa.com!

Hands-on training on 
multiple platforms

Modular based 
courses

Highly experienced 
supervisors

Courses in qPCR 
monthly since 2001

Human Endogenous 
Control Gene Panel

12 validated assays for 
candidate genes

Evaluate which 
gene is the best for 
normalization in 
qPCR

Experimentally 
validated on multiple 
platforms

Introductory 25% discount!

annons.indd 2005-11-08, 10:221



R E T UR A DR ESSE :  NBS-nytt v/ Jorun Sveia Heitmann, Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF,
Dept. of Cell Biology/Tumour Biology, Montebello, N-030 OSLO

matriks as

Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

Salg: 815 32 560
Support: 815 32 565
Fax: 22 95 85 60

post@matriks.no

www.matriks.no

Kjemisk teknologi
matriks
K J E M I S K  T E K N O L O G I

www.matriks.no

KAMPANJEPRIS
AGILENT 2100 BIOANALYZER

Matriks AS er fra 1. juni 2002 Agilent
Technologies sin forhandler i Norge.

Sats på Agilent, sats på fremtiden!

Automatisert analyse av DNA, RNA, proteiner og celler
2100 Bioanalyzer gir raskt pålitelige og reproduserbare resultater 
ved hjelp av Agilents ledende Lab-on-a-Chip teknologi. Et meget 
godt alternativ til arbeidskrevende gel-elektroforese teknikker. 

Er RNA prøven degradert ?
Ved mikromatrise og RT-PCR forsøk er det viktig å vite om RNA 
prøven er degradert. Agilents ”RNA Integrity Number” (RIN) gir 
svaret på en skala fra 1-10, og er betydelig mer pålitelig enn rRNA 
forholdet (28S/18S).

KAMPANJEPRISER (eks. MVA)

 Bioanalyzer komplett : 169.000,-

 e-Bioanalyzer *:        134.000,-
*Uten PC, ikke mulighet for celle flowcytometri.

- TILBUDET GJELDER TIL 31. MARS 2006 -


