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Evident introduserer nå de første biologisk kompatible Quantum Dots som ikke inneholder giftige tungmetaller. 
De nye T2-MP Evitags er basert på IndiumGalliumPhospor-kjerne i stedet for KadmiumSelen-kjerne.  
De behøver ikke behandles som spesialavfall. Du kan velge mellom forskjellige overflatekjemier og et bredt   
spekter av emisjons-bølgelengder. 

Besøk våre hjemmesider eller ring oss for mer informasjon om Quantum Dots fra Evident.

Quantum Dots fra Evident Technologies. 

KODAK IS4000R har et helt nytt kamera med 2048 x 2048 
pixels, 65.000 gråtoner og en oppløsning på 10 �m.             
Dette gir en utrolig følsomhet ved kjemiluminiscens.  

IS4000R er løsningen for deg som vil ha det beste       
utstyret for dokumentasjon og analyse av geler og blots. 
Vi har IS4000R på lager, så be oss om en demo.

Priser fra. Kr. 275.000,- eks. MVA og 1% miljøgebyr. 

KODAK In-Vivo FX systemet gir deg muligheten til å utføre 
Molecular Imaging på små dyr med følgende signaler: 
Hvitt lys, fluorescens (vanlig og infrarød), kjemiluminiscens,  
autoradiografi og røntgen. Alle signalene kan detekteres i dyret 
uten å flytte det. Røntgen er innebygget. 

KODAK In-Vivo FX gir deg et komplett Molecular Imaging   
laboratorium direkte på benken, til en pris ingen kan møte. 

Priser fra. Kr. 875.000,- eks. MVA og 1% miljøgebyr. 

Co-localization of Cy5.5 Labeled VEGF Receptors and Tumor Cells. Three image overlay 
produced in PhotoShop showing co-localization of VEGF over expression (red/orange) with the     
ds-red tumor cells (blue).
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S IST HØST SK AP TE publisering av ka-
rikaturer reaksjoner som var så kraftige 
at både styrken og graden overrasket 

mange. Redaktøren som hadde ansvaret pekte 
på ytringsfriheten og ville ikke beklage tryk-
kingen. I noen tilfeller brukes karikaturer og 
spissformuleringer for å sette igang en debatt om 
viktige tema. I andre tilfeller brukes de kanskje 
kun for å understreke ytringsfriheten. Tidligere 
NBS-nytt redaktører har understreket ønsket 
om debatter i vårt blad. Nå når jeg har overtatt 
redaktørrollen, synes jeg det er på sin plass å un-
derstreke at jeg er enig i dette. For at debattene 
skal bli fruktbare med fokus på faglig relatert 
innhold, må selvfølgelig innleggene være ryd-
dige og sakelige. 

Jeg antar at det var iver etter å initiere vik-
tige debatter som fikk en NBS-skribent til å 
spissformulere sist høst. Men hvis formulerin-
gene blir for spissede og iveren fører til at det går 
ut over sakeligheten, kan potensielle debattanter 

mene at det ikke er verdt bryderiet å debattere 
med skribenten. Høstens artikler har resultert 
i mange reaksjoner (blant annet brevene på s. 
44-45), men de var først og fremst fokusert på 
formen, ikke innholdet. På denne måten vil 
ikke den faglige relaterte debatten være vekket 
til live, men den kan bli liggende død. I våre in-
ternett-dager, hvor hva som helst kan publiseres, 
foretrekker mange å lese informasjon fra kilder 
hvor det er en redaktør som har ansvar for at 
innholdet holder et skikkelig nivå. Ansvaret for 
innholdet i NBS-nytt vil nå være mitt. 

Avslutningsvis vil jeg minne leserne om at 
NBS-nytt i neste nummer starter med å presen-
tere historiske norske artikler. Ta kontakt med 
initiativtakeren, Arne Klungland, hvis du har 
forslag til en artikkel som kunne passe i denne 
faste spalten. Jeg har fått samlet en glimrende 
stab av redaksjonsmedlemmer. Vi håper å kunne 
gi dere et blad som er så bra at dere sitter og ven-
ter ved postkassen hver tredje måned. 

F ORUM FOR BIOTEKNOL OGI melder 
i sin artikkel i European Biotechnology 
News no , 2006, om optimisme i norsk 

biotekindustri. Dette illustreres bl.a. med at i 
2005 ble 3 norske biotekfirma børsnotert, flere 
norske biotekselskaper tiltrakk seg og ble finan-
siert av internasjonal venturekapital og ca 30 sel-
skaper gikk med overskudd. Dette er meget bra, 
og gir absolutt grunn til optimisme.

Norsk biotekindustri utgjøres i dag av om 
lag 75 selskaper. Et stort antall av selskapene 
har utspring fra universitetsmiljøene. De hører 
stort sett inn under det som karakteriseres som 
rød bioteknologi, nemlig den farmasøytiske, og 
representerer både terapeutisk og diagnostisk 
teknologi. Den grønne og hvite bioteknologien 
er lite representert i selskapene i Norge, mens 
den blå delen, den marine bioteknologien, synes 
å være på fremmarsj. Dette er gledelig.  

Selv om 40% av de norske biotekselskapene 
går med overskudd, er kapitalreservene begren-
set, og en stor andel av våre selskaper er små 

sammenlignet med tilsvarende selskaper for ek-
sempel i Sverige. Dette gjør norsk biotekindustri 
sårbar, og langsiktigheten er begrenset. Forvent-
ningene om at norsk biotekindustri i fremtiden 
skal bli like viktige i norsk industri som olje og 
gass er i dag, synes derfor urealistisk.

I Dagens Næringsliv 5 februar iår, ar-
gumenterer Aps helsepolitiske talsmann, Jan 
Bøhler, for et næringspolitisk løft for Biotek-
bransjen, og at staten må være aktiv. Han mener 
tiden er moden, industrien i Norge er liten, og 
vi har flinke forskere. Parallelt med dette, kom-
mer trolig Helse- og Omsorgsdepartementet i 
mars med et lovutkast, en revisjon av bioteklo-
ven, som kan åpne for en begrenset forskning på 
befruktede egg.

Hva er så begrensningen for en økning av 
norske biotekbedrifter? Våre universitetsmiljøer 
driver forskning på høyt internasjonal nivå, de 
få biotekselskaper vi har er stort sett basert på 
teknologi fra universitetsmiljøene og våre sel-
skap tiltrekker seg internasjonal venturekapital 

REDAKTØR

EIR IK FR ENGEN

PRESIDENT

BER IT JOH A NSEN

Realisme i norsk bioteknologi-satsing?

Karikaturer, ytringsfrihet og debatter
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« A LLER A NFANG IST schwer» het det i 
min lærebok i tysk. Ikke så med året 2006 
for Norsk Biokjemisk Selskap. Vi startet 

året med et strålende Kontaktmøte på Storefjell, 
arrangert av lokallaget på Ås. Følgende personer 
var ansvarlige for herligheten: Vincent G.H. Eij-
sink (formann), May Bente Brurberg, John Ein-
set, Grethe Kobro, Kristine Magnus, Kristine 
Naterstad, Øystein Rønning, Dag Inge Våge og 
Ågot Aakra. Det faglige programmet var utmer-
ket, maten var som vanlig på topp og det var nok 
plass til alle – også for utstillerne. Vi kunne nok 
ha ønsket oss litt færre kuldegrader og litt mindre 
vind og snø, men dette er detaljer. Over 430 del-
takere kunne nyte fag og sosial omgang i tre hele 

dager. En foredragsholder (Chris Dobson) hadde 
regnet ut at oppmøtet i Norge skulle tilsi godt 
og vel 6000 deltakere på et tilsvarende årsmøte i 
England og 200 000 i Kina.
Suksessen på Storefjell gir oss god seilingsfart 
inn i 2006. Vi gleder oss allerede til Kontaktmø-
tet i 2007, som skal finne sted på Lillehammer 
første helg i februar. Mer informasjon om hva 
som skjer i foreningen, kan du finne på vår hjem-
meside (www.biokjemisk.com), der vi har lagt ut 
bilder fra Storefjell, referat fra Generalforsamlin-
gen, utlysning av reisestipend, stillinger ledig og 
informasjon om internasjonale møter. Merk at vi 
også legger ut NBS-nytt på hjemmesiden. Hvis 
det er noe du savner på hjemmesidene, så si fra!

GENERAL- 
SEKRETÆR

ER IK BOY E

There will be international and national 
speakers and ample time for informal discus-
sions.

The programme will be posted at 
www.camst.no and on 
www.biokjemisk.com.

Abstract deadline:  May 2006.
This meeting is sponsored by FUGE and by 

Organized by: Magnar Bjørås, Sigve Håvar-
stein, Anne Brit Kolstø, Michael Koomey, 
Kirsten Skarstad, Tone Tønjum

Microbial Sciences and Technology

En god start

NAT IONA L CON F E R E NCE ON 

 7.-9.  J U NE 2 0 0 6,  HOL M E N F JOR DHO T E L L ,  NESBRU.

i fri internasjonal konkurranse. Dette betyr at 
kvaliteten på norsk biotekindustri ikke er noen 
begrensning.

Den svenske og danske stat har hver for seg 
satset flere hundretalls millioner kroner i biotek 
næringsutvikling, og i våre naboland vokser nye 
biotekfirmaer fram i raskt tempo. I Norge finan-
sieres forskning ved våre universiteter stort sett 
gjennom Norges forskningsråd. Det viktigste 
kriterium er vitenskapelig kvalitet, og slik bør 
det være for å fremme god kvalitet. 

Men, sammenlignet med våre naboland 
mangler vi tilgang på kapital til universitets-

miljøene for «proof of concept» av mulige tek-
nologier, teknologier som er spin off av vår vi-
tenskapelige aktivitet. Et arbeid som verken er 
vitenskapelig meritterende eller som egner seg 
i forskerutdanning og som derfor ikke lar seg 
finansiere av forskningsmidler. Denne type ka-
pital må være statlig, da konsepttesting av tek-
nologi heller ikke tiltrekker seg privat kapital 
(venture-). Skal vi derfor kunne skape realisme i 
den optimismen som nå råder i norsk bioteknæ-
ring, er det tvingende nødvendig med tilgang 
på statlig risikovillig kapital! Vi har forutsetnin-
gene for å lykkes, la oss bevise det!
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D E FLESTE AV oss kjenner til de store 
internasjonale publikasjonene innen 
vårt fagfelt. Noen av disse er av rela-

tivt ny årgang (International Human Genome 
Sequencing Consortium, 200), mens andre er 
relativt gamle (Mendel, 866). Andre oppda-
gelser inkluderer de store metodiske fremskritt 
som blant inkluderer dideoksysekvensering 
(Sanger et al., 977), og kloningen av et gen som 
inneholdt triplettrepetisjoner og var koblet til 
Huntington’s sykdom (The Huntington’s Disea-
se Collaborative Research Group, 993). Det er 
imidlertid færre som kjenner til historiske nor-
ske artikler (og forfattere), og det finnes mange 
som har gått inn i historiebøkene til tross for at 
de ikke har fått det gjennomslag som artiklene 
nevnt over. Viste du at George Huntington var 
først ute med systematisk å beskrive sykdommen 
«Huntington» i 872, men at distrikslegen Johan 
Christian Lund opprinnelig beskrev den i 860 
i Setesdal under navnet Setesdalsrykkja (forøv-
rig samme år som Abraham Lincoln ble valgt til 
første republikanske president i USA og første 
utgave av Aftenposten kom ut med hovedtitte-
len Christiania Adresseblad).

AR NE K LUNGL A ND

Historiske norske 
arbeider
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R EPL IK A SJON AV DNA 
I  ESCHER ICHI A COL I  
UV absorpsjonsfotografi 
viser DNA-bånd etter 
tetthetsgradient (CsCl) 
sentrifugering. DNA ble 
isolert på ulike tidspunkt 
(indikert i figur) etter 
tilsetting av N4-substrat 
til koloni som var N5-
merket. Fotografiene er 
tatt etter 20 timer sentri-
fugering ved 44.770 rpm. 
Øvrige detaljer finner 
du hos PNAS hvor hele 
artikkelen er tilgjenge-
lig. Se også Hanawalt, 
2004.

I hvert nummer av NBS-nytt fremover øn-
sker vi å presentere en til to artikler, samt en av 
hovedforfatterne på disse. Vi har allerede notert 
oss noen artikler som vi alle bør kjenne til, men 
ønsker at leserne også skal komme med forslag. 
Til slutt presenterer vi en Figur fra Meselson og 
Stahls artikkel fra 958 som løste gåten om hvor-
dan DNA-molekylet ble replikert. Metodene de 
benyttet inkluderte blant annet tetthetsgradi-
ent (CsCl) sentrifugering av DNA (se Figur). I 
neste nummer av NBS-nytt kan du blant annet 
lese om den berømte «Bøyum metoden» for se-
parasjon av blodceller, hvor det også ble benyttet 
en gradient. 

Har du noen forslag, og husk at artikkelen ikke 
behøver være gammel for at den er historisk 
(960-2000?), kan du sende disse til:
Arne Klungland
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Mikrobiologisk Institutt
Seksjon for Molekylærbiologi
0027 Oslo
aklungla@medisin.uio.no

R EF E R A NSE R
Hanawalt P.C. (2004) Density matters: the semiconservative 
replication of DNA. Proc Natl Acad Sci USA 0:7889-94

International Human Genome Sequencing Consortium 
(200) Initial sequencing and analysis of the human ge-
nome. Nature 409:860-92

Mendel, G. (866) Versuche über Pflanzen-Hybriden. 
Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Abhand-
lungen, Brünn 4:3-47

Meselson M. and Stahl F.W. (958) The Replication of 
DNA in Escherichia coli.  Proc Natl Acad Sci USA  44:67-82

Sanger, F., Nicklen S., and Coulson A.R. (977) DNA 
Sequencing with Chain-terminating Inhibitors. Proc Natl 
Acad Sci USA 74, 5463-5467

 The Huntington’s Disease Collaborative Research Group 
(993) A novel gene containing a trinucleotide repeat that 
is expanded and unstable on Huntington’s disease chromo-
somes. Cell 72, 97–983 
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P R IONSYK DOMMENE ER DØDELIGE 
nevrodegenerative sykdommer hos 
mennesker og pattedyr, hvorav de mest 

kjente er Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) 
hos menneske, kugalskap (BSE) hos storfe og 
scrapie hos sau og geit (Tabell ). Alle disse syk-
dommene hadde tradisjonelt begrenset viktighet 
fordi de var sjeldne. Dette var før BSE-epide-
mien i Storbritannia, som startet i 985 og nådde 
sin topp i 992-93 med over 000 nye utbrudd 
hver uke. Situasjonen var ute av kontroll og ble 
ytterligere forverret da det i 996 ble kjent at 
BSE hos storfe kunne overføres til menneske 
og gi en ny variant av CJD (vCJD). Beregnin-
ger antydet at 40 millioner mennesker hadde 
vært i kontakt med BSE-infisert kjøtt eller an-
dre produkter. Hvor stor ville datterepidemien 
hos menneske bli? I dag, 0 år senere, vet vi at 
denne etter all sannsynlighet blir begrenset. Til 
nå er 80 mennesker, overveiende unge, rammet 
av  vCJD. Tiltakene for å beskytte forbrukere 
og for å gjenopprette forbrukertillit er av glo-
bal karakter. For EU-området ble BSE-relaterte 
kostnader frem til og med 2003 anslått til 000 
milliarder kroner.

PR IONSY K D OM M E NE E R 
OV E R F ØR B A R E
Scrapie hos sau ble overført eksperimentelt al-

lerede i 936, og dette støttet den rådende idé 
om at scrapie var en smittsom virussykdom. De 
fleste eksperter antok at det dreide seg om en 
såkalt langsom virusinfeksjon, derav betegnel-
sen «slow-virus-infection», som dukket opp på 
midten av 950-tallet. 

Det ble påpekt histopatologiske likhets-
trekk mellom scrapie hos sau og en sjelden 
sykdom, kalt kuru, som rammet kannibaler på 
Papua New Guinea []. Dette førte til at forsøk 
ble iverksatt for å overføre også kuru eksperi-
mentelt. Det lyktes å overføre kuru til sjimpanse 
i 966, og i 968 ble sporadisk CJD også overført 
til sjimpanse. Scrapie hos sau ble overført til mus 
og hamster allerede i 96 [2]. Disse overførbare 
hjernesykdommene, som ga svamplignende 
(eng. spongiform) vakuoledannelser i hjerneve-
vet, gikk nå under navnet Transmissible Spon-
giform Encephalopathies (TSEs).

SM IT T EST OF F E TS S A M M E N-
SE T N I NG -  «PRO T E I N ONLY» 
H Y PO T ESE N
I løpet av 960- og 70-tallet ble mye gjort for 
å karakterisere TSE agens. Nye modeller for 
eksperimentell TSE ble utviklet, deriblant en 
smittemodell hos hamster [3]. Allerede i 967 
kom idéen som antydet replikasjon av TSE-
agens uten nukleinsyre [4]. Det viste seg at be-

Prionsykdommene omfatter nevrodegenerative lidelser hos mennesker og dyr. De 
forårsakes av et smittestoff som inneholder en unormal isoform av prionproteinet, 
et GPI-forankret glykoprotein som normalt finnes i cellemembraner. Aggregering 
av feilfoldete prionproteinfragmenter står sentralt i sykdomsutviklingen. Den store 
interessen for prionsykdommene skyldes dels smittestoffets proteinnatur som reiser  
fundamentale nye mikrobiologiske spørsmål, og dels de zoonotiske perspektiver som 
dukket opp da det viste seg at BSE hos storfe kunne overføres via infisert kjøtt til 
mennesker. Til tross for mange års intens forskning er funksjonen til det normale pri-
onproteinet fortsatt ukjent. Vi vil her gi et historisk tilbakeblikk på prionfeltet samt 
presentere noen smakebiter fra norsk prionforskning.

MICH A EL A .  
TR A NUL IS ,   

AR IL D ESPENES ,  
CHR ISTEL MOR ÆUS 
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handling som ødela nukleinsyrer hadde liten 
eller ingen effekt på smittestoffet, mens protein-
ødeleggende behandlinger førte til inaktivering. 
En hypotese om at endrede egenskaper hos et 
eller deler (underenheter) av et protein kunne 
være underliggende årsak til disse sykdommene 
ble også fremsatt i 967 [5]. De fleste, deriblant 
Carleton Gajdusek (Nobelpris 976 for sitt ar-
beid med Kuru), hevdet imidlertid at ultrastruk-
turstudier og inaktiveringsstudier med tanke på 
å ødelegge nukleinsyrer pekte i retning av et 
ukonvensjonelt virus [6]. 

Ved bruk av hamstermodellen utviklet 

den amerikanske legen Stanley B. Prusiner 
(Nobelpris 997) i 982 sin «protein only» hy-
potese. Han foreslo at smittestoffet burde kal-
les et prion, basert på «proteinaceous infecti-
ous particle». Av språklige grunner skrev han 
proin om til prion [7]. Proteinet som viste seg 
å være knyttet til smitte hadde en proteinase 
K-resistent kjerne med molekylmasse 27-30 
kDa. Dette ble kalt prionproteinet (PrP), og 
man antok at det var et viralt protein. Tidlig 
på 990-tallet, etter at man visste at PrP var et 
vertsprotein, ble det vist at transgene mus uten 
PrP-gen var tilsynelatende normale, men re-

Figur 

A) Skjematisk oversikt 
over PrP::GFP-kon-
struktet. Konstruktet 
har en signalsekvens 
for import til endoplas-
matisk retikulum og en 
sekvens for påkopling 
av GPI-anker. Det 
repeterte området fra 
aminosyre 54 til 95 
har Cu2+-bindende 
egenskaper. Kløyvings-
setet ved aminosyre 3 
ligger N-terminalt for 
et hydrofobt område 
i PrP. Tre α-helixer 
C-terminalt for kløy-
vingsområdet er tak-
steinskravert. Epitoper 
for de monoklonale 
antistoffene Saf-32 og 
P4 (”N-terminale”) og 
L42 (”C-terminalt”) er 
også angitt.  

B) Western blot detek-
sjon av PrP fra sauehjer-
ne og PrP::GFP stabilt 
uttrykt i mus neuro-
blastomaceller (N2a). I 
sporene  og 3 sees PrP 
med glykaner, med hhv 
et ”N-termialt” (P4) og 
et ”C-terminalt” (L42) 
antistoff. PrP vil hos 
alle pattedyr fremstå 
som en smear fra 30 
til 37 kDa på grunn 
av glykosyleringene. 
I sporene 2 og 4 ser vi 
tilsvarende, men etter 
deglykosylering med 
Pngase F. Legg merke 
til at det C-terminale 
fragmentet kun påvises 
av L42, som har bin-
dingssete i denne delen 
av PrP. I sporene 5 og 
6 påvises PrP::GFP 
med P4 antistoffet etter 
samme mønster. Merk 
at PrP::GFP glykosy-
leres som u-tagget PrP, 
spor 5, noe som viser at 
det kimære proteinet 
entrer sekretorisk rute 
og modifiseres tilsyne-
latende normalt. Med 
bruk av GFP som tag 
påvises N-terminale 
kløyvingsfragmenter 
med P4-antistoffet, 
spor 6. 
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sistente mot prionsmitte [8, 9]. Dette ga støtte 
til prionhypotesen og viste at denne sykdoms-
gruppen var direkte knyttet til den cellulære 
skjebnen til prionproteinet. 

K A R A K T E R ISE R I NG AV PR I-
ONPRO T E I NE T
Screening av et cDNA-bibliotek fra scrapiein-
fisert hamsterhjerne med prober basert på N-
terminal sekvens av den proteinase K-resistente 
prionproteinkjernen viste overraskende nok at 
PrP ble kodet for av et av vertsdyrets egne gener. 
Dette genet viste det samme restriksjonsmøn-
ster og ga samme mengde mRNA hos friske og 
syke individer. PrP-genet ble også funnet hos 
mus og menneske, og var uttrykt i flere vev [0]. 
Karakterisering av genet viste at de to isofor-
mene av PrP hadde samme primærsekvens. Det 
ble antydet at forskjellen mellom PrPC og PrPSc, 

den normale cellulære og den scrapieassosierte 
formen av PrP, skyldtes posttranslasjonelle mo-
difiseringer []. 

PrP-genet er karakterisert hos en rekke ar-
ter. Det består av to korte utranslaterte eksoner 
og et tredje ekson som inneholder den åpne le-
serammen. Det primære translasjonsproduktet 
er på 253 aminosyrer hos menneske og omtrent 
like stort hos andre pattedyr. Hos menneske er 
det beskrevet polymorfier i PrP som er direkte 
assosiert med utvikling av sykdom, mens poly-
morfier hos sau er relatert til graden av sykdoms-
mottakelighet. 

Spektroskopiske strukturanalyser viste at 
mens PrPC er rik på α-heliksstruktur, så er PrPSc 
rik på β-platestruktur, noe som er typisk for lite 
løselige og aggregerende proteinkomplekser. 
Mer detaljerte data om de lite løselige PrPSc ag-
gregatene lot vente på seg. PrPC ble imidlertid 

C) N2a-celler stabilt transfektert med sau PrP::GFP. Cellene ble dyrket i Lab-tek cellekamre og undersøkt som levende 
celler eller dyrket på coverslips, fiksert med metanol og immunfarget med Mab mot PrP. N2a celler utrykker detekterbart 
nivå av endogent PrP og ble immunfarget med SAF-32 som gjenkjenner både mus og sau PrP. P4 derimot, gjenkjenner bare 
sau PrP. Alexa 594 -merket sekundærantistoff (rødt) ble brukt mot begge antistoffer og Hoechst 33342 ble brukt for å farge 
kjerner.
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studert ved NMR [2]. I dag er NMR-struk-
turen av PrP hos et titalls pattedyrarter kjent. 
Karakteristisk for alle er en todeling, med en 
ustrukturert N-terminal hale på 90-00 residuer, 
og et globulært domene fra aminosyre 25 til 233 
(nummerering hos sau). Den globulære delen av 
PrP inneholder en konservert disulfidbru mel-
lom Cys 82 og 27 og glykosyleringsseter i Asn 
84 og 200. Både PrPC og PrPSc opptrer i ulike 
glykoformer med null, en eller to N-glykaner, og 
begge molekylene er forankret i cellemembranen 
via et C-terminalt GPI (glykosyl-fosfatidyl-ino-
sitol)-anker.  Den N-terminale halen inneholder 
en serie repeterte sekvenselementer. Hos sau be-
står det repeterte området av 5 sekvenselementer, 
hver på 8 aminosyrer, men både antall elementer 
og antall aminosyrer pr element varierer mellom 
artene. Disse repeterte områdene av PrP har vist 
seg å kunne binde kobberioner med høy affini-
tet [3, 4]. Den biologiske funksjonen til PrP 
er ukjent, men det er overveiende sannsynlig at 
de metallbindende egenskapene til proteinet er 
av funksjonell betydning, muligens i forbindelse 
med oksidativt stress.

Et hovedfokus i prionforskningen de siste 
5 årene har vært å forstå hvor og hvordan feil-
foldingen av PrPC til PrPSc skjer og hvilke andre 
cellulære faktorer som spiller inn i denne pro-
sessen. PrPSc ser ut til å fungere som templat for 
feilfolding av vertens normale PrPC, og det er 
fremsatt en rekke modeller som postulerer at en 
eller flere ukjente faktorer, et protein X, deltar 
under feilfoldingen [5]. 

SCR A PIE I  NORGE –  F ORVA LT-
N I NGSM ESSIGE A SPEK T E R O G 
OPPDAGE L SE N AV AT Y PISK 
SCR A PIE NOR98
Scrapie ble diagnostisert hos norskfødt sau for 
første gang i 98. Det foreligger imidlertid be-
skrivelser av scrapie-lignende sykdom hos norsk 
sau fra tidlig på 900-tallet. Det er nok sannsyn-
lig at den omfattende importen av sau fra Skott-
land og England i 870-årene også dro med seg 
sykdommer som scrapie, som var svært utbredt 
på de Britiske øyer. Forekomsten av scrapie var 
meget lav i Norge fram til midten av 990-tal-
let, men i 995 ble sykdommen påvist i 8 flok-
ker, og i 996 økte tallet til 3 flokker. Denne 
økningen kom samtidig med at sammenhengen 
mellom BSE og vCJD hos menneske ble kjent, 
og dette resulterte i økt bevissthet og oppmerk-
somhet rettet mot scrapie hos både myndighe-

ter og forbrukere. I Norge ble scrapie håndtert 
meget strengt med full nedslakting av både den 
rammede flokken og de såkalte kontaktflokkene 
som ofte fantes i et betydelig antall. Selv om det 
aldri er vist noen sammenheng mellom scrapie 
og human sykdom, ble mer enn 00.000 friske 
sauer fra kontaktflokker avlivet og destruert i 
Norge på 990-tallet.

I 998 ble det gjort et viktig funn i norsk 
scrapieforskning, nemlig oppdagelsen av en aty-
pisk form av scrapie hos sau, såkalt Nor98 [6]. 
Dette er en form for scrapie som skiller seg fra 
den vanlige klassiske formen, bl.a. med hensyn 
til forandringer i hjernen og ved at alderen til 
de rammede individene er i gjennomsnitt 6 år 
i motsetning til 3 år ved klassisk scrapie. I til-
legg er det dyr med PrP-polymorfier knyttet til 
moderat eller lav mottakelige for klassisk scrapie 
som rammes [7]. Dette har naturligvis meget 
store konsekvenser for avlsstrategier rettet mot 
kontroll av klassisk scrapie, noe som er grundig 
kommentert bl.a. i Nature [8]. Inspirert av re-
sultatene fra Norge har scrapieforskere også på-
vist Nor98 eller andre former for atypisk scrapie i 
en rekke andre europeiske land. Oppdagelsen av 
Nor98  viser at en rekke helt grunnleggende for-
hold knyttet til forekomst av prionsykdom hos 
husdyr er ukjent og at ny viten innen dette feltet 
kan få store forvaltningsmessige konsekvenser i 
løpet av meget kort tid. 

Et slående eksempel på det sistnevnte er at 
det nylig er diagnostisert ett tilfelle av BSE hos 
geit i Frankrike. Dette er det første tilfellet av 
BSE som til nå er påvist hos små drøvtyggere. 
Det har lenge vært ansett for underlig at BSE-
agens, som ved eksperimentell poding lett lar seg 
overføre til sau og gir en sykdom svært lik scra-
pie, tilsynelatende ikke har forårsaket en BSE-
epidemi i den britiske sauepoulasjonen, med de 
dramatiske konsekvenser det ville hatt. Isteden 
oppdages BSE altså hos en fransk geit. Dette ene 
tilfellet har resultert i en serie forvaltningsmessi-
ge tiltak fra EU sin side, med en kostnadsramme 
på mange titalls millioner Euro. Spøkefugler sier 
at dette er verdenshistoriens dyreste geit. Fak-
tum er at BSE-smittestoffet er helt uakseptabelt 
i den humane næringskjeden og derfor blir kon-
sekvensene av slike funn så store.

CE L LU L Æ R PROSESSE R I NG AV 
PR P 
I 997 ble scrapieforskningen i Norge trap-
pet opp gjennom en felles satsing ved Norges 
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veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinsti-
tuttet med støtte fra Norges forskningsråd og 
sauenæringen. I et samarbeid mellom NVH og 
Universitetet i Oslo studeres PrPs normale cel-
lebiologi. Det legges her vekt på studier av den 
proteolyttiske prosesseringen av PrP, sortering 
av PrP i polariserte epitelceller, og studier av 
PrP-bindingspartnere som kan være involvert i 
feilfoldingsprosessen. Proteolyttisk prosessering 
av PrP ble observert tidlig på 990-tallet, men 
er fortsatt ufullstendig forstått og gjenstand for 
studier i mange laboratorier. Det ser ut til at PrP 
kuttes i overgangen mellom den fleksible halen 
og det globulære domenet, tett inntil et strekk 
av hydrofobe aminosyrer som kan fungere som 
et transmembranområde – et såkalt juxtamem-
branøst kutt (Figur A). Prosesseringen er kon-
servert og finner sted både hos pattedyr og hos 
fugl. Nøyaktig hvor i cellen denne kuttingen 
skjer og hvilken protease som er involvert er 
fortsatt ukjent. Man vet heller ikke om denne 
prosesseringen, som viser likhetstrekk med det 
som er observert for amyloid-β i utviklingen av 
Alzheimers sykdom, spiller noen rolle i utvik-
ling av prionsykdom.

En rådende hypotese har vært at PrP kut-
tes ved cellemembranen eller under resirku-
lering i endosomale vesikler. Følgelig ville en 
forvente frigjøring av den N-terminale halen 

til cellekulturmediet. Vi har utviklet en modell 
for studier av prosesseringen av saue-PrP i cel-
lekultur, hvor den N-terminale halen er merket 
med grønt fluorescerende protein (GFP) slik at 
den lettere kan følges etter å ha blitt kuttet fra 
PrP i cellemembranen (Figur A, B). Den cel-
lulære distribusjonen, glykosyleringen og pro-
sesseringen av PrP ser ut til å gå som normalt 
også når PrP uttrykkes med GFP-tag i den N-
terminale halen (Figur B, C). Interessant nok 
frigjøres den N-terminale halen i liten grad til 
cellekulturmediet. Det har heller ikke lyktes å 
hemme denne prosesseringen med inhibitorer 
av lysosomale proteaser, metalloproteaser eller 
proteasomdegradering. Strukturelle endringer 
av PrP i det antatte kutteområdet laget ved sete-
spesifikk mutagenese har også vist seg lite effek-
tivt med tanke på å redusere prosesseringen [9]. 
PrP uten GPI-anker ser ut til å prosesseres like 
effektivt i cellekultur som GPI-forankret PrP, 
noe som skulle tyde på at sortering av PrP til 
spesielle membrandomener (rafts) via sitt GPI-
anker ikke er nødvendig for denne prosesserin-
gen, slik det har vært antydet tidligere. Når det 
gjelder PrPs bindingspartnere har vi fokus på en 
lamininreseptor og en eksonuklease som stude-
res i cellekulturer både alene eller  kotransfektert  
med sau-PrP. 

F IGUR 2

Påvisning av PrPSc i rektum 
hos sau.

A) Eddiksyrebehandlet rek-
tumslimhinne med lymfatiske 
follikler (pil) i bakre deler 
av rektum. Pilhodet viser 
overgang mellom rektumslim-
hinne og hud.

B) Immunhistokjemi: PrPSc 
(brunt signal) i lymfatiske 
follikler (F) i snitt fra rektum-
biopsi tatt ut fra levende sau. 
L: Tarmlumen. 

C) Histoblot: Proteaseresis-
tent PrPSc i lymfatiske follikler 
etter behandling av vevssnitt 
lagt på membran med prote-
inase K.

D) Western blot etter prote-
inase K-behandling av rek-
tumbiopsi. : Di-, mono- og 
uglykosylert PrPSc hos sau med 
scrapie. 2: Vev fra kontrollsau. 
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PAT O GE NESE V E D EK SPE R I-
M E N T E L L SCR A PIE 
Et av arbeidene som ble startet da norsk scra-
pieforskning kom i gang på midten av 990-
tallet var å kartlegge norske sauerasers PrP-
polymorf ier i forhold til scrapieforekomst 
[20]. Dette ga bakgrunnsinformasjon for ek-
sperimentell poding av sau med scrapiesmitte 
og for diskusjon om avlsmessige tiltak for å 
begrense scrapieforekomst [2]. Det ble eta-
blert en smitteenhet for oral poding av lam 
ved NVHs forsøksgård i Sandnes. Dette var 
et ledd i NVHs hovedsatsing på studier av den 
perifere sykdomsutviklingen, med spesielt fo-
kus på den rollen tarmens lymfatiske vev spil-
ler den tidlige fasen av en scrapieinfeksjon. Ved 
å avlive smittede dyr på ulike tidspunkter etter 
poding ble det funnet at PrPSc allerede etter 
5 uker ble avleiret i folliklene i det lymfatiske 
vevet i svelgtonsiller og i Peyerpletter (se fak-
taboks) hos lam med PrP-genotyper knyttet til 
høy mottakelighet for scrapie [22]. Senere i in-
feksjonsforløpet ble avleiringene av PrPSc mer 
omfattende og bredte seg til lymfatiske organer 
også utenom mage-tarmkanalen, bl.a. milt og 
lymfeknuter. Lignende funn ble gjort hos sau 
fra flokker med naturlig scrapie [23-26]. Det 
ble også funnet PrPSc i nervevev i tarmveggen 
omtrent samtidig med de tidlige avleiringene 
av PrPSc i de lymfatiske folliklene. Ved ul-
trastrukturelle studier ble det påvist små ner-
vefibre inne i de lymfatiske folliklene, noe som 
viste et anatomisk grunnlag for overføring av 
PrPSc fra lymfatisk vev til nervesystemet [27]. 
Samlet sett støtter disse studiene av scrapie 
hos sau data fra sykdomsmodeller hos gnagere 
som har vist at det perifere lymfatiske vevet er 
viktig for overføring av prioner til nervesys-
temet. Studiene indikerer at tarmen, og sær-
lig den ileale Peyerplett, er et viktig organ for 
opptak og oppformering av smittestoffet [28]. 
Den delen av sykdomsutviklingen som omfat-
ter nervesystemet med spredning av PrPSc via 
det autonome nervesystemet til ryggmarg og 
hjernestamme samt spesifikke ultrastrukturel-
le forandringer i hjernevevet er også beskrevet 
[26, 29, 30].

Et sentralt klinisk problem er imidlertid 
muligheten for tidlig diagnostikk i den lange 
prekliniske fasen. Det utvikles ingen påviselig 
immunrespons som følge av en prioninfeksjon, 
og det eneste diagnostiske verktøy har hittil vært 
påvisning av PrPSc. Følgen av dette er at det til 

dags dato ikke foreligger noen praktisk anvend-
bar diagnostisk test med god følsomhet, selv om 
flere lovende metodemessige fremskritt er gjort 
de seneste årene [3].

Smittemodellen er også brukt for å studere 
om uttak av lymfatisk vev fra levende sau kan 
benyttes til å diagnostisere scrapie før dyrene er 
blitt syke. Det ble utviklet en enkel metode for 
uttak av vev fra endetarmen like innenfor ana-
låpningen. I dette området finnes lymfatiske fol-
likler i slimhinnen (Figur 2A), og det ble funnet 
avleiringer av PrPSc i disse strukturene hos sau 
før kliniske symptomer kunne observeres (Figur 
2B-D) [32]. Inntil nylig har slik diagnostikk ba-
sert seg på å studere lymfoide vev fra organer der 
vevet har vært mer variabelt tilstede (det tredje 
øyelokk) eller har vært vanskelig tilgjengelig 
(svelgtonsillen). 

SLU T TKOM M E N TA R E R
Økt forståelse av den subcellulære skjebnen til 
PrP og ikke minst dets fragmenter etter proses-
sering fremstår i dag som viktig innen prionfel-
tet, fordi feilfolding og aggregering av cellulært 
PrP er den eneste sikre molekylære hendelsen 
vi kjenner til for disse sykdommenes vedkom-
mende. Det er også antydet at «nedarving» av 
egenskaper basert på templatdirigert konforma-
sjonsendring av spesifikke proteiner kan være av 
bredere biologisk relevans enn kun å forårsake 
sjeldne nevrodegenerative sykdommer [33]. Det 
er vel ikke dristig å anta at de første som beskri-
ver slike mekanismer og illustrerer deres viktig-
het, vil få sine navn skrevet inn i cellebiologiens 
historiebøker.

Den ilealePeyerpletthos unge lam 
er et ,5 –2 meter langt parti i bakre 
tynntarm og utgjør ca. 90 % av alt 
lymfatisk vev i mage-tarmkanalen. 
Det lymfatiske vevet viser seg tyde-
lig når tarmen åpnes pålangs (pil) 
og det består av follikler (F) som er 
aggregater av prolifererende B lym-
focytter. Ved scrapiehopes det opp 
store mengder PrPSci de lymfatiske 
folliklene og i nerveceller i muskel-
laget (pilhode) av tarmen.
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Biokjemikere etablerer et nytt 
forskningsmiljø ved Høgskolen i Oslo 

A V D E L I N G  F OR  H E L S E FA G  ved 
Høgskolen i Oslo skal satse på bio-
medisinsk forskning. Trine B. Hau-

gen ble ansatt som professor i 2004 og Elin L. 
Aschim som førsteamanuensis i fjor (bilde ). 
De har begge hovedfag i biokjemi fra UiO (hhv 
980 og 999) og har arbeidet sammen i flere år 
på Rikshospitalet før de begynte på Høgskolen. 
Elin L. Aschim disputerte i fjor, og Trine B. 
Haugen var hennes veileder. På Høgskolen skal 
de videreføre forskning rundt årsaker til repro-
duksjonsforstyrrelser hos menn (testikkelkreft, 
misdannelser i genitalia, dårlig sædkvalitet), 
med hovedvekt på gener og miljø. Avdeling for 
helsefag ved Høgskolen i Oslo utdanner bl.a. 
bioingeniører og reseptarer og har en rekke stu-
dentlaboratorier, men forskningen har stort sett 
vært utført ved eksterne institusjoner. Nå skal 
det satses på forskning i eget miljø, og nytt labo-
ratorium med mye nytt utstyr stod ferdig i be-
gynnelsen av februar i år (bilde 2; snorklipping i 
forbindelse med åpning av laboratoriet). Dessu-
ten søker Høgskolen i Oslo om godkjenning av 
et nytt masterstudium i biomedisin. Dette vil 
øke forskningsaktiviteten ytterligere. 

Forskning omkring mannlige reproduk-
sjonsforstyrrelser er viktig fordi det synes å være 
en global økning i slike sykdommer. Det har vært 
en tre ganger økning i testikkelkrefttilfeller i lø-
pet av noen tiår i hele den vestlige verden, og Nor-
ge er nå på verdenstoppen. Urogenitale misdan-
nelser og redusert sædkvalitet synes også å være et 
økende problem. Årsakene er ukjente, men hor-
monforstyrrende forbindelser i miljøet har vært 
i søkelyset i mange år. Forskningsresultatene til 
Haugen og Aschim antyder at også genetisk pre-
disposisjon kan være avgjørende for feilutvikling 
av mannlige genitalia. De vil fortsette studier av 
polymorfier i enkelte nøkkelgener for å se hvor-
dan disse er fordelt i grupper med ulik risiko.

INTERNASJONAL ANERKJENNELSE: 
)  Elin Leirvoll Aschim vant Young Scientist 

Award for unge forskere i andrologi i 2003, 
en pris som deles ut av Nordic Association 
for Andrology (tidligere omtalt i NBS-nytt). 
Prisen var for et arbeid om polymorfier i an-

drogenreseptor og risiko for feilplassering av 
urinrørsmunningen hos menn (hypospadi), 
en del av et forskningssamarbeid med Uni-
versitetssykehuset i Malmö.

2)  I fjor ble gruppen tildelt European Academy 
of Andrology 2nd Prize for 2004 for arbeidet 
’Aschim EL, Haugen TB, Tretli S, Daltveit 
AK, Grotmol T. Risk factors for hypospadias 
in Norwegian boys - associations with tes-
ticular dysgenesis syndrome? Int J Androl. 
(2004) 27:23-22’. Det var første gang Eu-
ropean Academy of Andrology, som stiftet 
prisen i 995, delte ut pris til norske forskere.

3)  Et annet arbeid var i fjor nyhetssak i BMJ 
(British Medical Journal; august 2005). Ar-
beidet var ’Aschim EL, Grotmol T, Tretli S, 
Haugen TB. Is there an association between 
maternal weight and the risk of testicular 
cancer? An epidemiological study of Norwe-
gian data with emphasis on World War II. 
Int J Cancer (2005) 6:327-30.’

4)  The Year Book of Endocrinology 2006 vil 
trykke et sammendrag av et tredje arbeid ’As-
chim EL, Giwercman A, Stahl O, Eberhard 
J, Cwikiel M, Nordenskjold A, Haugen TB, 
Grotmol T, Giwercman YL. The RsaI poly-
morphism in the estrogen receptor-beta gene 
is associated with male infertility. J Clin En-
docrinol Metab (2005) 90:5343-5348.’, valgt ut 
fra mer enn 500 tidsskrifter som ett av fjorårets 
‘breakthrough developments’ i endokrinologi.

Nasjonal anerkjennelse er vist ved at to prosjek-
ter Haugen har ledet, og som har vært støttet 
av NFRs program ’Miljø og helse’, er trukket ut 
som suksessprosjekter av programstyret. Begge 
prosjektene omhandler årsaker til mannlige 
reproduksjonsforstyrrelser, og det ene førte til 
doktorgraden til Aschim.

TR INE B.  H AUGEN 
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F OLK EHEL SE INST IT U T TE T O G DE 
fire universitetene i Tromsø, Trond-
heim, Bergen og Oslo er partnere i 

teknologiplattformen Biohealth Norway. Fol-
kehelseinstituttet er vertsinstitusjon for platt-
formen. Biohealth bygger på de regionale hel-
seundersøkelsene som samarbeider i Cohort 
of Norway (CONOR) og Den norske mor og 
barn-undersøkelsen (MoBa). Disse studiene 
samler helseopplysninger, kliniske data og blod-
prøver fra befolkningen i Norge og omfatter nå 
data fra mer enn 300 000 individer. Målet er at 
nettverket skal omfatte biologisk materiale og 
standardiserte helse- og eksponeringsdata fra 
450 000 norske individer i alle aldre, tilsvarende 
nærmere en /0 av den norske befolkningen. 

De befolkningsbaserte biobankene som 
inngår i Biohealth inneholder både biologiske 
prøver og opplysninger om individers helse, syk-
dommer, miljø og livshistorie. Denne samlingen 
vil danne et svært godt grunnlag for genetisk 
epidemiologisk forskning med fokus på å stude-
re samspillet mellom arv og miljø som årsak til 
sykdom. Kunnskapen vil omfatte påvisning av 
nye gener som er assosiert med komplekse syk-
dommer, og ny informasjon om miljøfaktorers 
betydning. Kunnskap om slike genetiske egen-

skaper kan bidra til å bedre både forebyggende 
helsearbeid og behandling av sykdommer. 

PL AT T F OR M E NS M Å L SE T-
N I NGE R
BioHealth er en teknologiplattform som skal 
bygge opp infrastruktur for å stimulere til og 
tilrettelegge for effektiv utnyttelse av materia-
let som inngår plattformen. Det vil bli opprettet 
en nettbasert biobankportal som skal vise hvil-
ket materiale som er tilgjengelig i plattformen, 
hvordan man kan komme i gang med et prosjekt 
og on-line søknadsprosedyrer for tilgang til data 
og biologisk materiale. Felles etiske retningslin-
jer som skal gi grunnlag for etisk forsvarlig for-
valtning av materialet vil bli etablert. Her inngår 
også å tilrettelegge for samordning og forenk-
ling av søknadsprosedyrer overfor de regionale 
etiske komiteer og Datatilsynet. 

Plattformen vil tilby hjelp med ekstrak-
sjon av DNA, enten ved at det utføres i regi av 
Biohealth, eller ved å gi tilgang til standardiserte 
prosedyrer. Gjennom plattformen vil det bli gitt 
tilgang til profesjonell lagring av biologisk ma-
teriale, enten ved lagring i en nasjonal biobank 
eller hjelp i form av retningslinjer og krav ved 
bygging av egen biobank. Plattformen ønsker å 

I kjølvannet av kartleggingen av menneskets gener er det nå stor interesse 
for å studere sammenhengen mellom gener og sykdom i befolkninger. 
HKH Kronprins Haakon var tilstede da FUGEs teknologiplattform 
Biohealth Norway undertegnet en avtale med to store befolkningsbaserte 
studier i Storbritannia. Avtalen danner grunnlag for fremtidig samarbeid 
mellom norske og britiske eksperter på dette området. 

Biohealth Norway 
– et nasjonalt nettverk av 
humane forskningsbiobanker 
og helseundersøkelser

EL ISA BE TH H AGEN,  
C A MILL A STOLTEN-

BERG,  
K IR STEN MØ Y NER ,  

Ledergruppen i 
Biohealth Norway
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tilrettelegge for tilgang til analyselaboratorier 
for store prøveserier. 

Det er et mål å øke kompetansen innen 
genetisk epidemiologi og biostatistikk i Norge 
gjennom rekruttering og samarbeid med inter-
nasjonale forskningssentra. Plattformen skal 
også bidra til å styrke forskning gjennom aktivt 
samarbeid med norske og internasjonale fors-
kningsmiljøer om vitenskapelige prosjekter der 
bruk av materiale fra plattformen inngår. 

H VOR L A NG T H A R V I  KOM-
M E T
Det er undertegnet en samarbeidsavtale mellom 
partnerne som inngår i plattformen. Avtalen 
innebærer at det skal avgis helseopplysninger og 
biologisk materiale til FUGE-formål. Det vil 
bli ekstrahert DNA fra alle prøvene som inngår 
i plattformen. Så langt har det blitt ekstrahert 
DNA fra 29 000 prøver fra Den norske mor- og 
barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet og 
37 000 prøver fra Cohort of Norway ved HUNT-
biobanken i Nord-Trøndelag. I Den norske mor 
og barn-undersøkelsen samles det også inn 
prøver som tilrettelegges for RNA ekstraksjon. 
Dette betyr at allerede i dag er Biohealth an-
tagelig den største populasjonsbaserte biobank i 

verden for forskningsformål. 
I forkant av innsamlingen av RNA prøver 

ble det gjennomført en studie av RNA stabilitet 
ved ulike innsamlingsprosedyrer. Resultatene 
fra denne studien er samlet i en rapport som vil 
bli lagt ut på Biohealths nettsider. 

En nasjonal biobankportal som skal gjøre 
det lettere for forskere å få tilgang til data og 
biologisk materiale er under utvikling i samar-
beid med Universitetet i Oslo. 

K VA L IT E T O G S A M A R BE ID
Det har tatt lengre tid enn forventet å etablere en 
nasjonal organisasjon i regi av plattformen. Det-
te er imidlertid et arbeid vi tror vil gi gevinster 
på lengre sikt. Etableringen av en felles nasjonal 
organisasjon representerer en ny tilnærming til 
spørsmål knyttet til datatilgang og tilgang til 
biologiske prøver. Samarbeidet gir tilgang til en 
svært stor samling av befolkningsbaserte bio-
banker og helsedata gjennom Cohort of Nor-
way og Den norske mor og barn-undersøkelsen. 
En sterk nasjonal organisasjon gir en klar for-
del med hensyn til å samarbeide både nasjonalt 
og internasjonalt ved at plattformen kan delta i 
prosjekter som én partner med tilgang til store 
mengder data. En slik organisasjon gir også en 

HKH Kronprins 
Haakon var tilstede da 
avtalen ble undertegnet. 
Fra venstre: Professor 
Steve Jones (University 
College, London), Sir 
Alan Langlands (Dun-
dee University), stats-
sekretær Karin Yrvin 
(Nærings- og handels-
departementet), divi-
sjonsdirektør Camilla 
Stoltenberg (Nasjonalt 
folkehelseinstitutt), 
HKH Kronprins Haa-
kon, professor Rory 
Collins (UK Biobank), 
professor George Davey 
Smith (Bristol Univer-
sity). Foto: Scandina-
vian Press Agency Ltd
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sikkerhet i form av at alle data og biologiske prø-
ver er underlagt felles etiske retningslinjer der 
personvern og gode rutiner for sikring av data 
og biologisk materiale er ivaretatt. Vi forutser at 
krav til sporbarhet og dokumentasjon, datasik-
kerhet og personvern vil bli like strenge i aka-
demisk medisinsk forskning som det i dag er i 
forbindelse med utvikling av legemidler. 

S A M A R BE ID NA SJONA LT O G 
I N T E R NA SJONA LT 
Biohealth har hatt f lere møter med andre 
FUGE-plattformer. FUGEs bioinformatikk-
plattform, SNP-plattform (CIGENE) og mi-
kromatrise-plattform er spesielt interessante for 
fremtidig samarbeid om utnyttelse av Biohealth-
materialet. Bioinformatikk-plattformen er alle-
rede involvert i arbeidet med å utvikle en nasjo-
nal biobankportal. 

Internasjonalt deltar Biohealth i flere store 
prosjekter. Plattformen er involvert i det EU fi-
nansierte prosjektet «Harmonising population-
based biobanks and cohort studies to strenghten 
the foundation of European biomedical science 
in the post-genome era» som skal harmonisere 
populasjonsbaserte biobanker i Europa. Pro-
sjektet har partnere fra ledende biobankinitiativ 
i 3 europeiske land og Canada og koordineres 

av Folkehelseinstituttet. Dette prosjektet vil gi 
Biohealth en unik mulighet til å knytte arbeidet 
som gjøres nasjonalt for å bygge opp infrastruk-
tur for populasjonsbaserte biobanker med arbei-
det som gjøres internasjonalt på dette feltet. 

I oktober 2005 signerte Biohealth en avtale 
med UK Biobank og Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children (ALSPAC), som er to 
store befolkningsbaserte studier i Storbritannia, 
i nærvær av HKH Kronprins Haakon i London. 
Avtalen er en intensjon om fremtidig samarbeid 
som kan gi store muligheter for felles prosjekter 
i fremtiden. 

National Institutes of Health i USA har be-
vilget penger til en stor studie av årsaker til au-
tisme basert på materiale fra Den norske mor og 
barn undersøkelsen. Denne studien er et samar-
beid mellom forskere ved Folkehelseinstituttet 
og forskere ved Columbia University i USA. 

Plattformen er i tillegg involvert i flere EU 
prosjekter (Newgeneris, Earnest) og det er sendt 
inn en rekke søknader nasjonalt og internasjo-
nalt.

Du kan lese mer om plattformen på Biohealths 
nettsider www.fhi.no/biohealth-en

En intensjonsavtale 
om fremtidig sam-
arbeid mellom UK 
Biobank, ALSPAC og 
BioHealth, ble under-
tegnet i London 27.ok-
tober 2005 av professor 
George Davey-Smith 
fra Bristol University 
som driver ALSPAC-
studien, divisjonsdirek-
tør Camilla Stoltenberg 
fra Nasjonalt Folkehel-
seinstitutt som leder 
plattformen BioHealth 
Norway, og professor 
Rory Collins som er 
leder av UK Biobank. 
Foto: Scandinavian 
Press Agency Ltd
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Norsk transgensenter er en serviceenhet innen transgen museteknologi for 
norske forskningsmiljøer. Norsk transgensenter er også én av FUGEs el-
leve teknologiplattformer, og har siden oppstarten høsten 2003 bygget opp 
solid kompetanse på transgene modeller «made in Norway».

N ORSK TR ANSGENSENTER (NTS) 
startet opp august 2003, og er admi-
nistrativt sett underlagt Universitetet 

i Oslo (UIO) ved Institutt for medisinske ba-
salfag (IMB), mens senteret fysisk sett holder 
til på Senter for komparativ medisin på Riks-
hospitalet. Christiaan Johannes van den Bout er 
prosjektleder for NTS, oppnevnt av UIO. 

NØK K E L E N T I L  SU K SESS
Med unntak av noen få norske pionerer* har 
ikke faget og forskningen omkring transgene 
dyr fått noe sterkt fotfeste i Norge. Nøkkelen 
til suksess innen transgen teknologi er teknisk 
spisskompetanse hos personalet. Denne kompe-
tansen opparbeider man seg kun ved kontinuer-
lig trening i det tekniske arbeidet. Dette oppnås 
best ved å ha et sentralt servicesenter som yter 
tjenester innen transgen teknologi for det norske 
forskningsmiljøet.

Norsk forskningsråd ga sin støtte til å dan-
ne et slikt senter (NTS) med det formål å gjøre 
transgen teknologi lettere tilgjengelig for de 
norske forskermiljøene. Sommeren 2003 star-
tet derfor arbeidet med at norske forskere skulle 
kunne arbeide med og samarbeide om transgene 
modeller «produsert i Norge».

TR A NSGE NE MODE L L E R 
«M A DE I N NORWAY»
Ved oppstarten av senteret eksisterte det ingen 
form for fundament innen transgen teknologi i 
Norge. Første milepæl for NTS ble derfor å eta-
blere en slik teknologi. Etter at personalet hadde 
fått opplæring, infrastrukturen var bygget opp, 

Fra «A til Å» innenfor 
transgen-museteknologi

C.J.  VA N DEN BOU T, 
K INE B.  I V ER SEN og 
J ILL A NDER SEN.

Første knockoutmus 
«produsert i Norge».
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og test- og kalibreringseksperimenter var ut-
ført, åpnet senteret formelt i desember 2003.  
Fra den tid frem til i februar 2006 har det vært 
en økende aktivitet på senteret: 
•  Det er produsert mange ulike transgene 

linjer ved hjelp av pro-nukleær injeksjoner 
for forskningsgrupper ved universitetene i 
Oslo, Bergen og Tromsø. 

•  I 2005 ble den første helt og holdent norske 
knockoutmusen laget ved vårt laborato-
rium. Oppdragsgiveren var en gruppe ved 
Universitetet i Bergen. Flere andre knock-
outmodeller fra forskningsgrupper i Oslo 
er underveis. I tillegg har vi re-derivert og 
frosset ned flere eksisterende transgene linjer 
for forskningsgrupper i Oslo og Bergen.

Per i dag februar 2006 er alle teknikker for 
produksjon av transgene mus etablert, og flere 
Norske forskere arbeider nå med unike trans-
gene modeller som er «produsert i Norge».

SCR E E N I NG T J E NEST E F OR 
F OR SK E R E
I utgangspunktet skulle det tekniske arbeidet 
ved å lage en knockout-mus være et samarbeid 
mellom NTS og forskningsgruppene. Fors-
kningsgruppene skulle sende et ferdig konstrukt 
til NTS hvor NTS skulle gjøre alt embryonale 
stamcelle (ES)-arbeidet, mens forskningsgrup-
pen skulle screene for «gene-targeted» ES celler. 
Etter gjennomføring av de første prosjektene,  
oppdaget senteret at screeningen og konstrukt-
design lagde noen hindringer. Det ble bestemt at 
servicen skulle utvides til også å inkludere scree-
ning og konstrukt design. På bakgrunn av dette 
har NTS etablert en screeningtjeneste hvor vi 
tilbyr å identifisere korrekte «gene-targeted» 
ES celler ved å bruke PCR samt Southern blot-
ting analyse. For tiden utarbeider vi en standard 
PCR-protokoll, basert på amplifisering av vek-
torsekvenser, for å korte ned på screeningperio-
den ettersom Southern blotting er tidkrevende. 
Kloner funnet positive ved  PCR-screening blir 
kontrollert ved Southern blotting.

F R A « A T I L  Å »
Norsk transgensenter har også i økende grad 
blitt involvert i designet av DNA-konstruktet 
til den enkelte forsker. Dette har ført til at vi i 
dag tilbyr alt fra «A til Å» innen transgen tek-
nologi. Det betyr at vi kun trenger navn på genet 
og informasjon om den ønskede mutasjonen for 
å lage den transgene musen. Et konstrukt for 

pro-nukleær injeksjon er i hovedsak et kuns-
tig gen eller DNA sekvens som inneholder en 
promotor etterfulgt av et proteinkodende om-
råde med start- og stoppsignaler. Et konstrukt 
for «gene-targeting» er en DNA-sekvens som 
spesifikt erstatter et område i genomet. Denne 
sekvensen forårsaker endring eller total ødeleg-
gelse av funksjonen til genet for dette spesifikke 
området. Denne spesifisiteten får man ved å ha 
store homologe DNA-sekvenser på hver side av 
det bestemte området man ønsker å endre. Et 
pro-nukleær injeksjonskonstrukt integrerer helt 
tilfeldig i genomet og tilfører informasjon, mens 
et «gene-targeting» konstrukt integrerer ved å 
erstatte et bestemt område i genomet (prosessen 
kalles «homolog rekombinasjon»). 

For denne komplette (A til Å) «gene-targe-
ting»-tjenesten har vi i dag begrenset kapasitet 
pga personalmangel, men de to første betingede 
«gene-targeting» konstruktene er allerede ferdig 
laget. Det ene konstruktet er under screening 
for «gene-targeted» ES celler. Nylig etablerte vi 
et molekylærbiologisk laboratorium, og i mars 
2006 får teamet vårt et nytt stabsmedlem, for å 
kunne øke kapasiteten. 

Vi tilbyr også, for en lav kostnad, en svært 
sensitiv genotyping-tjeneste av transgene «foun-
ders». På denne måten sender vi bare de positive 
transgene musene tilbake til forskeren.

T I L BU D T I L  F OR SK E R E
Tjenester som NTS tilbyr i dag omfatter:
• pro-nukleære injeksjoner
• «gene-targeting» i ES-celler
• blastocysts injeksjoner
• re-derivering
• frysing av embryoer og spermier
• konstrukt design (og konstrukjon)
• screening av «gene-targeted» ES-celler 
• genotyping av transgene «founders». 

All informasjon man trenger for å starte et pro-
sjekt innen transgen teknologi finner man på 
hjemmesiden vår (www.transgen.no). Der fin-
ner man også nødvendig kontaktinformasjon.  Vi 
oppfordrer forskere til å ta kontakt med oss på et 
tidlig stadium slik at vi kan bli med fra starten. 
I hovedsak er det ikke nødvendig å ha erfaring 
innen transgen teknologi. Vi gir gjerne hjelp 
til personer som ønsker å produsere sine første 
transgene linjer. NTS setter av tid til personlige 
møter for å diskutere prosjekter. Alternativt, kan 
slike møter arrangeres over telefon. NTS’s perso-
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nale vil være tilgjengelig for spørsmål og hjelp til 
enhver tid under de ulike fasene av prosjektet. 

PR IS  U T E N PROF IT T
Alle prisene til tjenestene NTS utfører er uten 
profitt. For eksempel koster det bare 0.000 
NOK å lage en transgen mus ved pro-nukleær 
injeksjon. En liste over alle prisene for de ulike 
tjenestene, kan man finne på hjemmesiden vår. 
NTS hjelper kundene sine etter regelen «første 
mann til mølla». Men hvis en forskningsgruppe 
har flere konstrukter vil NTS’s prosjektleder av-
gjøre rekkefølgen på de ulike prosjektene slik at 
den vitenskaplige progresjonen går så raskt som 
mulig for alle parter involvert. 

Å R L IGE NA SJONA L E MØ T E R
For å få kunnskap om mulighetene innen trans-
gen teknologi organiserte senteret sammen med 
Arne Klungland, Kristin B. Andersson og Peter 
Alestrøm et nasjonalt møte i februar 2005. Ba-
sert på de positive tilbakemeldingene har vi be-
stemt oss for å gjøre dette til en årlig begivenhet.  
Møtet i år er på Tyrifjord hotell i Vikersund 
den 23-24. mars og det er flere prominente in-

ternasjonale foredragsholdere, deriblant Andras 
Nagy, som kommer. For mer informasjon se vår 
webside: ntaf.net/ntaf2006.

TR A NSGE N M USE H IST OR IK K
I 982 ble den første transgene musen laget ved å 
injisere DNA inn i pro-nukleus på et -cellesta-
dium embryo (Richard Palmiter og Ralph Brin-
ster). Noen år senere, på slutten av 80-tallet, ble 
den første knockoutmusen laget som et resultat 
av arbeidet til Martin Evans, Oliver Smithies 
og Mario Capecchi. Disse eksperimentene satte 
i gang en eksplosiv utvikling innen studier av 
genetisk modifiserte mus. I dag er den transgene 
teknologien blitt et viktig verktøy for forståelsen 
av geners biologiske funksjoner og deres pro-
dukter. Siden pionerårene på tidlig 80-tallet har 
man gjort enorme fremskritt innen produksjo-
nen av transgene mus. 

M USE GE NOM E T F R IT T T I L-
GJ E NGE L IG
I dag er det komplette musegenomet fritt til-
gjengelig for alle, noe som gjør det lettere å 
finne genstrukturer. Genom- og cDNA-kloner 

Avdelingsingeniør 
Kine Buchholdt Iver-
sen holder den første 
knockoutmus «produ-
sert i Norge» som hun 
har laget.
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kan på en enkel måte identifiseres og bestilles 
kommersielt. Et hvilket som helst gen kan mo-
difiseres og/eller settes inn i musegenomet.

En slik genmodifisering kan slås av eller på 
kontrollerbart med hensyn til tid og vevstype. 
Det er også mulig å få ulike vev i musen til å 
sende ut fluorescens i forskjellige farger slik at 
man lett kan skille mellom ulike cellepopulasjo-
ner. Disse cellepopulasjonene kan videre isole-
res og studeres. I hovedsak er det ikke mye som 
gjenstår i kategorien «det umulige» innenfor 
genetisk manipulasjon av mus.

PR ESE N TA SJON AV PRO-
SJ EK T E R
Å produsere artikler basert på transgene mus er 
en tidkrevende prosess og de første artiklene er 
derfor nå på innleveringsstadiet. For å vise noe 
av det arbeidet som er blitt gjort, har vi bedt 
to av våre kunder (Arne Klungland og Rune 
Blomhoff) om å skrive hovedmålet og progre-
sjonen i prosjektene deres i denne utgaven av 
NBS-nytt.

Personalet ved Norsk 
transgen senter fra 
venstre Christiaan 
Johannes van den Bout, 
Shaista Khan, Kine 
Buchholdt Iversen og 
Jill Andersen, (Rajikala 
Suganthan mangler).

Norsk transgensenter sitt styre består av 
Gunnar Nicolaysen (UiO) (styreformann), 
Hans Krokan (UiT), Ugo Moens (UiTø), 
Marit Bakke (UiB) og Göran Nilsson (UiO).  

Styret har utnevnt et rådgivende utvalg for 
NTS hvor medlemmene er valgt ut blant for-

skerne som var med på FUGE-søknaden til 
etablering av plattformen. Disse forskerne er 
Arne Klungland, Rune Blomhoff og Stefan 
Krauss. Videre har Universitetet i Oslo ut-
nevnt Christiaan Johannes van den Bout som 
prosjektleder for NTS.

FA K TA NOR SK TR A NSGE NSE N T E R

* The lab of Sigurd From and the lab of Hans Prydz.
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DNA-
reparasjonsdefekte mus

I N TRODU K SJON

D N A-M O L E K Y L E T  OV E R F Ø R E S 
NÆR MEST uendret fra generasjon 
til generasjon. Det ble derfor lenge 

antatt at dette molekylet, til forskjell fra andre 
makromolekyler, var spesielt godt beskyttet 
mot degradering. De siste tiårene er det imid-
lertid funnet at spontane og induserte skader, 
over 0.000 i hver celle i løpet av et døgn, truer 
stabiliteten av DNA-molekylet. DNA-repara-
sjonssystemer, som er utviklet for å fjerne slike 
skader, er overraskende godt konservert fra mi-
kroorganismer til humane celler. 

Så tidlig som i 968 ble det vist at medfødte 
defekter i reparasjon av UV-skader på DNA 
medførte Xeroderma Pigmentosum. Disse pa-
sientene utvikler tidlig hudkreft og må beskyt-
tes mot sollys. Listen av DNA-reparasjonsgener 
som disponerer for ulike kreftformer er i dag 
lang (Hoeijmakers, 200). De siste årene er det 
produsert en rekke unike musemodeller som 
viser bidrag av ulike DNA-reparasjonsgen for 
genomstabilitet og sykdommer. Blant annet er 
det vist at et DNA-reparasjonssystem er invol-
vert i ekspansjon av repeterte tripletter i Hun-
tingtons sykdom (Manley et al., 999). 

Som vist i Figur  så varierer effekten av en 
nullmutasjon («knockout») etter hvor i en repa-
rasjonsvei et gen slåes ut (Krokan et al., 2004). 
I enkelte reparasjonsveier inngår det bare et 
enzym, mens det i andre reparasjonsveier kan 
være over 50 genprodukter involvert. En over-
sikt over alle DNA-reparasjonsdefekte mus pu-
bliseres regelmessig i DNA repair (Friedberg et 
al., 2006).

DNA-R EPA R A SJONSDEF EK T E 
M US
I presentasjonen fra Norsk Transgensenter 
(NTS, dette nummer av NBS-nytt) beskrives 
kort forskjellen på «knockout» mus og transgene 
mus. Vi startet med konstruksjon av knockout 
(nullmutante) mus i 997, den gang under opp-
hold ved «Cancer Research UK», og har til dag 
lykkes med 7 ulike modeller (blant annet; Klun-
gland et al., 999; Larsen et al,. 2003 og Ringvoll 
et al., 2006). Vi benytter denne strategien for å 
undersøke i hvilken grad et spesifikt DNA-re-
parasjonsenzym bidrar til genomisk stabilitet, 
og hvilken fenotype som eventuelt er koblet til 
en slik defekt. Vi har blant annet slått ut gen for 
reparasjon av oksidative DNA-skader og for re-
parasjon av metyleringsskader. I begge tilfeller 
akkumulerer det DNA-skader, henholdsvis ok-
syderte og metylerte baser, i genomet etter hvert 

AR NE K LUNGL A ND,  
EL ISA BE TH L AR SEN 
OG K NU T L AUR IT Z-
EN
CMBN, Rikshospita-
let-Radiumhospitalet 
HF, Oslo

FIGUR  .  Oversikt 
over base utkuttingsre-
parasjon som viser feno-
type av nullmutante 
mus (”knockout”) mus 
i de ulike trinnene. I 
første trinn, fjerning av 
skadet base, forårsaker 
nullmutagenese ingen, 
eller mild, fenotype, 
mens nullmutante mus 
for senere trinn i repa-
rasjonsveien er letale. 
”E” etterfulgt av et tall 
indikerer på hvilken 
dag av embryonalutvik-
lingen den nullmutante 
musen dør. Figuren er 
beskrevet i mer detalj i 
Larsen et al., 2006.
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som musen aldres. Dette er et avgjørende bevis 
for at det eksisterer endogene kilder for slike ty-
per av DNA-skader. Vi arbeider også med så-
kalte «knockin» mus. Dette inkluderer en mus 
hvor genet beholdes inntakt, men kobles til ulike 
tagger for nøyaktig kartlegging av ekspresjon, 
fordeling av enzymet i blant annet hjerne og 
identifisering av partnere. En strategi for en slik 
studie er vist i Figur 2. Ettersom genkonstruk-
tet settes inn helt nøyaktig i vertens kromosom, 
ved homolog rekombinasjon, er det forventet at 
ekspresjonsmønsteret ikke endres.

I NDUSE R B A R M U TAGE NESE
Ved produksjon av klassiske transgene mus in-
jiseres et DNA-konstrukt direkte i befruktede 
egg og konstruktet integreres tilfeldig på et kro-
mosom. Dermed blir det nødvendig å under-
søke flere transgene mus produsert fra samme 
DNA-konstrukt for å finne en med, for eksem-
pel, ønsket ekspresjonsnivå av transgen. Vi har, 
i samarbeide med NTS, produsert en transgen 
muselinje hvor vi spesifikt overuttrykker et mu-
tatorprotein som transporteres til mitokondri-
ene. Vi bruker en induserbar promoter spesifikk 
for regioner i hjernen assosiert med hukommel-
se. Promoteren induseres ved å tilsette doxycy-
cline («TET-ON») i kosten. Dette er også en 
bidireksjonell promoter hvor luciferase uttryk-
kes sammen med vårt mutatorprotein. Dermed 
er det mulig å visualisere genekspresjon ved å 
benytte et sensitivt CCD kamera. Nødvendig-
heten av å undersøke flere transgene «foundere», 
produsert fra samme DNA-konstrukt, for å 
identifisere en med høy ekspresjon vises tydelig 
i Figur 3. Målet med prosjektet er å undersøke 

i hvilken grad stabiliteten av mitokondriegeno-
met har betydning for hukommelse og aldring. 
En annen strategi for å indusere skader i mito-
kondriegenomet (ikke induserbart) er nylig pu-
blisert (Trifunovic et al., 2004). Disse musene er 
karakterisert med prematur aldring.

I tillegg til at musemodellene vi produserer 
gir oss unike muligheter for å karakterisere en-
keltgener, er det også stimulerende at nasjonale 
og internasjonale forskningsgrupper er svært 
entusiastiske for å inngå samarbeidsprosjekt. 
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F IGUR 2 .  Strategi 
for tagging av DNA-
reparasjonsenzym. 
Reparasjonsenzymet 
vil, ved vellykket ho-
molog rekombinasjon, 
bli fusjonert med en 
YFP (yellow fluorescent 
protein), His6 og HA 
hale. 

F IGUR 3 .  3 individu-
elle transgene mus med 
induserbar ekspresjon 
av luciferase undersøkes 
med CCD kamera for 
et kvantitativt estimat 
av ekspresjonsnivå 
i hjerne. Mangel på 
ekspresjon (hjerne til 
venstre) kan skyldes at 
transgenet er integrert 
i et område uten aktive 
gener. (Bilde er tatt av 
Harald Karlsen, Avde-
ling for Ernæringsvi-
tenskap, Universitetet 
i Oslo)
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S TA DIG FLERE SYK DOMMER beskri-
ves på basis av underliggende molekylæ-
re defekter eller avvik, og man identifi-

serer molekylære signaturer eller «fingerprints» 
for forskjellige patologiske tilstander innen 
moderne molekylær medisin. Et av de viktig-
ste nye redskapene innen klinisk og preklinisk 
forskning er «molecular imaging». Dette er en 
teknikk for avbilding av molekylære prosesser 
i levende organismer. Ved hjelp av «molecular 
imaging» kan man visualisere, karakterisere 
og kvantitere normale og patologiske proses-
ser i en intakt levende organisme ved hjelp av 
ulike avbildningsteknikker som optisk ima-
ging (OI), positron emisjons tomografi (PET) 
og magnetisk resonans imaging (MRI), for å 
nevne de viktigste. Et stort antall molekylære 
hendelser kan avbildes in vivo, som for eksem-
pel genekspresjon, inflammasjon, apoptose og 
protein kinaser. 

Reporterkonstrukter er velkjente redskap 
som har stor utbredelse i arbeider med celle-
kulturer. På midten av 990-tallet ble det klart 
for oss at vi ønsket å prøve å overføre denne 
teknologien til voksne mus. Ideelt sett ønsket 
vi å kunne avbilde genekspresjon ved hjelp av 
reportergener i levende mus. Etter å ha blitt 
introdusert til metoder for produksjon trans-
gene mus av Sigurd Fromm ved Universitetet 
i Oslo, bestemte vi oss derfor for å etablere 
en egen produksjonsenhet for transgene mus. 
På denne tiden av transgene reportermus kun 
tilgjengelig for analyser i vev etter avliving av 

musene. Vi ønsket imidlertid å utvikle et sys-
tem for avlesing av genekspresjon i real-time 
in vivo. Til bruk for dette formålet valgte vi 
å benytte luciferase (figur ), et velkjent ikke-
toksisk enzym med passende halveringstid (2-4 
timer) som katalyserer en reaksjon som resul-
terer i produksjon av fotoner. En stor andel av 
lyset er i det «røde området» med god evne til 
å penetrere vev (~600 nm). Vi håpet derfor at 
det skulle være mulig å ta bilder eller registrere 
lys som stråler ut fra musekroppen, og som re-
flekterer genekspresjon. Våre to første trans-
gene reportermus bestod av genet for luciferase 
som ble regulert av hhv. tre NF-κB respons 
elementer (), og hele promotoren for γ-gluta-
mylcystein syntetase-genet (2). Vi fikk tak i et 
sensitivt CCD videokamera, bedøvet musene 
og injiserte luciferin, substratet for luciferase. 
Gleden var stor da 
vi så lyset første 
gang, og fant at 
lysstyrken kunne 
styres av stimuli 
som påvirker re-
porterkonstruk-
tene. Figur 2 viser 
transient NF-κB 
aktivering i lever 
etter injeksjon av 
LPS, en modell 
for sepsis. Denne 
metoden kan også 
kombineres med 

«Molecular Imaging»  
i transgene reportermus

RUNE BL OMHOFF og 
H AR A L D C AR LSEN
Institutt for medisinske 
basalfag, Universitetet 
i Oslo

F IGUR  :   
Amerikansk ildflue 
(photinus pyralis)

F IGUR 2



26
N BS-N Y T T   /2 0 0 6

ex vivo av organer. Figur 3 viser basal NF-κB 
aktivitet fra Peyerske plakk i tynntarm fra kon-
trollmus (til venstre), og intens aktivering etter 
injeksjon av LPS (til høyre). 

Målet for vår forskning er å undersøke 
hvordan gener som er knyttet til kronisk de-
generative sykdommer reguleres in vivo under 
sykdomsutvikling, og kartlegge om nærings-
stoffer eller legemidler kan påvirke genekspre-
sjon på en gunstig måte. Vi er spesielt inter-
essert i regulatoriske elementer som påvirkes 
av oksidativt stress og inflammasjon, som for 
eksempel NF-κB, AP, elektrofilt responsivt 
element (også kalt antioksidant responsivt 
element) og HIF (hypoksi induserbar faktor).  
Sykdomsmodellene som er etablert i tillegg til 
sepsis inkluderer reumatoid artritt, hjertein-
farkt, hypoksi og inflammatorisk tarmsykdom 
(3-9). I Figur 4 illustreres økt NF-κB aktivitet 
inflammasjon i hjertet etter provosert infarkt. 
I figur 5 illustreres aktivering av NF-κB under 
utvikling av reumatoid artritt i en musepote.  
I øverste panel har vi avbildet en kontrollpote 
fra dag 0 til dag 2. I nederste billedserie har 
vi avbildet en annen pote hvor det utvikles 
reumatoid artritt. Denne billedserien illustre-
rer en meget viktig egenskap ved «molecular 
imaging». Man kan avbilde det samme dyret 
flere antall ganger og avbilding kan utføres 
hver time hvis ønskelig. Dette medfører at man 
dramatisk kan redusere antallet mus som med-
går i forsøkene.  

I tillegg til å lage mus med regulerbar 
promoter har vi også laget mus med en stabil, 
konstitutiv prommoter, men med et luciferase-
konstrukt som er endret slik at enzymaktivi-
teten avhenger av fosforylering. I samarbeide 
med Jan Øivind Moskaug, Universitetet i Oslo 
har vi modifisert luciferasegenet slik at det har 
fått et sete som fosforyleres av protein kinase A 
(Figur 6). Genet er konstruert slik at den ikke-
fosforylerte muterte luciferasen har enzymatisk 
aktivitet. Derimot reduseres enzymaktiviteten 
kraftig når den muterte luciferasen fosforyleres 
av protein kinase A. Slike transgene reporter-
mus er produsert og validert. Dette illustrerer 
et nytt prinsipp for reporterkonstrukter, som 
med stor sannsynlighet kan utvides til å rap-
portere andre protein kinaser som gjenkjenner 
og fosforylerer spesifikke seter.

I dag har vi produsert et relativt stort an-

F IGUR 3

             Ubehandlet      LPS-stimulert

     Dag 0           Dag 1             Dag 3 Dag 7

F IGUR 4

F IGUR 5

F IGUR 6
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The position, duration up to three years, 
will be allocated to the research group of 
Prof. Kirsten Sandvig at Inst. for Cancer Re-
search, The Norwegian Radium Hospital. 
The group is one of three research groups 
at the Department of Biochemistry. We 
are all working on related subjects, and 
we provide an international research en-
vironment consisting of about 40 people 
in the field of transport/signaling in cells. 
More information about the projects and 
publications from the group of K. Sandvig 
can be found at the home pages (radium.
no/sandvig/).

The candidate is expected to start in the 
period August 1st-December 15th, and 
deadline for applications will be May 15th. 
The position is suitable for someone fi-

nishing a degree in 2006. The background 
of the candidate is likely to be in molecular 
biology/cell biology/biochemistry. 

Further information can be obtained from 
Prof. Kirsten Sandvig, tlf. 22934294, 
email: ksandvig@radium.uio.no 

To apply for this position, please email or 
send by ordinary mail CV and publication 
list with description of research experi-
ence and the names and addresses of 
referees. 

Mail address: Prof. Kirsten Sandvig, De-
partment of Biochemistry, Institute for 
Cancer Research, The Norwegian Radium 
Hospital, Montebello, 0310 Oslo, Norway.

Postdoc-position: Instracellular transport

tall reportermus basert på luciferase. Vår egen 
transgene produksjonsenhet er lagt ned, og all 

produksjon av transgene mus foregår via Norsk 
Transgen Senter (NTS).
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Vintermøtet 2006

F OR E DR AG

D ET 4 2.  NBS kontaktmøte på Sto-
refjell ble en suksess. Det kan vel 
flere skrive under på. 

Det må jo sies at jeg nesten alltid blir overras-
ket over hvor mange som dukker opp på fore-
dragene, særlig med så mye puddersnø som 

det var utenfor hotellet. Men, jeg tror organi-
seringskomiteen i år klarte å samle flere ulike 
og interessante foredragsholdere med temaer; 
DNA, RNA, proteiner, planter, dyr, organer og 
bioinformatikk for å nevne noen. Først ute var 
professor Christopher M. Dobson med et meget 
interessant foredrag om feilfolding av proteiner 

J IM THOR SEN, 
Norges veterinær-

høgskole

Årets vintermøte var på Storefjell, med mange gode og interessante fore-
drag, godt separert av velsmakende lunsj og middag. Utstillere med inno-
vative leker og konkurranser vegg i vegg med postere. På kvelden var det 
musikk og dansegulv mens det utenfor lå fristende nysnø og preparerte 
løyper. Alt var klart for årets høydepunkt, NBS kontaktmøte 2006.

Professor Mary Lou 
Guerinot forteller om 

metaltransport i planter 
for et interessert publi-

kum.
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Vintermøtet 2006

og dannelse av aggregater som er assosiert til en 
rekke sykdommer. Det var interessant å få vite 
at mange av aggregatene kunne dannes fra ulike 
proteiner og ikke trenger å stamme fra et kon-
kret protein. Neste foredragsholder Professor 
Mary Lou Guerinot kunne fortelle om metall-
transport i planter. Det var litt behagelig å få 
servert en historie om hvordan en medarbeider 
ved et uhell klarte å tilsette 000 ganger mer jern 
enn det som var planlagt og at dette gav opphav 
til viktige funn.

Men det var ikke bare de inviterte fore-
dragsholderne som imponerte. Ett av mine favo-
rittemner må ha vært Dr. Hans-Hermann Ger-
des foredrag med tittel «Tunneling nanotubes, a 

novel route of cell-to-cell communication». Her 
kunne en se videoklipp av aktiv transport av ve-
sikler mellom celler i spesielle membranrør.

En foredragsholder som utmerket seg spe-
sielt var Alex Batemann. Tittelen i selve fore-
draget var jo for mange innbydende: «Non-
coding RNAs: Genomic dark matter». Dark 
matter – du kan smake lenge på ordene uten å 
bli særlig klok. Dette måtte jo undersøkes, og 
jeg var ikke alene – salen var meget full. Stilen 
til denne unge mannen var upåklagelig. En ro-
lig, vittig ung forsker sjarmerte og fenget hele 
publikummet med sin stil. Salen ble ufrivillig 
delt inn i tilhengere av DNA, RNA og protei-
ner. Foredraget var etter min mening absolutt 

(midten) Trine Nilsen, 
vinner av . premien i 
årets posterpris.

(høgre) De fleste fikk 
seg også en tur på ski.
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nydelig fremført og derfor mener jeg at Alex for-
tjener NBSs foredragspris. Bare synd det ikke er 
noen… Men kanskje det er noe for fremtiden?

Stor var skuffelsen når vi ble informert om 
at Svante Paabo ikke kunne møte opp på Store-
fjell. Det var interessante funn som krevde hans 
oppmerksomhet. Og det er vel noe vi forskere 
kan forstå. Men synd var det nå i alle fall. 

Det er vel slik med alle møter at det kan 
oppstå småtekniske problemer, og NBS vinter-
møte er vel intet unntak. Men det er jo vanlig i 
vår moderne teknologiske verden i dag med små-
tekniske problemer. Det skal kobles opp PCer til 
prosjektorer, lastes inn filer laget på gamle og 
nye MS Powerpoint, settes opp Mac med riktig 
oppløsning og oppdateringsfrekvens etc. De el-
dre ser vel tilbake på glansdagene med de gode 
gamle lysbildene, men selv disse hadde proble-
mer. Det var jo nok å få gjesteforedragsholdere 
fra USA, med sine tynne DIAS, før lysbilde-
fremviseren hikket kraftig. Ett av de best bevar-
te minnene kan jeg fremdeles gjenskape i mitt 
eget lille hode. Hvem husker vel ikke hvordan vi 
alle nærmest skrek inne i oss når Mac presentør 
nummer to ikke klarte å synkronisere sin opp-
løsning med prosjektoren og innstillingen ble 
endret etter flere råd fra salen. «CONFIRM». 
Det runget fra salen, og alle var lykkelige når 
bildet på veggen så normalt ut. Ja, så har vi med 
PC også fått med oss at det er viktig å bekrefte 
endringer av innstillinger, selv på en Mac.

POST E R SESSION
I tillegg til foredragene var det som vanlig rom 
for faglig presentasjon av sine arbeider, med 
flotte postere. Det var fargerike postere, enkle 
men beskrivende postere – og de med nok tekst 
til en hel artikkel eller to. Her var det postere for 
alles smak. Juryen hadde en tøff oppgave i år, for 
det var mange gode kandidater til poster prisen.  
Juryen i år hadde valgt å legge vekt på postere 
som hadde klare spørsmål og svar og prisen på 
0.000 kroner ble delt på tre vinnere; 
.  Role of Exportin- in Phophorylation-in-

duced Nuclear Export of internalised Fibro-
blast Growth Factor-. Trine Nilsen et al. 
(P7), Avdeling for Biokjemi, Radiumhospi-
talet.

2.  The Schizosaccharomyces pombe AlkB 
homologues Abh and Abh2 are both in-

Dansegulvet ble flittig 
brukt.

Det var mange som prøvde lykken på flipperspillet til 
Pedersen & sønn
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volved in repair of DNA alkylation dam-
ages. Hanne Korvald et al. (P0), Centre 
of Molecular Biology and Neuroscience and 
Institute of Medical Microbiology, Univer-
sitetet i Oslo, Rikshospitalet.  

3.  Eps5, a component of the endosomal pro-
tein sorting machinery. Ingrid Roxrud et al.  
Department of Biochemistry, Radiumhost-
pitalet, Oslo. 

U TST I L L E R E
Storefjell hotell er stort. Det er ingen tvil om 
det, så det var kjekt å få alle utstillere samlet i 
ett stort rom. Etter undertegnedes flere besøk 
kan en vel si at det stort sett var mange besø-
kende der. Her kunne en få informasjon om nye 
flotte maskiner, chips og se enkle produkter 
som små plastrør og annet tilbehør. Men, det 
må vel sies at Pedersen & sønn i år hadde det 
største trekkplasteret av alle utstillerne, i hvert 
fall for de unge deltakerne. Foran flipperspil-
let, med sitt vintertema (ski/snowboard), var 
det nesten kontinuerlig kø for å prøve lykken 
og ferdighetene. Her var det ikke bare spen-
ning som ventet, men berømmelse og verdifulle 
premier. Lykkelige var vel de som klarte å få 

50.000.000 poeng eller mer – for da vanket 
det en gratis drink senere på kvelden. Og den 
fete bunken med premier ble raskt spist opp 
– kanskje også til fortvilelse hos Pedersen & 
sønn (dette ble jo ikke akkurat billig). Men, 
målet for mange av spillerne var vel å komme 
seg blant de 0 beste hvor det vanket en gra-
tis flaske med champagne og ubeskrivelig ære. 
Dessverre måtte undertegnede se seg knust i 
de siste aktive minutter. Nedturen var stor og 
skuffelsen sitter fremdeles igjen. Så får vi bare 
håpe at det vil være mulig å få rede på hva som 
blir aktiviteten neste år slik at en kan ligge i 
hardtrening. For det er noe med det å bli be-
rømt som er så utrolig forførende.

SOSI A L H YG GE
Men hva er vel ikke disse kontaktmøtene uten 
sosial hygge, dans og musikk i de sene kvelds-
timer/nattetimer. Det er rart med det men den 
første kvelden holder alle ut meget lenge. Her 
skal det sosialiseres for alle krefter. Det er flere 
en ikke har sett siden siste vintermøte – så det 
er mye å snakke om. Underholdende er det da-
gen derpå, under frokosten. Ja, det er tydelig 
at de fleste trenger mer enn et par – tre timers 

Folket er samlet til 
resepsjon. 
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Trygve Eklund holder 
en lang, men god tale 

til maten

søvn, for det er ikke ofte du ser kollegaer og 
bekjente med så trøtte ansikter. Så, da var jeg 
i hvert fall ikke alene om det. Det er deilig å 
se at tilskuddet av unge mennesker fremdeles 
er godt og at de har et bra tilbud i NBS sine 
vintermøter.

Hotellet kunne for øvrig by på flere rom 
hvor det var plass for mennesker med ulik smak 
av musikk, stort dansegulv med høy aktivitet av 
swing og pardans. Lenger inne kunne en opp-
dage et spennende delvis bortgjemt dansegulv 
hvor en selv kunne leke DJ – noe ikke alle var 
like begeistret for. For musikken kunne lett 
veksles mellom techno og gammeldans. Ikke 
alle var med på taktskiftet. Pianobar med syn-
gende, lykkelige og berusede akademikere er jo 
ikke akkurat kjedelig heller. Det var meget god 
feststemning.

U T E L I V
Vintermøtene er lagt til et vinterlandskap så en 
kan unnslippe vitenskapen og legge tankene i ro 
mellom og etter foredrag skulle det friste. Og en 
del benyttet seg nok av dette i løpet av opphol-
det. Stadig kunne en observere godt tildekkede 
mennesker med ski på skuldrene og med frost 
i ansiktet. Det kan være deilig å kjenne kjølig, 
frisk og skarp fjelluft etter tunge seanser og lite 
søvn. Været på lørdagen var upåklagelig. Fan-
tastisk flott vær med sol og 0-5 grader under 
frysepunktet. Nydelig.

MO T TA K E L SE O G B A NQU E T
Lørdagen var siste kveld med mottakelse og 
middag. Og her var det mange pyntede flotte 
mennesker. Pyntede herremenn med slips (!) 
og elegante kvinner. Forskere kan også være 
elegante om de vil. Og her manglet det ikke 
på vilje. Rommet for mottakelse var fylt opp 
til randen. Det var til å ta og føle på, og det 
var ikke lett for en fotograf (uten pressekort) 
å komme frem når det var utdeling av poster 
prisen for 2006. 

Plutselig, var hele folkemengden i beve-
gelse. Sulten var tydelig i de mange ansikter 
som en så ufrivillig ble presset mot. Nydelig 
middag med påfølgende dessert ble fortært 
med høylydte samtaler som bakgrunnsmusikk. 
Kveldens høydepunkt var Trygve Eklund som 
holdt en fortreffelig tale. Synd det hele ble del-
vis ødelagt av problemer med trådløs mikrofon 
som ikke fungerte optimalt. Kvelden forløp 
seg relativt rolig men med høy feststemning. 
Så var møtet kommet til en slutt. Og det var 
kun en frokost som gjensto før avreise. Da må 
sies at det var litt deilig å vite at en skulle hjem 
i egen seng. For det er noe eget ved å legge 
seg i sin egen seng, noe trygt og godt. Med 
gode minner fra Storefjell og lite søvn tar det 
ikke lenge før mandagen igjen er der med sine 
oppgaver. Så kan en glede seg til neste år for 
et nytt møte.
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Tuning one somatic cell type into another may in the long run have beneficial applica-
tions in regenerative medicine. Somatic cell nuclear transfer may offer this possibility. 
However, technical hurdles and ethical guidelines prevent application of this techno-
logy to humans in many in countries, including Norway. As a result, alternative ap-
proaches are being developed for altering cell fate. This article discusses non-nuclear 
transfer-based strategies for reprogramming somatic cells to a pluri- or multi-potent 
state, in order to enhance their potential for differentiation towards various lineages. 
These approaches include the fusion of differentiated cells with pluripotent cells and 
the treatment of differentiated cells with extracts derived from pluripotent cells. 

SE T T I NG T HE STAGE…

U NDER NOR MAL CONDITIONS the 
fate of a differentiated cell is gene-
rally stable. Nevertheless, natural and 

experimental evidence indicates that cell type 
swiching events events can take place. These can 
occur in the form of transdifferentiation (the 
direct transformation of one specialized, or dif-
ferentiated, cell type into another) or dedifferen-
tiation (a return to a less specialized cell type). 

Examples of natural transdifferentiation events 
are plentiful in insects and involve, for exam-
ple, the transformation of a leg into a wing, or 
a wing into an antenna, or even a genital into… 
an antenna (imagine that!). Body part substitu-
tions have also been reported in Man and other 
vertebrates []. They usually take place during 
development and are concentrated in the gas-
trointestinal, urinary and female reproductive 
systems. They typically appear as foci of ectopic 
epithelium with a discontinuity of cell type at 
the edges. My point is: cells are not necessarily 
be locked into a differentiation program. Cells 
can, when stimulated by the right cues, jump 
onto another differentiation program and ulti-
mately, switch fate. 

The focus of this communication is cellu-
lar dedifferentiation. A classical illustration of 
natural dedifferentiation is the replacement of 
lost anatomical parts in teleost fish and uro-
dele amphibians. In these species, a limb or a 
tail can be regrown by a process of migration, 
dedifferentiation, proliferation and re-differen-
tiation of epithelial cells in the wounded area. 
Experimental ways of reprogramming cells to 
pluripotency are several. They include nuclear 

Approaches to 
reprogramming somatic 
nuclei and cells

PHIL IPPE COLL A S 
Institute of Basic Me-

dical Sciences, Depart-
ment of Biochemistry, 

University of Oslo, PO 
Box 2 Blindern, 037 

Oslo

F IGUR E  .  Cloning 
of mice by nuclear 
transplantation. An 
unfertilized oocyte is 
enucleated by microma-
nipulation and a soma-
tic donor nucleus or cell 
is introduced into the 
enucleated cytoplast. 
Photos by Moreira, 
Robl and Collas, un-
published.
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transplantation into enucleated eggs (“clo-
ning”) and the fusion of differentiated cells 
with pluripotent cells. 

We and others have also developed a ra-
tionale based on the latter approaches, to repro-
gram cell by treatment with an extract from a 
chosen target cell type (the cell type one wishes 
to turn a cell into). The extract is expected to 
contain regulatory components necessary for 
driving the fate of one given cell type into that 
of the target cell type [2]. In my simple-minded 
approach to complex issues, if reprogramming 
can take place by cell fusion, why not reprogram 
a cell by allowing components from the target 
cell type to directly penetrate that cell? This 
strategy is developed here. 

R EPROGR A MMING CEL LS BY 
NUCL E A R TR A NSPL A NTATION
A paradigm of dedifferentiation is the repro-
gramming of a differentiated cell nucleus by 
transplantation into an enucleated, unfertili-
zed, egg. Somatic cell nuclear transfer has been 
shown to result in the derivation of pluripo-
tent embryonic stem (ES) cells from cloned 
blastocysts and in the birth of cloned offspring 
[3]. Everyone has heard of Dolly. Since, clo-
ned offspring have been born in … you name 
it: cows, pigs, sheep, goats, mice, rats, rabbits, 
gaurs, deer and zebrafish, up to now [4]. Frogs 
though, have been successfully cloned from 
somatic cell nuclei for the best part of….53 ye-
ars. 

Figure  illustrates the nuclear transplanta-
tion procedure for mouse. An unfertilized oo-
cyte is held by a micropipette and the chromoso-
mes are extracted with another, thinner, pipette. 
The same pipette is used to pick up a somatic cell 
which is lysed in the pipette before being injec-
ted into the oocyte. The reconstructed embryo 
is then activated to promote development and 
enable reprogramming of the somatic nucleus. 
Activation is promoted by electrical pulses or 
chemically. 

Handy-dandy, nuclear transplantation? 
Maybe…maybe not. Nuclear transplantation is 
inefficient. Few cloned embryos make it to term 
and often offspring are born with abnormalities 
and die soon after birth. Failure of most clones 
to develop properly has been attributed, for lack 
of better knowledge, to incomplete epigenetic 
reprogramming of the somatic nucleus. That 
said, dozens of healthy clones have been produ-

F IGUR E 2 .  Repro-
gramming of somatic 
cells by fusion with 
embryonic stem cells. 
Pictures adapted from 
[0,]. 

F IGUR E 4 .  Changes 
in morphology of 293T 
epithelial cells treated 
with carcinoma (EC) 
cell extract. (A) Untrea-
ted, input 293T cells. 
(B) 293T cells treated 
with extract of 293T or 
(C) EC cells. Bar, 20 
µm. Adapted from [8].

F IGUR E 3 .  Principle of 
reprogramming perme-
abilized cells using cell 
extracts. Recipient cells 
are reversibly permeabil-
ized with a pre-forming 
toxin (Streptolysin O), 
exposed to an extract of 
a chosen target cell type 
(for example, ES cells) 
and resealed. 

293T cells after treatment with:

ced and happily, it seems, wander wound cages, 
pens and pastures around the globe. So cloning 
by nuclear transplantation works. 

The mechanisms of nuclear reprogram-
ming by nuclear transplantation remain largely 
unexplored – primarily due to a lack of material 
required for biochemical analyses. Unlike what 
a well-known writer in the columns of NBS 
Nytt previously wrote, reprogramming does 
not involve an “erasure” (I quote) of chromatin 
in the egg (I wonder how a reconstituted egg 
without genetic material could ever develop), 
but rather, a physical remodeling of the chro-
matin to transform the somatic nucleus into a 
nucleus functioning as that of a one-cell stage 
embryo. Chromatin remodeling entails chan-
ges in epigenetic histone modifications and 
in DNA methylation [5]. The development of 
technologies for single-embryo or single-cell 
analyses of epigenetic modifications is antici-
pated to shed light on the nuclear reprogram-
ming black box.

I NDUC T ION OF PLU R IPO T E N-
C Y BY CE L L F USION
As early as in the 970s, studies involving soma-
tic cells hybrids and stable heterokaryons (fused 
cells in which each nucleus remains separate) 
have shown that differentiated cells display a 
remarkable ability to change their function. A 
plethora of publications have reported both gene 

293T cells 293T extract EC cell extract
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extinction and gene activation in intra- and in-
terspecies heterokaryons [6]. The work involves 
fusions of, for example, myocytes with fibro-
blasts, myoblasts with fibroblasts, glial cells with 
myocytes, and the list goes on. The interspecies 
nature of these experiments has been critical in 
assessing the origin of the gene expression chan-
ges observed. 

Interestingly, fusions of somatic cells with 
ES cells, embryonic germ (EG) cells or em-
bryonal carcinoma (EC) cells have shown that 
epigenetic reprogramming, including DNA 
demethylation and histone modifications, could 
be triggered in the somatic nuclei [7-9]. These 
alterations are heritable and result in dramatic 
cell fate alterations such that the cells acquire 
the ability to differentiate into all three germ 
layers in chimeric mice and form teratomas in 
immunocompromised mice [0-2] (Figure 2). 
Such experiments suggest that the differentia-
ted state of a cell can be altered without recourse 
to the regulatory hierarchy typical of develop-
ment, and clearly, the differentiated state of a 
cell can be modified without the cell having to 

replicate its DNA. Bottom line: gene expression 
in a differentiated somatic nucleus can be altered 
by transacting factors emanating from another 
somatic nucleus placed in proximity in a mixed 
cellular milieu. The issue remains, however, of 
the ploidy of the cell hybrids. Any therapeutic 
application of cell fusion approaches will require 
the removal of the stem cell nucleus from the 
hybrid prior to the mixing of the ES cell and 
somatic cell genomes. Approaches to this end 
are being investigated. 

I NDUC T ION OF DI F F E R E N-
T I AT ION,  TR A NSDI F F E R E N-
T I AT ION A ND DE DI F F E R E N-
T I AT ION W IT H CE L LU L A R 
E X TR AC TS
So… if cell function can be manipulated by 
combining cellular milieus through cell fusion, 
it doesn’t take a genius to figure out that a si-
milar effect might be obtained by exposing on 
cell type to cellular components from another 
cell type, say, in a test tube. Even my children 
(both under ten) get the picture. Indeed, the 
cell hybridization studies provide a rationale 
for the development of nuclear and cytoplas-
mic extracts (cellular soups, if you will) aimed 
at reprogramming cells. The principle is simple 
– I like simple: when introduced into a recipi-
ent cell, an extract from a chosen target cell 
type would be expected to provide regulatory 
components necessary to impose a nuclear pro-
gram characteristic of that target cell type. 
This approach has been developed by a talented 
graduate student of mine (who since brilliantly 
defended her Ph.D. thesis based on this tech-
nology, might I add) – and others – albeit with 
variable success depending on the cell types 
used. The approach potentially alleviates the 
abnormal chromosome content issue raised by 
the cell fusion work.

ST E M CE L L DI F F E R E N T I A-
T ION A ND SOM AT IC CE L L 
TR A NSDI F F E R E N T I AT ION
With the idea of direcly reprogramming mature 
cells into other mature cells, we have developed 
whole cell extracts from several model target cell 
types [3] (Figure 3). The procedure entails the 
reversible permeabilization of recipient cells (for 
example, human kidney epithelial 293T cells – a 
transformed cell line), exposure of the permea-
bilized cells to the extract and resealing of the 

F IGUR E 5 .  Treatment 
of 293T cells with 
carcinoma cell extract 
induces upregulation 
of the embryonic and 
ES-cell marker, Oct4 
protein, and downregu-
lation of nuclear lamin 
A, a differentiated cell 
marker. Expression and 
localization of B-type 
lamins, constituti-
vely expressed, remain 
unaltered.
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cells. To quote my five-year old: “Voilà”. Piece 
of cake, indeed. 

Using this approach, my laboratory has 
initially shown that 293T cells treated with an 
extract of Jurkat T cells take on ….some T cell 
properties [3]. These properties include repack-
aging of the chromatin at a gene locus specifi-
cally active in T cells [4], expression of many 
T cell-specific genes, expression of surface re-
ceptors, [5] and induction of T cell-specific 
signaling pathways [3,5]. Some of the T cell 
phenotypes appeared stable for several months 
in culture; however, we have no data to date to 
indicate how stable the changes would be in 
vivo. 

An intriguing observation in the Håkelien 
2002 paper was the detection of alpha and beta 
epitopes of the so-called T cell receptor (TCR) 
on the surface of the extract-treated cells, a 
few days after extract treatment. Similar ob-
servations were made following extract treat-
ment with DNAse and RNAse, to ensure as 
much elimination as possible of any remaining, 
chopped up piece of DNA or RNA what would 
end up floating in the extract even after chromo-
somes are spun out. Furthermore, we have also 
observed the upregulation of the recombinating 
enzyme (RAG) transcripts in cells treated with 
Jurkat cell extract, the significance of which re-
mains undetermined. Preliminary analyses of 
TCR gene rearrangement in the TCR Vbeta 2 
region failed to show significant genomic rear-
rangement (T. Küntziger, unpublished data), 
whereas some evidence of recombination was 
detected in the TCRγ locus (A.-M. Håkelien, 
K. Gaustad, P. Ferrier, unpublished observa-
tions). The “problem” (I quote), though, is that 
according to NBS Nytt, who seems to get expert 
sources from a – face-less – “strong” (I quote) 
immunologist, expression of TCR epitopes in 
our extract-treated cells “is impossible”. Dette er 
umulig. Or is it? 

A series of papers has reported in the past 5 
years the expression of unrearranged, or partially 
rearranged, often truncated forms of TCR genes 
in cells, it seems, other than T lymphocytes. For 
more details, the reader is invited to consult the 
insert appended to this article. To what extent 
the TCR-alpha and beta chain epitopes detect-
ed in Jurkat extract-treated cells reflect intact 
molecules, or functional molecules, is uncer-
tain. But no claims have been made to either. 
What our experiments further show, however, is 

F IGUR E 6.  Induction 
of differentiation of EC 
extract-treated cells 
with retinoic acid. The 
cells lose expression of 
Oct4 and gain expres-
sion of nestin. Bar, 40 
µm. Adapted from [8].

F IGUR E 7.  Neuronal, adipogenic and osteogenic differen-
tiation of 293T cells treated with EC cell extract (bottom 
row) or with a control extract derived from the same cell 
type (top row). Cells were treated with either extract and 
maintained in an “undifferentiated” state for several weeks. 
The cells were then induced to differentiate with retinoic 
acid, followed by treatment with compounds promoting 
lineage-specific differentiation. (A) Neuronal differentia-
tion, shown here by neurite extensions (arrow). (B) Adipo-
genic differentiation, shown by the staining of lipid droplets 
inside the cells (in red). (C) Mineralized calcium phosphate 
nodules (brown spots), a sign of osteogenic differentiation. 
Bars in B, 20 µm and in C, 00 µm.

that upon direct calcium-mediated stimulation 
of pathways downstream of the TCR, the cells 
synthesized the alpha chain of the IL-2 recep-
tor – which, you would note when reading the 
article carefully, was not even expressed in the 
Jurkat T cells used to prepare the extract in the 
first place [3]. 

Cell extracts can also elicit differentiation 
of somatic stem cells or ES cells. A skilled re-
search assistant in my lab has shown that ex-
tracts of rat cardiomyocytes can promote ex-
pression of cardiomyocyte proteins and func-
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tions in human stem cells from adipose tissue 
[6]. A small proportion of these cells even 
displayed beating in culture. More recently, an 
extract of pneumocytes (lung cells) was shown 
to induce the differentiation of ES cells to take 
on a pneumocyte phenotype and functions 
[7]. Whether cell extracts provide more effi-
cient ways of inducling stem cell differentiation 
remains to be shown, but the findings of Qin 
and colleagues may suggest so, at least in their 
system.

Because these studies rely on the in vitro 
characterization of extract-treated cells, the ex-
tent to which the new program is stable remains 
uncertain. In fact, to date, most transcriptional 
changes elicited are rather transient [5,8]. Si-
milarly, some genes downregulated by the ex-
tract gradually become reactivated over time. 
Whether these variations reflect an incomplete 
reprogramming of gene expression, the dere-
gulation of a program properly instored (due to, 
for example, suboptimal culture conditions), or 
a dynamics of transcriptional changes neces-
sary to establish a stable phenotype, remains 
at present unresolved. Several approaches may 
enhance the stability of extract-induced gene 
expression, such as the induction of a dediffe-
rentiation step prior to triggering a new target 
cell-specific program. The latter strategy has 
been recently been explored by another (yes!) 
talented graduate student in my laboratory, and 
is detailed below.

I NDUC T ION OF CE L LU L A R 
DE DI F F E R E N T I AT ION W IT H 
E X TR AC TS OF BL A ST E M A 
A ND E G GS
The successful production of ES cells and off-
spring by nuclear transplantation, together 
with the activation and DNA demethylation 
of embryonic genes in somatic-ES cell hybrids 
indicate that undifferentiated cells contain 
regulatory factors necessary for eliciting plu-
ripotency in a differentiated cell. Induction of 
dedifferentiation on a large scale would benefit 
from the development of cellular extracts ca-
pable of treating millions of cells simultane-
ously. Evidence suggests that cell extracts may 
be useful for reprogramming cells to pluripo-
tency.

A first illustration is the induction of dedif-
ferentiation with extracts of regenerating newt 
limbs [9]. When exposed to cultured differen-

tiated myotubes for several days, regenerating 
limb extracts promote cell cycle reentry in a pro-
portion of the myotubes. This is accompanied 
by a downregulation of muscle-specific markers. 
The dedifferentiated phenotype is maintained 
even after removal of the extract, suggesting 
that some functional reprogramming events 
have taken place. 

Extracts of Xenopus eggs can also induce 
expression of pluripotency markers in 293T cells 
and primary leukocytes [20]. The cells form clus-
ters resembling ES cell colonies, and upregulate 
expression of OCT4 while downregulating dif-
ferentiation markers. However, reprogrammed 
leukocytes have been shown to have a limited 
file span and do not express surface markers 
characteristic of stem cells. So as observed with 
extract of other cell types, reprogramming un-
der these conditions is probably only partial. At 
least for now.

N UCL E A R R EPRO GR A M M I NG 
W IT H E X TR AC T OF C A RCI-
NOM A CE L L S
Our laboratory has recently extended the above 
studies to show that extracts of undifferentiated 
human teratocarcinoma cells (a particular type 
of germ cell tumor) can reprogram 293T cells to 
take on properties of undifferentiated cells [8]. 
A first result of treatment with EC cell extract 
is a change in cell morphology. Colonies of 293T 
cells develop and are maintained for many pas-
sages in culture (Figure 4). These cell colonies 
resemble stem cell colonies. 

A second line of evidence of cell repro-
gramming by EC extract is the induction of 
expression of many (several hundreds) genes 
normally expressed in embryos or in ES cells 
(such as the POU5F1, or OCT4 gene) (Figure 
5). Concomitantly, lamin A/C, a differentiated 
cell marker is strongly downregulated – a clear 
sign of dedifferentiation (Figure 5). Induction 
of OCT4 transcription and loss of LMNA gene 
expression over time were also quantifiably evi-
dent. Furthermore, OCT4 expression was ac-
companied by expression of additional markers 
of pluripotency including known Oct4-respon-
sive genes. 

That said, probably not all changes are he-
ritable. As we initially reported with the Jur-
kat cell extract system [5], some genes display 
unstable expression patterns [8]. These may 
include “passive bystanders” which generate a 
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transcriptional noise, resulting from more spe-
cific alterations in the transcriptional network. 
Perturbation in the network, however, would be 
expected to induce changes trickling down the 
network until a transcriptional equilibrium is 
reached. Accordingly, expression of these genes 
would be expected to return to a background 
level; however, we have not noticed such stabili-
zation, suggesting that, in addition to target cell 
type-specific changes, long-lasting perturba-
tions in the transcriptome are also elicited. Flu-
ctuations in the gene expression profile may re-
sult from incomplete reprogramming and from 
heterogeneity in the cell response to extracts. 
Nonetheless, the dynamics of gene expression 
may also illustrate a temporal compartmenta-
lization, in terms of timing, duration and pe-
riodicity, of gene activity required to establish a 
heritable transcriptional network.

In addition to expressing genes characte-
ristic of stemness, EC cell extract-treated cells 
also express genes suggestive of a potential for 
multi-lineage differentiation. So-called multi-
lineage priming genes include markers of os-
teogenic, endothelial, myogenic, neurogenic, 
adipogenic and chondrogenic lineages. Inte-
restingly, multilineage priming is a hallmark 
of hematopoietic and mesenchymal stem cells 
[2]. Multilineage priming may reflect the abi-
lity of these stem cells to differentiate into a 
specific cell type in the tissue in which they re-
side. Expression of multilineage priming genes 
in EC cell extract-treated cells suggests that 
the cells may now be induced to “survey” their 
environment in order to be able to respond to 
ad hoc stimulation for differentiation. It seems, 
therefore, that similarly to somatic stem cells, 
the transcriptional signature of EC cell extract-
treated cells crosses germ layer boundaries, at 
least in vitro.

SO…HOW PL A ST IC A R E E X-
TR AC T-TR E AT E D CE L L S?
Our data suggest that the differentiation plas-
ticity of EC extract-treated cells is enhanced. 
Exposure of EC extract-treated cells to retinoic 
acid initiates differentiation. This is illustrated 
by the emergence of nestin, an indicator of diffe-
rentiation (Figure 6). Notably, nestin expression 
parallels the downregulation of, you guessed it, 
the embryonic factor Oct4, while….lamin A 
became re-expressed (Figure 6). Further ad hoc 
induction of differentiaion stimulates the emer-

gence of neuronal progenitor cells. The cells 
display neurite outgrowths (Figure 7A) and la-
bel positive for several neuronal markers, while 
expression of OCT4 is downregulated. I see 
hair dressing up on the head of skeptical neu-
robiologists: I haven’t said the cells are neurons 
– they merely display some neuronal markers. 
EC extract-treated cells can also be induced to 
acquire characteristics of adipocytes (Figure 7B) 
and osteoblasts (Figure 7C). Therefore, extracts 
of undifferentiated EC cells can induce signs of 
differentiation plasticity in an otherwise more 
restricted cell type. However, in vivo evidence 
of pluripotency is still lacking, and it would be 
interesting to demonstrate whether the repro-
grammed cells can contribute to chimerism or 
form teratomas. 

CH A L L E NGES
Despite promising results, application of an ex-
tract-based nuclear reprogramming technology 
to produce therapeutic replacement cells requi-
res significant development. The approach in-
volves extensive cell manipulation. Thus, phen-
otype and genotype of the reprogrammed cells 
need to be extensively characterized to ensure 
that no genetic perturbations result from the 
process. Furthermore, target cell phenotypes 
have been shown to persist for a few months and 
to our knowledge no data exist to date the long 
term stability of the changes elicited. Clearly, 
efforts need to be put into characterizing and 
manipulating the epigenetic status of the cells 
prior to or after exposure to a reprogramming 
extract. Lastly, it will be important to develop 
optimal culture systems for the chosen target 
cell type, or to rapidly transfer the treated cells 
into the appropriate host environment. Collec-
tively, these components are likely to assist in 
enhancing the stability of the reprogrammed 
phenotype. 

Last but not least, identification the mo-
lecular mechanisms of nuclear repgoramming, 
and of “reprogramming factors”, would presu-
mably considerably simplify the procedures. 
This, however, is no easy task. Cloning has been 
performed for over 50 years, and still today one 
has a clue as to which molecules in the underti-
lized egg are responsible for reprogramming so-
matic nuclear function. Any laboratory around 
the world involved in nuclear reprogramming is 
looking for enthusiasm and scientific talent to 
crack that nut… 
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A R E THER E R E A L LY  such qua-
lifications as “impossible” in bio-
logy? For sake of relevance to this 

article, I will limit myself to observations re-
garding expression of T cell receptor (TCR) 
genes in non-lymphocytes. I will leave aside 
also highly questioned, or “impossible”, yet 
today largely acknowledged phenomena such 
as reverse transcription, genomic imprinting, 
or cloning by nuclear transplantation. In the 
past 5 years, a number of references have re-
ported the expression of various forms and 
epitopes of TCR transcripts and antigens in 
non-T cells. A few examples… 

99 and 992 publications report the 
unexpected isolation of a mouse renal med-
ullar cell population that expresses a trun-
cated TCR-alpha mRNA [22]. Of note, the 
transcript was not associated with complete 
TCR-alpha mRNA or detectable TCR-
beta or delta transcripts, arguing that the 
truncated TCR-alpha mRNA could not be 
attributed to blood contamination [23]. The 
transcript was as abundant in nude mice as 
in normal mice (and thus was thymus-inde-
pendent) and was not detected in bone mar-
row. Notably, expression of the truncated 
TCR-alpha mRNA was not dependent on  
DNA recombinase activity. The truncated 
TCR-alpha mRNA detected in kidney 
cells, however, is apparently not associated 
with surface expression of a functional TCR 
[23,24]. Furthermore, alternatively spliced, 
germline J alpha -2-C alpha mRNAs were 
identified as the main TCR-alpha transcripts 
in mouse kidney [25]. 

The mesenchyme plays a crucial regu-
latory role in organ formation and main-
tenance. Barda-Saad et al. [26] found that 
primary mesenchyme and mesenchymal cell 
clones express TCR-alpha/beta mRNAs 
lacking the variable region, as well as a cor-
responding TCR-beta peptide. In addition, 
expression of mesencymal TCR-beta was 

confined to the G2/M phases of the cell cycle 
in the MBA-3 mesenchymal cell line. Cell 
cycle dependent expression, together with 
the correlation between growth properties 
and level of TCR expression by mesenchymal 
cell clones, suggests an association of mesen-
chymal TCR with cell growth control [26].
It is known that germline transcription of 
TCR genes takes place in early lymphoid 
cells. The most common explanation for this 
phenomenon is that transcription of unrear-
ranged Vbeta genes directs gene usage during 
TCR gene rearrangement. Abbey et al. [27] 
recently detected germline transcription of 
the TCR-Vbeta8.2 gene in a precursor T-cell 
line which shows no rearrangement at any of 
the TCR gene loci. The cell line shows weak 
binding of specific anti-Vbeta8.2 antibody to 
the cell surface, consistent with expression 
of a truncated TCR-beta chain. For readers 
interested the molecular biology of this ob-
servation, RT-PCR analysis confirmed the 
expression of spliced germline transcripts 
of TCR-Vbeta8.2 initiated from both leader 
(L)5. and L8.2. Transcripts initiated from 
L8.2 were also detectable in unspliced form 
[27]. 

Need more? Another 2005 paper re-
ports the expression of TCR-alpha in human 
rhabdomyosarcoma and other musculo-skel-
etal sarcomas [28]. Indeed, human prostate 
and breast express a truncated TCR-gamma 
transcript. In fact, TCR-alpha constant re-
gion expression seems to be rather common 
in normal and neoplastic human cells of 
mesenchymal and neuroectodermal origin 
[28]. TCR transcripts are derived from an 
unrearranged TCR-alpha locus. Additon-
ally, TCR-alpha ectopic transcripts and pro-
teins negatively regulate rhabdomyosarcoma 
cell growth as suggested by small interfering 
RNA experiments. 

So, expression of TCR genes restricted 
to T lymphocytes…?

Impossible? In biology? Really?  
A closer look at T Cell Receptor gene expression
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I  NBS N Y T T nummer 4, 2005 tar avtrop-
pende redaktør Øyvind Halskau jr. og 
president i NBS Johan Lillehaug på leder-

plass opp fraværet av debatt i NSB-nytts spalter 
[, 2]. Begge hadde gjerne sett mer diskusjon, 
mot-innlegg med videre i NBS-nytt. Ønsket 
om en vitenskapelig debatt tas også opp i Tor-
geir Holens artikkel  (nest siste avsnitt) i samme 
nummer [3]. Stor er derfor overraskelsen når vi 
kommer til sidene 48-5 i nr. 4/2005. Her kom-
mer først referat fra en telefonsamtale mellom 

Øyvind Halskau jr. og professor 
Philippe Collas [4], utformet 
som et intervju rundt oppstart 
av et nytt bioteknologiselskap 

I siste nummer av NBS-nytt 2005 blir professor Philippe Collas’ forskning pre-
sentert og diskutert på en, etter vår mening, høyst useriøs og lite vitenskapelig 
måte.  Vi setter stor pris på fora for åpen vitenskapelig diskusjon og synes det er 
flott at NBS-nytt har ønske om mer debatt i sine spalter, men vi tar sterkt av-
stand fra måten det er gjort på i dette tilfellet.

Vitenskapelig debatt eller 
harselas i nbs-nytt?

HEIDI K I IL  BL OM-
HOFF,  RUNE BL OM-
HOFF,  ODD STOKK E 

G A BR IELSEN,   
INGER-HELENE 

M A DSHUS,  OL A M Y-
K LEBOST,  H AR A L D 

A .  STENM ARK ,  
K JE T IL TA SK ÉN

Universitetet i Oslo og 
Rikshospitalet-Radium-

hospitalet
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basert på Collas’ arbeid med transdifferensiering 
av celler. Redaktøren ber her Collas om å gjøre 
rede for hvilke innvendinger som er kommet 
mot arbeidet hans, herunder særlig det første ar-
beidet publisert i Nature Biotechnology i 2002 
[5]. I tillegg til det uvanlige i fremgangsmåten 
ved å be forskeren selv gjøre rede for andres 
innvendinger mot eget arbeid, er intervjuet for 
redaktørens regning utstyrt med en noe ten-
densiøs tittel: «Norsk selskap startet basert på 
kontroversielle forskningsresultater», samt en 
sluttkommentar for redaktørens regning. På de 
neste to sidene tar saken virkelig av idet det sam-
me arbeidet av Collas [5], på journalistisk plass 
under tittelen «Norsk bioteknologis ekstreme 
makeover» gjøres gjenstand for to sider kritikk/
harselas fra Torgeir Holen med en polemisk 
og lite vitenskapelig form [3]. Holen fremmer 
påstand om at Collas’ arbeid publisert i Nature 
Biotechnology 2002 er «basert på mirakler» at 
cellene er gjenstand for «alkymistisk brutalise-
ring» og at et av funnene er «umulig». Holen går 
deretter videre med å beskrive at det undrer ham 
at Collas tar kritikken med et smil og går videre, 
refererer andres anonyme kritikk av det disku-
terte arbeidet og til sist stiller han spørsmål ved 
fagfelle-vurderingen i Forskningsrådet i forbin-
delse med tildeling av en Stor-Forsk-bevilgning 
til Collas i sterk konkurranse. 

Det finnes en rekke svært aktive fora for 
Faksimile av NBS-nytt 
nummer 4.
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S OM F Y SIOL O G O G ikke biokjemiker 
leser jeg ikke NBS-nytt regelmessig. 
I kraft av å være instituttleder for In-

stitutt for medisinske basalfag ble jeg for noen 
uker siden gjort oppmerksom på et innlegg 
skrevet av Torgeir Holen: «Norsk Bioteknolo-
gis Ekstreme Makeover». Innlegget er slik jeg 
leser det et massivt angrep på en av mine med-
arbeidere (professor Philippe Collas) i en form 
jeg mener burde være et forum som NBS-nytt 
uverdig!

Enhver forsker må være forberedt på sak-
lig kritikk av sin forskning også etter at den er 
publisert – refereer er ikke ufeilbarlige! En slik 
saklig kritikk vil normalt bli sendt det tidsskrif-
tet arbeidet er blitt publisert i og behandlet vi-
dere der etter prosedyrer vi alle kjenner. Alvorlig 
er det selvfølgelig hvis en forsker ikke klarer å 
reprodusere de resultater som er publisert, etter 
å ha fulgt de metoder som er beskrevet i original-
arbeidet.

Jeg kan ikke se at Holen har fulgt det ene 
eller det andre sporet i denne saken. Derimot 
harselerer han med sitater fra arbeidene til Col-
las. Etter det jeg har brakt i erfaring, fikk ikke 
Collas se innlegget med mulighet for tilsvar i 
samme utgave av NBS-nytt.

Jeg håper og tror at NBS-nytt vil se på denne 
saken, og jeg tillater meg å tro at redaktøren fin-
ner det riktig å skrive noen ord i bladet om det. 
Jeg ser gjerne at dette lille innlegg blir trykket 
som et leserinnlegg.

Med hilsen

GUNNAR NICOL AYSEN
Professor dr med
Instituttleder
Institutt for medisinske basalfag
Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Kjære redaktør av NBS-nytt

vitenskapelig debatt som spenner fra journaler 
som Science til norske journaler som f.eks. Tids-
skrift for den norske legeforening. Felles for alle 
disse er imidlertid at den vitenskapelige debatten 
kjennetegnes av i) Det diskuteres nye vitenska-
pelige funn, gjerne publisert i samme journal. ii) 
Kritikken må fremsettes basert på vitenskapelig 
argumentasjon og holde et minimumsnivå av se-
riøsitet. iii) Forfatteren av det arbeidet som kri-
tiseres gis alltid mulighet til å svare på kritikken 
i samme nummer. Punkt i-iii) over synes ikke å 
være en del av den redaksjonelle linje i NBS-nytt 
i det man velger å debattere over fire sider en mer 
enn tre år gammel artikkel i Nature Biotechno-
logy. I stedet for å gi plass til kritikk fremsatt 
av en leser, bruker man journalistisk plass og en 
journalistisk form som har mer karakter av har-
selas enn vitenskapelig kritikk. Til sist er mål 
for kritikken, Philippe Collas, ikke tilbudt noe 
tilsvar på Holens artikkel [3] (Collas, personlig 

kommunikasjon). Selv om intervjuet [4] frem-
står som en måte å la Collas komme til ordet på 
var Collas heller ikke orientert om sammenhen-
gen intervjuet [4] ville bli satt inn i. 

Undertegnede har ikke gått inn i det even-
tuelle vitenskapelige innhold i kritikken som 
ligger under harselasen i Holens artikkel. Denne 
må gjerne diskuteres på en seriøs måte. Vi imø-
teser imidlertid en fremtidig redaksjonell linje i 
NBS-nytt som garanterer for et minstenivå på 
vitenskapelig debatt, f.eks. som skissert gjen-
nom punkt i-iii over.

. Halskau, Ø., NBS-nytt, 2005. 4: s. 4.

2. Lillehaug, J., NBS-nytt, 2005. 4: s. 4.

3. Holen, T., NBS-nytt, 2005. 4: s. 50-5.

4. Halskau, Ø., NBS-nytt, 2005. 4:  s. 48-49.

5. Håkelien, A.M., Landsverk, H.B., Robl, J.M., Skål-
hegg, B.S., and Collas, P. Nature Biotechnol., 2002. 20:  s. 
460-466.
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I  K JØLVA NNE T AV NBS-nytt nr. 4 2005 
har jeg blitt kritisert for å trykke kronik-
ken «Norsk Biokjemis Extreme Make-

over» av Torgeir Holen. Her vil jeg belyse hvilke 
kriterier jeg vektla da jeg valgte å publisere tek-
sten.

Et redaktørverv er både en maktposisjon og 
et tillitsverv. I Collas-saken er det hovedsakelig 
tre retningslinjer for (avis)drift som berøres. For 
det første skal et blad belyse mulige kritikkver-
dige forhold. Forskning er en kostbar affære og 
er i Norge stort sett finansiert av skattepenger. 
Andre samfunnsaktiviteter er underlagt kritikk 
fra medier. Forskingssfæren skal ikke ha noen 
særbehandling i denne sammenheng.

For det andre skal den person eller instans 
som blir utsatt for kritikk få sjansen til å pre-
sentere sin side av saken. Jeg kunne med den 
største enkelhet latt være å intervjue Collas, og 
latt Holens tekst stå alene i bladet. Siden kri-
tikken var såpass direkte og NBS-nytt kommer 
ut såpass sjeldent, valgte jeg likevel å bruke tid 
på dette. Det må nevnes at det er snakk om tid 
som jeg heller kunne brukt til å jobbe med mine 
egne ting. Collas hadde 00% fritt leide til å edi-
tere denne teksten før den gikk i trykken, med 
unntak av ingress (som ved et uhell ikke kom 
med – slikt skjer) og overskrift. Egentlig har et 
intervju-objekt kun rett til å få tilgang på sine 
egne sitater. Han har med andre ord nytt godt av 
utvidede fullmakter og av at NBS-nytt valgte å 
bruke tid og ressurser på å la ham presentere sitt 
selskap parallelt med kritikken. Når det gjelder 
overskriften som jeg valgte til teksten, er den 
helt faktuell: Regenics (tidligere NucleoTech) 
vil benytte seg av celledifferensieringsteknikke-
ne som er kritisert. Dette fastslår Collas i inter-
vjuet, som han altså fikk editere som han ville, 
og som han (i kjølvannet av NBS nr. 4 2005s ut-
givelse) har sagt at han står for. 

For det tredje skal negative personkarakte-
ristikker unngås; det finnes ingen slike i Holens 
innlegg. Om en vil tolke personbeskrivelsene 
sarkastisk, kan en selvsagt det. Problemet er 
bare at det er opp til kronikkforfatteren om han 
eller hun vil være sarkastisk. Om jeg tillater meg 
å spekulere i Holens motiver for å formulere seg 

slik han gjorde: Collas skal ha ignorert kritikk av 
typen Holen beskriver i sitt innlegg flere ganger, 
og Holen valgte å formulere seg på en måte som 
gjorde teksten hans umulig å ignorere. Videre er 
personkarakteristikker i visse tilfeller regnet for 
å være relevante i slike innlegg – nobelprisvinner 
Peter Medawar beskrive et slikt tilfelle i sin bok 
The Strange Case of the Spotted Mice, hvor The 
New York Times bruker lignende virkemidler.

I tillegg til dette er det også verd å nevne 
at Collas’ rettigheter som privatperson er be-
tydelig svekket fordi han er frontfigur for både 
forskningen sin og Regenics. I dette tilfellet er 
det ikke mulig å skille person og sak. Videre er 
vær-varsom retningslinjene laget først og fremst 
for å beskytte ressurssvake mennesker. Collas er 
høyt utdannet, forvalter relativt store ressurser 
både privat og som forskningsleder og formulere 
seg godt på opptil flere språk. I tillegg har han et 
velutviklet kontaktnettverk som han ifølge seg 
selv ikke er redd for å bruke. Han faller dermed 
utenfor kategorien «ressurssvak». Og der har 
dere enda en personkarakteristikk.

Så med bakgrunn i punktene over, hvilke 
grunnlag finnes det for å kritisere meg for å 
slippe løs Torgeir Holen på spalteplass uten 
munnkurv, og uten å vaksinere hele biokjemi-
Norge mot rabies? Ingen. Som redaktør kan jeg 
slippe løs hvem jeg vil, så lenge jeg balanserer 
momentene jeg har diskutert over. Det var altså 
maktdelen av redaktørvervet. Når det gjelder 
samvittigheten, ville det vært langt verre å ikke 
trykke innlegget. Om en samfunnssfære noen 
gang har trengt åpenhet så er det forskning. 
Det er paradoksalt at ytringsfriheten står så-
pass svakt i miljøet.

Når det gjelder det faglige behøver jeg 
bare å registrere at det finnes en kontrovers for 
å slippe til et kritisk innlegg. De jeg har dis-
kutert saken med har vært svært skeptiske til 
Collas resultater. Det er svært problematisk at 
de fleste rapporterte endringene kan forklares 
som interferens fra celleekstraktene. Siste ord 
er utvilsomt ikke sagt i saken, og i tiden som 
kommer bør alle som er involvert eller interes-
sert ha et av Winston Churchills mange sitater 
i bakhodet: I’d rather be right than consistent.

Intellektuell båndtvang
Ø Y V IND H A LSK AU JR .

KOM M E N TA R
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Noen av våre beste 
konkurransefortrinn

Jon Anders Bæverfjord
Produktspesialist
hos Bergman

Erik Langeland
Servicesjef
hos Bergman

Mette Nerli
Produktsjef
hos Bergman

Ole Gorm Berg
Produktspesialist
hos Bergman

Mange av de dyktigste fagfolkene i instrumentbransjen jobber hos Bergman.
Det setter både vi og kundene våre pris på. For ingenting kan erstatte dyktige 
mennesker når driften er avhengig av at state-of-the-art teknologi fungerer prikk-
fritt. Du skal merke en forskjell når du velger Bergman som din leverandør!
Du finner oss på www.bergman.no
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K EYSTONE SYMPOSIA , SOM har ho-
vedkontor i Cololado, USA, avholdt 
for første gang et møte utenfor Nord- 

Amerika. Hensikten var håp om deltagelse 
fra flere forskjellige land. Over 400 deltagere 
fra nesten alle kontinentene var til stede. Bl.a. 
Asia, Oseania, Europa så vel som Amerika. 
Det ble en stor suksess for arrangøren.

Singapore er et relativt lite land som har 
omtrent samme innbyggerantall som Norge, 
men når det gjelder areal er det på størrelse 
med Oslo og Bærum. Man får inntrykk av at 
det er levende, harmonisk og flerkulturelt land 
som kanskje er best kjent for sine rene gater og 
forbud mot tyggegummi. På grunn av landets 
størrelse er Singapore i stor grad avhengig av 
import av primærvarer som jordbruksvarer og 
energi. Det er derfor ikke så rart at deres inn-
sats på bioteknologi og annen teknologifors-
kning er enorm.

Stamcelleforskning er blitt av stor inter-
esse de siste årene, særlig når det gjelder dens 
mulighet for terapeutisk bruk i fremtiden. 
Konferansen fokusert på sammenhengen mel-
lom stamceller, kreft og aldring. Vi fra folke-
helseinstituttet presenterte to posterer; en om 
DNA skaderespons i embryonale carcinoma 
cellelinjer og den andre om anrikning og ka-
rakterisering av stamceller fra rotter. Vi fikk 
mange gode responser og knyttet til oss enkelte 
kontakter. For meg var dette min først delta-
gelse på en internasjonal konferanse. Det var 
veldig stimulerende og lærerikt, samtidig som 
det motiverte meg til å jobbe videre innen dette 
fagfeltet. Jeg håper jeg får mulighet til å kunne 
dra på en flere slike konferanser i fremtiden.

Jeg vil gjerne takke NBS for støtten som ga 
meg anledning til å dra og være med på denne 
konferansen. Nå er jeg klar til å skrive ferdig 
hovedfagsoppgaven min!

Reiserapport fra Keystone 
Symposium on Stem Cells, 
Senescence and Cancer, 
October 25-30, 2005, Singapore

MITSUKO KOM A DA , 
Nasjonalt folkehelsein-

stitutt/Universitetet 
i Oslo

NBS-medlemmer kan søke Styret om støtte 
til deltakelse i vitenskapelige møter og kurs. 
Stipendiene er i første rekke tiltenkt master-
grad-studenter. Søknaden må inneholde: Bud-
sjett og søkt beløp, uttalelse fra veileder (med 
prioritering hvis flere fra samme gruppe søker) 
og en faglig begrunnelse. Studenter som pre-
senterer sitt eget materiale, vil bli prioritert. 
Det kan ikke forventes fullfinansiering av en 
reise, så annen finansiering må kunne skaffes. 
Vi oppfordrer også medlemmene til å søke rei-

sestipendier fra FEBS og fra EMBO.

Søknadsfrist: 1. april 2006.

Søknadene sendes til Erik Boye, helst på epost: 
eboye@labmed.uio.no.

Postadresse:
Avdeling for Cellebiologi,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF,
Montebello, 030 Oslo

Reisestipend 2006
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Den flate jords 
taktikk

D E T ER BL IT T  vanlig å legge seg 
flat dersom man får sine uttalelser 
gjengitt i media innpakket i negative 

analyser. Utflatingsteknikken er introdusert av 
medierådgivere av typen Ingebrigt Steen Jensen 
og benyttes av statsråder og ledere i flyselskaper. 
Man har regnet ut at perioden med negativt om-
dømme varer kortest på denne måten. Det Jen-
sen og hans kolleger ikke har tenkt på, er at det 
krever mye gulvplass hvis mange skal legge seg 
flat til enhver tid. Alle som kan litt matematikk 
vet at dersom jorda hadde vært like stor, men flat 
den også, ville det ha vært mye mer plass å legge 
seg flat på.

Mens ledelsen i SAS Braathens nå har bret-
tet seg ut på en hel avisside, som selvfølgelig 
fortsatt er flat, valgte flyverne en annen løsning. 
De sykmeldte seg, men la seg sannsynligvis ikke 
flate i sengen, ei heller la de seg flate etter at de 
ble friske igjen. Perioden med pilotsyken med-
førte at en strekning som vanligvis tilbakelegges 
på under to timer i stedet tok 3 timer.

Mens forskerforbundets leder her hjemme 
skriver for tjuende år på rad: «vi må satse mer 
på forskning,» uten at det hjelper, har et «jord-
skjelv» rammet det franske forskningsrådet, 
CNRS. Styreformannen er gått av og fors-
kningsministeren har sparket den administre-
rende direktøren. Prossesen var initiert av det 
kraftigste forskeropprøret i Frankrike på lenge, 
motivert av for lite midler til forskerinitiert kva-
litetsforskning. Hvordan får franske forskere 
det til? Franske bønder kan lamme samfunnet 
med traktorene sine, men hva gjør de franske 
forskerne?

Kunne universitetslærere og forskere her 
hjemme sykmelde seg, akkurat som SAS- pilo-
tene? Ville det ta 3 timer å lære noe som man 
normalt lærte på 2 timer, hvis man ikke mot-
tok undervisning i emnet? Ville studentene sitte 
frustrert ved inngangen til auditoriene og rek-
tor legge seg flat over en hel avisside? Neppe. 
Å forflytte kroppen betraktes fortsatt som mye 
viktigere enn å forflytte sinnets grenser. Inntil 
alle kan delta i virtuelle møter og forelesnin-
ger hvor som helst i verden, vil nok pilotene ha 
overtaket på professorene, ihvertfall i Norge. 
For å få fortgang i utviklingen av den virtuelle 
forelesning, burde så mange som mulig søke det 
utlyste vikariatet som rådgiver ved Avdeling for 
fremtidsteknologi i Norges Forskningsråd. Stil-
lingen er ledig fra . april 2006 til 30. juni 2007. 
Sannsynligvis skal den nåværende stillingsinne-
haveren på en snartur inn i fremtiden.

Mens studentene etterhvert er blitt vant 
til bokstavkarakterer, har forskere/lærere her 
hjemme ennå ikke fått sitt pass påskrevet med 
store bokstaver. Ved Universitetet i Aalborg vil 
imidlertid rektor Finn Kjærsdam dele den vi-
tenskapelige arbeidsstokken inn i A-, B- og C-
lag. A-gjengen, som er de som publiserer mest 
eller best, vil få bruke 60% av sin arbeidstid til 
forskning, B-gjengen 40 % og C-gjengen 20%. 
I følge rektoren vil dette være et produktivitets-
fremmende tiltak. Mens forskere ved Aalborg 
Universitet har uttrykt misnøye med dette for-
slaget, vil mange norske universiteter sannsyn-
ligvis ikke merke noen effekt av en slik ordning, 
siden de fleste allerede forsker hovedsakelig i sin 
fritid.
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T IDL IGER E  PR ESIDEN T O G  æres-
medlem i Norsk Biokjemisk Selskap, 
professor Helge Larsen er død 83 år 

gammel. Med Helge Larsen er en betydelig 
vitenskapsmann, lærer og inspirator for flere 
generasjoner av norske biokjemikere gått bort. 
Vi har også mistet en av pionerene bak oppbyg-
ningen av moderne biokjemi og mikrobiologi i 
Norge etter krigen. 

 Helge Larsen var sønn av kjøpmann Oscar 
Larsen, en større klippfisk- og trelasthandler i 
Ålesund, og hustru Olga f. Grytnes. Han be-
gynte sine studier ved Norges tekniske høgsko-
le i 940, og ble uteksaminert som sivilingeniør 

ved Kjemiavdelingen i 944. Med rekrutte-
ringsstipend fra NTNF dro Helge Larsen etter 
krigen på studieopphold til Stanford University 
hos den verdenskjente mikrobiologen C.B. van 
Niel ved Hopkins Marine Station. Tre år se-
nere vendte han tilbake til NTH som interna-
sjonalt veletablert mikrobebiokjemiker og mi-
krobiolog. Etter dr.techn. grad i 954, ble han i 
955 utnevnt til professor og bestyrer av det nye 
Institutt for teknisk biokjemi ved NTH. Han 
ledet instituttet til 982, og fikk avskjed i nåde 
.mai 992.

Helge Larsen hadde en særegen evne til å 
kombinere grunnforskerens krav til basal inn-
sikt og forståelse med praktikerens ønske om å 
se kunnskapen virkeliggjort i industri og næ-
ringsliv. Selv om hans egen forskning var rettet 
mot fundamentale problemer, mistet han aldri 
sivilingeniørens entusiasme og interesse for 
praktisk anvendelse av grunnleggende kunn-
skap, noe som sikkert hadde sammenheng med 
hans bakgrunn fra familiebedriften på Sunn-
møre. Hans holdning til vitenskap og praktisk 
anvendelse av kunnskap preget også de fag og 
den studieretning han bygget opp som nyut-
nevnt professor ved Institutt for teknisk bio-
kjemi på NTH. 

Den nye studieretningen var i første rekke 
rettet mot industriens og næringslivets behov, 
men studiets tunge forankring i basalfag som 
biokjemi og mikrobiologi, og Helge Larsens 
pedagogiske begavelse og evne til å inspirere 
medarbeidere og elever, innebar at utdannelsen 
meget hurtig tiltrakk seg dyktige og motiverte 
studenter, som senere fikk sentrale posisjoner 
innenfor biokjemisk og medisinsk grunnfors-
kning, industriell forskning, undervisning, for-
valtning og næringsliv. Miljøet Helge Larsen 
bygget opp, og hans lærergjerning ved NTH, 
har derfor satt viktige spor i norsk samfunnsliv. 

Helge Larsen til minne

M I N NE OR D

V IG G O MOHR
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Helge Larsens forskning var allerede 
fra starten preget av nære forbindelser med 
utenlandske miljøer. Under studieoppholdet i 
Amerika etablerte Helge Larsen tett personlig 
kontakt med en lang rekke av de mest tonean-
givende biokjemikere og mikrobiologer i USA. 
Denne kontakten varte livet ut. Hans arbeider 
i USA over biokjemien og mikrobiologien til 
grønne svovelbakterier av slekten Chlorobium, 
hadde allerede gitt ham et navn og status i 
USA. I Norge ble hans interesse tidlig vakt 
for de ekstremt halofile, det vil si saltelskende 
bakterier. Denne interessen var ikke tilfeldig, 
men knytter båndene tilbake til hans utspring i 
Ålesund. De halofile bakterier, eller rødmidd, 
er nemlig en viktig årsak til nedbrytning og 
kvalitetsforringelse av norsk klippfisk. 

Det grunnleggende spørsmål som opptok 
Helge Larsen, var hvordan ekstremt halofile 
bakterier kan leve og formere seg ved saltkon-
sentrasjoner som lammer normalt liv. Hans 
utgangspunkt var at kunnskapen om ekstreme 
livsformer kan gi oss nøkkelen til forståelsen 
av viktige sider ved normalt liv. Helge Lar-
sens arbeider over mikrobiologien, fysiologien, 
biokjemien, ultrastrukturen og økologien til 
de ekstremt halofile bakterier skaffet ham en 
fremtredende posisjon internasjonalt, og fikk 
stor aktualitet gjennom den økende interes-
sen som vokste frem for livsformene i jordens 
tidligere biosfære. Hans forskning satte også 
dype spor på flere andre områder knyttet til 
anaerobe, mikrobielle forråtnelsesforløp og til 
det biokjemiske grunnlag for fermenterings-
prosesser. Sett i ettertid skapte Helge Larsen 
et forskningsmiljø ved NTH som med full rett 
kunne ha båret betegnelsen «Senter for fremra-
gende forskning», mange år før dette uttrykket 
ble et begrep i norsk forskning.

Helge Larsens glød for undervisning, fors-

kning og betydningen av et uavhengig NTH 
som nasjonal drivkraft for teknologisk frem-
gang, bevarte han til det siste. Derfor kom det 
nok som en skuffelse at omorganiseringer i uni-
versitetsstrukturen førte til store endringer i det 
undervisnings- og forskningsmiljømiljø han en 
gang bygget opp ved NTH. Men størst var nok 
skuffelsen over at norske politikere utraderte 
NTH som teknologiens høyborg i Norge. En 
nasjon som bygger sin velferd på avansert tek-
nologi, men samtidig legger ned sin tekniske 
høgskole, kan umulig forvalte nasjonens res-
surser på en klok måte. Det er ikke vanskelig å 
dele denne oppfatningen.    

Det ble trukket store veksler på Helge 
Larsens innsikt og erfaring som medlem av 
flere offentlige komiteer og utvalg. Han fikk 
også stor anerkjennelse for sin forsknings-
innsats internasjonalt, både gjennom ærefulle 
priser, og sist som æresdoktor ved Gøteborgs 
universitet i 992. Han var foruten president 
og æresmedlem i Norsk Biokjemisk Selskap, 
medlem og visepreses i Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab, medlem og visepreses 
i Norsk Kjemisk Selskap, og medlem av Det 
Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tek-
niske Vitenskapsakademi. 

Ved Helge Larsens død har en nestor i 
norsk biokjemi og bioteknologi gått bort. En 
rik forsker- og lærergjerning er også slutt. Han 
etterlater en stor skare studenter, medarbeidere 
og kolleger som minnes ham i dyp takknemlig-
het og respekt. Jeg er selv en av disse.

Han tok dessuten initiativet til å oppgradere NBS-NYTT 
fra et enkelt rundskriv til den form det har i dag!
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P ROFESSOR DR. PHILOS. Jens Gabriel 
Hauge døde 5. desember, 78 år gammel. 
Jens var med sin enorme kunnskaps-

bredde og sitt elskverdige vesen høyt verdsatt i 
det norske biokjemimiljøet. Han var president i 
Norsk Biokjemisk Selskap i 980-82, og ble se-
nere utnevnt til æresmedlem. 

Etter endt diplomutdannelse ved Danmarks 
Tekniske Høyskole dro han til USA hvor han 
tok sin doktorgrad. Senere vendte han tilbake 
til Norge hvor han de første årene arbeidet ved 
Sentralinstitutt for industriell forskning, Ernæ-
ringsinstituttet og Statens institutt for folke-
helse. Deretter ble han dosent og professor ved 
Universitetet i Bergen, og senere tilsatt som pro-
fessor ved Norges veterinærhøgskole i 970. 

Forskningen hans har hatt stor spennvidde. 
I de første årene dreide det seg om enzymer og 
metabolisme, først karbohydratmetabolisme i 
USA og senere lipidmetabolisme i Oslo. Han 
var fascinert av de store nyvinningene innen 
molekylærbiologien. Denne fascinasjonen ble 
ytterligere styrket gjennom sabbatsår i USA og 
de fem årene i Bergen hvor han studerte hen-
holdsvis protein- og mRNA-syntese. Ved Nor-
ges veterinærhøgskole fulgte forskning omkring 
selve proteinsynteseinitieringen hos pattedyr. 

Jens ble en av pionerene innen molekylær-
biologien i Norge, og han bygget opp gentek-
nologisk kompetanse innen husdyrsektoren. Det 
var han som initierte molekylærbiologiske stu-
dier av grisens stressyndrom, en arvelig sykdom 
med ukjent årsak. Han ansporet kollegaene til å 
se nærmere på genet for kalsiumutslippskanalen 

i muskel, og det ble vist at kalsiumkanalgenet 
virkelig var identisk med sykdomsgenet. Jens har 
også gjort seg bemerket innen klinisk biokjemi. 
Han ledet forskning som førte til anvendelse av 
«nye» diagnostiske leverparametre innen små-
dyrmedisinen. Han innførte klinisk biokjemi 
som eget fag i veterinærstudiet, og han skrev 
om genteknologi og dens anvendelse i den mest 
anerkjente internasjonale læreboka i klinisk bio-
kjemi hos husdyr.

Kunnskapsformidling sto hans hjerte nær. 
Kunnskapsmassen hans var enorm – både i 
bredde, dybde og detaljrikdom, - og han var ikke 
gjerrig. Tvert imot, han øste ut til stor inspirasjon 
for kollegaer og for det store publikum. I tillegg 
til å skrive lærebøker om biokjemi og molekylær-
biologi var han ansvarlig for disse fagområdene 
i vårt største leksikon. Han har vært medlem i 
utallige råd, utvalg og komiteer, og han engasjer-
te seg sterkt i de etiske sidene ved genteknologien 
og lovgivningen på dette området.

Jens hadde et kristent livssyn. Han arbeidet 
grundig med forholdet mellom sin kristentro 
og naturvitenskapen, og fulgte en periode fore-
lesninger ved Menighetsfakultetet. I 999 utga 
han boken «Gud og naturen: Om vitenskap og 
kristentro». 

Som pensjonist beholdt han sitt faglige en-
gasjement og fulgte med både i faglitteraturen 
og forskningen på sitt tidligere arbeidssted. Vi 
vil minnes ham for hans faglige innsikt, hans 
gode idéer og usedvanlige kunnskapsbredde, og 
vi vil savne en nær venn som alltid hadde om-
tanke for og tid til andre. 

Nekrolog Jens Gabriel Hauge
INGR ID H AR BIT Z

M I N NE OR D



International Speakers (tentative titles)

• Andras Nagy, Samuel Lunenfeld Research Institute, Department of Medical Genetics &

Microbiology, University of Toronto, Toronto, Canada.  Mouse genetics and

developmental biology.

• Steve Brown, MRC Mammalian Genetics Unit and UK Mouse Genome Centre, Harw ell.

The EUMORPHIA project.

• Harald Haugen, Mouse TG/KO Team, Zymogenetics, Seattle, WA. Intelligent Design:

Making and Analyzing Genetically Altered Mice

• Fatima Bosch, Center of Animal Biotechnology and Gene Therapy, Universitat

Autonoma de Barcelona, Spain. Animal Models to Study Metabolic Diseases.

• Thom Saunders , University of Michigan Transgenic Animal Model Core Facility, Ann

Arbor, MI, USA. Factors Affecting Transgenic Rat Efficiency.

• Ziuyan Gong, Department of Biological Sciences, National University of Singapore,

Singapore. Promising applications of transgenic fish technology in aquaculture,

environmental monitoring and cancer biology. 

National speakers
Poster sessions and exhibition

Organising Commitee

For conference details, registration and submision of talks and

posters, see http://ntaf.net/ntaf2006/

Registration and submission deadline 5.3.06 (extended)

Peter Alestrøm, Norwegian School of Veterinary

Science

FUGE “Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model”

peter.alestrom@veths.no

Kristin Brevik Andersson, Ullevål University

Hospital k.b.andersson@medisin.uio.no

Christiaan Johannes v. d. Bout, University of Oslo,

FUGE “The Norwegian Transgenic Animal Facility”

cvandenb@ulrik.uio.no

Arne Klungland, CMBN, Institute of Medical

Microbiology, Rikshospitalet

UniversityHospital

arne.klungland@labmed.uio.no

2nd Norwegian Transgenic Animal Forum

Tyrifjord Hotel, Vikersund, Norway, 23.-24. March, 2006



BRUKT LABUTSTYR TIL SALGS

Trenger dere «nytt» utstyr til labben?
Kanskje har vi det dere har behov for.

For nærmere opplysninger ta kontakt 
med
Marianne Jensen, 
tlf. 23 24 89 54,

e-post: 
marianne.jensen@diagenic.com

 

Østensjøveien 15 B, 0661 Oslo

Priseksempler:
/ side farger: 8900,-
/2 side sort +  farge: 4400,-
/8 side svart/hvitt: 850,-

Det gis 0% rabatt til annonsører som bestiller  
minst 3 annonser fortløpende.

Nytt:
Faste annonsører i NBS-nytt, dvs. de som har annonse i 
minst tre numre på rad, kan få satt inn sin logo på hjem-
mesidene til NBS (www.biokjemisk.no). 

Prisene for nettannonsene avhenger av hvor stor annonsen 
i NBS-nytt er:
5000 kr + mva (3 helsider i NBS-nytt)
7500 kr + mva (3 halvsider i NBS-nytt)
0000 kr + mva (3 kvartsider i NBS-nytt).

Annonser i NBS-nytt

Kontakt annonseansvarlig:
Hamid R. Samari
Avd. for Cellebiologi
Det norske Radiumhospital
Montebello 
030 Oslo

Tlf: 22 93 55 50
Faks. 22 93 45 80
Epost:  
hsamari@radium.uio.no





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

Plasmid DNA isolation

Nucleic Acid Clean-Up

Genomic DNA isolation

RNA isolation and Purification

Nyhet fra VWR!

Omega Bio-Tek
Innovations in nucleic acid isolation

Hva med å spare opptil 50% 
i forhold til hva du er vant til 
å betale for kit til rensing av 
nukleinsyrer?
”VWR introduserer nye kit for plasmid, DNA, RNA isolering og
rensing fra Omega Bio-Tek. Mange har allerede testet kittene og
de er allerede tatt i bruk hos mange av våre kunder.

Kontakt oss for å få tilsendt et prøvekit eller den nye 
Omega Bio-Tek katalogen."

Vi tilbyr et stort utvalg kvalitetskit til:

For mer informasjon, se www.omegabiotek.com og vwr.com

VWR International AS, telefon: 02290, telefaks: 22 90 00 40, 

info@no.vwr.com
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