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 Ett instrument, flere muligheter:
��Real-time analyser

(f.eks. Kvantitativ- og  relativ PCR, antall genkopier, genekspresjon) 

��End-point analyser (SNP genotyping)

��Smeltepunktsanalyser (f.eks. SYBR)

��HRM analyser (high resolution melt)

��Konsentrasjonsanalyser
��+ fremtidige analyser…

Ett multifunksjons Real-Time instrument: 
Kontinuerlig rotasjon gir helt like forhold i rørene 

� likt i alle rør, både termisk og optisk
High-speed dataregistrering 

� alle prøver lest i en rotasjon (0,15 sek)
G-krefter holder reagensene nederst i røret 

� fjerner bobler & kondensasjon
Åpen kjemi, nesten alt kan brukes
        � se nederst på siden 
Enkel i bruk, minimalt med vedlikehold 
� ���� ingen slitedeler som skal skiftes

400RPM

Oversikt over mulige kjemier: 
BiosearchBlue™, Marina Blue®, Bothell Blue®, Alexa Fluor® 350, FAM™, SYBR® Green 1, Fluorescein, EvaGreen™, Alexa Fluor® 488, JOE™,
VIC™, HEX™, TET™, Yakima Yellow®, Cal Flour® Gold 540, ROX™, Cy3.5®, Redmond Red®, Alexa Fluor® 568, Cy5®, Quasar670™,
LCRed640®, Texas Red®, CAL Fluor™ Red Quasar705™, LCRed705®, Alexa Fluor® 680, SYTO®9, LC Green™, LC Green™Plus+

For å kjøre HRM må maskinen ha: 
��Høy intensitets– og høy sensitivitets- optikk 
��High-speed dataregistrering 
��Meget presis temperaturkontroll 
��Ekstrem temperaturoppløsning (± 0,02ºC)

For å kjøre i flere kanaler samtidig: 
��Ingen variasjon fra prøve til prøve 

HRM på Rotor-Gene 6000 

Mutan ts
(T a lle le)

Wild  typ es
(C  a lle le)

He te rozygo te s

Mu tan ts
(T a lle le)

Wild  typ es
(C  a lle le)

He te rozygo te s

40 sykluser på 40 min., 10 replikater 

Pris fra Kr. 260.000,- 
Eks MVA 

Spesifikasjoner:
Temp. jevnhet: ±0,01ºC 
Temp.oppløsning: ±0,02ºC 
Max ramp rate: 10ºC/s (luft) 
Lik avstand ved avlesning 
LED dioder, opptil 6 kanaler 
PMT detektor 
Opptil 100 prøver 
5�l - 100�l
14 kg, 37 x 42 x 27,5cm 
Fleksibel programvare med 
gratis oppdateringer og kopier 

En ny generasjon real-time analyseinstrument - uten begrensninger. 
Mer nøyaktig, bedre sensitivitet, raskere kjøringer og jevne resultater. 

5 �l reaksjonsvolum, 18 replikater 

CT std.avvik  0,12 
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Ingen utgaver eldre enn NBS-nytt /2005 
skal brukes som mal for levert stoff . Avvik 
fra dette vil straff es med ofring til demo-
niske layout-avguder. NBS-nytt er med-
lem av Den Norske Fagpresses Forening.

Første innleveringsfrist: 28. august 2006 
FOR SIDEBIL DE :  «Th e girl, the gold 

watch and everything». Tittelen er stjålet 
fra en sci fi  roman. Har biene lurt klok-

ken? Bildet er tatt av Claus  D. Kreibich og 
Siri-Christine Seehuus

Ledere Side 4

Norges mest siterte arbeid Side 6

NBS nytt gratulerer: Side 0

Molekylærbiologi i form og farge Side 2

Nye MR-teknikker for studiet av nerve-
baner Side 8

A novel Golgi-bypass pathway made 
visible in living cells Side 20

Patenter og patentering Side 22
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Rapport fra aldrings konferanse Side 30

Rapport fra “European Fission Yeast 
Meeting” Side 34

Toksin fra patogen E. coli Side 35

Bergensgruppe med diabetesforskning i 
Nature Genetics Side 36

Brystkreftforskning fra Oslo-gruppe i 
PNAS Side 37

Oslo-gruppe med reparasjonsdefekte mus i EMBO J Side 38

Ås-gruppe med forskning på bier i 
PNAS Side 39

Nye doktorander Side 4

Biodioten Side 42

Fag, journalistikk og aksjeselskap 
Side 43
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T R ENGER EUROPA E T  eliteuniver-
sitet på linje med MIT? Dette er et 
sentralt spørsmål i EU og Europa for-

øvrig, for tiden. 
I et forsøk på å bevare og styrke verdensde-

lens globale konkurranseevne, har Europa-kom-
misjonen foreslått å opprette et europeisk eli-
teuniversitet, European Institute of Technology 
(EIT). Et detaljert forslag for organiseringen 
av et EIT vil presenteres for medlemslandene 
innen juli iår. 

De foreløpige planene har allerede møtt 
massiv motstand fra Th e European University 
Association (EUA) som representerer omlag 
700 individuelle universiteter og andre insti-
tusjoner for høyere utdanning i Europa. EUA 
mener at EIT bl.a. vil bidra til en institusjonell 
og intellektuell fragmentering av Europas uni-
versiteter. Dette i en tid hvor sterke, autonome 
og ansvarlige institusjoner er avgjørende der-
som universitetene skal utøve sin rolle innen 
utdanning, forskning og innovasjon, påpeker 
EUA.

Hva er så bakgrunnen for forslaget om 
å opprette et EIT? Kommisjonen ser at det er 
problemer med å støtte nye og kommende fors-
kningsområder tilstrekkelig, f.eks bioteknologi 
og nanoteknologi, til å fremme vekst og å sikre 
vitenskapelig kvalitet. Disse problemene indi-
kerer at det er et misforhold mellom den insti-
tusjonelle organisering av forskning i de fl este 
Europeiske land, og behovene for nye ledende 
forskningsområder. Videre, eksisterende meka-
nismer for forskningsfi nansiering tenderer til å 
støtte etablerte disipliner hvor bl.a. den grunn-
leggende forskningen er adskilt fra den anvend-
te. I dette ligger to utfordringer, forskningens 
tverrfaglighet og eksisterende fi nansieringsfor-
mer. Kommisjonen vil prøve å imøtekomme 
begge utfordringene i EIT.

For det første, det foreslås at EIT skal or-
ganiseres som fl ere kunnskapssamfunn, og at 
disse skal være spredt over hele Europa og ha 
en levetid på 0-5 år hver. Kunnskapssamfun-
nene skal samle forskningsteam og enheter fra 
institutter ved universiteter, bedrifter og fors-
kningsinstitutter i en felles arena der de kan 
utøve forsknings- utdannings- og nyskapings-

aktiviteter på strategiske, tverrfaglige områder. 
Aktørene skal i perioden de er i EIT ikke tilhøre 
moderorganisasjonen. Det er en absolutt dristig 
organisasjonsmodell for EIT som foreslås, men 
skal en få tverrfaglighet til å fungere i praksis 
og med høy kvalitet, er en avhengig av å samle 
de beste forskningsteam fra forskjellige fagom-
råder. Videre, ved å samle forskergrupper og 
enheter fra bedrifter og forskningsinstitutter 
dekker en store deler av verdikjeden fra fors-
kning via tverrfaglig samspill til nyskaping og 
kommersialisering. Dette vil i seg selv være en 
ekstra motivasjonsfaktor for deltagerne i kunn-
skapssamfunnet. Modellen for EIT synes å være 
forsøket verdt.

For det andre, fi nansieringen av EIT er 
tenkt gjennomført ved betydelige midler fra en 
rekke kilder, EU, medlemslandene og det private 
næringsliv. Det mange har vært opptatt av, er at 
EIT ikke skal konkurrere med eller ta midler fra 
det Europeiske Forskningsrådet (ERC). Kom-
misjonen svarer på dette med å peke på at ERC 
og EIT er ment å være komplementære, dvs 
ERC skal støtte forskerinitiert grunnforskning, 
mens EIT skal ha ansvar for den anvendte fors-
kning samt overføring av kunnskap til nyska-
pende anvendelsesområder. Det synes dermed 
å være mulig å fi nansiere dette med midler fra 
forskjellige pengesekker.

En viktig suksessfaktor for EIT, er at med-
lemslandene føler de får noe igjen for å støtte 
opprettelsen. I tillegg til forskning og nyskaping 
er det også viktig at undervisning blir satt på 
agendaen som en del av EIT. Medlemslandene 
vil bl.a. ha forventninger om å få tilbake topp 
utdannede doktorgradskandidater, postdoktorer 
og toppforskere. 

For å besvare mitt første spørsmål; Ja, jeg 
tror Europa trenger et eliteuniversitet på linje 
med MIT. Skal EIT fylle denne plassen, er det 
viktig at vi får en bred diskusjon om organisa-
sjonsformen. Dessuten, EIT må kunne kombi-
nere de tre elementene utdanning, forskning og 
nyskaping på en overbevisende måte!  

PRESIDENT

BER IT JOH A NSEN

Et Europeisk eliteuniversitet?
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N BS ER F OR  tiden i dialog med 
Norsk Kjemisk Selskap om samar-
beid på forskjellige fronter. De to 

organisasjonene er svært like i formål, oppbyg-
ging, størrelse og funksjon. I tillegg er det en 
god del faglig overlapp. Begge foreningene øn-
sker å styrke betydningen av sitt fagfelt, både 
innen forskning, innen undervisning og når det 
gjelder oppmerksomhet fra samfunnet. Som et 
første trinn vil vi forsøke å samarbeide om pro-
duksjon og utsendelse av våre tidsskrifter, NBS-
nytt og KJEMI. Det er penger å spare både på 
trykking, pakking, utsending og på innsamling 
av annonser. I tillegg får vi spredt informasjonen 
litt bedre. Det kan derfor tenkes at du neste gang 

får tilsendt KJEMI sammen med NBS-nytt..
Det kanskje mest interessante aspektet av et 

samarbeid med NKS er mulighetene for å danne 
en mer slagkraftig enhet for å fremme realfags 
interesser. Jeg snakker selvfølgelig her ikke som 
en fagforeningspamp, men som en som er in-
teressert i at biokjemi blir styrket som fag innen 
undervisning, forskning og industri. Veien dit 
går gjennom å overbevise politikere, byråkrater 
og næringslivsledere. Vi må vel innse at her har 
vi ikke har vært særlig fl inke. En vei å gå kan 
være å alliere seg med andre, tilsvarende real-
fagsforeninger, slik at vi utgjør en enhet som må 
tas hensyn til. 

GENERAL-
SEKRETÆR

ER IK BOY E

Kjemi og biokjemi

F A G L I G E  O G  F O R S K N I N G S P O L I-
T ISK E debatter har fl ere ganger vært 
etterlyst i NBS-nytt. Tidligere har det 

også blitt tatt initiativer for å få sparket igang 
debatter, noe som blant annet resulterte i noen 
innlegg i forrige nummer. Disse omhandlet 
hvilken form slike innlegg burde ha. Initiativta-
kerne ønsket nok en faglig debatt. Slike debatter 
har ikke kommet igang, enda. 

I dette nummeret har vi startet en fast spalte 
hvor historiske norske artikler blir presentert (se 
sise 6). Har du forslag til arbeider som bør omta-
les her er det glimrende om du tar kontakt med 
en av redaksjonsmedlemmene. Vi har i tillegg 
tatt opp to tradisjoner i dette nummeret: Om-

tale av spesielt gode arbeider som har kommet 
ut fra norske miljøer i det siste, og vi omtaler nye 
doktorander. For å sikre at vi dekker dette på en 
skikkelig måte fremover vil det være veldig fi nt 
om dere lesere tipser oss. 

Jeg benytter samtidig sjansen til å oppfor-
dre dere til å bidra med artikler til NBS-nytt. 
Spesielt for studenter og stipendiater er NBS-
nytt en god kanal for å gjøre seg synlig innenfor 
miljøet. Husk at arbeidet med å skrive en artik-
kel faktisk er over halvferdig når dere har gått 
grundig igjennom litteraturen for å forberede et 
seminar. Kanskje er din artikkel med og bidrar 
til å opplyse NBS-nytts 400 lesere over som-
meren? God sommer!

REDAKTØR

EIR IK FR ENGEN

Vårhilsen fra redaktøren

REISESTIPEND HØSTEN 2006
NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse til vitenskapelige møter og kurs. Stipen-
diene er i første rekke tiltenkt mastergrad-studenter. Søknaden må inneholde: Budsjett, ut-
talelse fra veileder (med prioritering hvis fl ere fra samme gruppe søker) og en faglig begrun-
nelse. Det kan ikke forventes fullfi nansiering av en reise, så annen fi nansiering må kunne 
skaff es. Søknadsfrist: 20. august 2006.
Søknadene sendes til Erik Boye,
helst på epost: eboye@labmed.uio.no.

Postadresse:
Avdeling for Cellebiologi,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet hf,
Montebello, 030 Oslo
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Arne Bøyum (968) Isolation of mononuclear 
cells and granulocytes from human blood. 
Scand J Clin Lab Invest Suppl.;97: vol 21:77-89.

D ET ER NATURLIG å starte serien av 
historiske norske artikler med Arne 
Bøyums artikkel fra 968. I en kort 

liste som inneholder alle artikler sitert mer enn 
0.000 ganger mellom 98-995 fi nner vi Arne 
Bøyums navn sammen med Bradford, Lowry, 
Linewear, Maxam, Sanger og Southern. Med en 
total sitering på omtrent 24.000 er dette Norges 
utvilsomt mest siterte arbeid (da inkluderer vi 
feilsitering som representerer over 30 % og gjør 
artikkelen til verdens mest feilsiterte). Bøyum 

har også publisert i Nature og har fl ere publika-Nature og har fl ere publika-Nature
sjoner i det velrenommerte Blood.Blood.Blood

PE R SONA L I A
Arne Bøyum er født i 928 (han er for øvrig fort-
satt aktiv i forskning). Han vokste opp på Voss og 
Sandane og fullførte medisinstudiet i 954. Etter 
6 års legepraksis, inkludert et år ved Rikshospita-
let, startet han sin forskningskarriere ved Forsva-
rets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Etter 6 
år leverte han inn avhandlingen sin, som bestod 
av et supplement med fem artikler, en av dem; 
”Isolation of mononuclear cells and granulocytes 
from human blood”.    Han var tilknyttet avdeling 
for toksikologi, FFITOX helt frem til 998. I dag 
arbeider han ved Institutt for medisinske basal-
fag, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo.

D OM PA
Ved FFITOX, også kalt ”Dompa” (som beskriver 
hvordan det så ut der avdelingen var plassert like 
ved fl yplassen på Kjeller), startet Bøyum sitt arbeid 
for å separere blodceller tilbake i 96. Utgangs-
punktet var å utvikle en metode for separering av 
benmargceller, som kunne brukes eksperimentelt 
ved benmargstransplantasjon. På den tiden var 
dette relevant i forbindelse med stråleskader et-
ter atomangrep. Tanken var å utvikle metoder for 
isolering av lymfocytter for å kunne studere im-
munreaksjoner ved benmargstransplantasjon De 
første to årene var det likevel, til tross for fi ffi  ge 

Historiske norske arbeider: 

AR NE K LUNGL A ND

Arne Bøyum
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gradienter og utallige timer ved mikroskopet, ikke 
mulig å rense lymfocyttene. Bøyum konstruerte 
endatil sin egen ”monstersentrifuge”. 

GJ E N NOM BRU DD
Fremgangen startet når Bøyum skiftet materiale 
i gradienten og benyttet røntgen kontrastvæske, 
noe som gjorde det enklere å justere tetthet og 
osmolaritet. For å lette arbeidet gikk han også 
over fra å benytte benmarg til å bruke blod som 
utgangspunkt for rensingen. Gjennombruddet 
kom en gang da han var ferdig med å forberede 
gradienten og en kollega benyttet sentrifugen. 

Mens Bøyum ventet noen minutter på at sen-
trifugen skulle bli ledig oppdaget han at de røde 
blodcellene startet å aggregere og falt til bunnen 
(kollegaen som benyttet sentrifugen mener fort-
satt at han burde vært kreditert for denne opp-
dagelsen). Dermed fortsatte han å observere hva 
som skjedde med sedimentering ved  g og testet 
utallige variable. Disse resultatene ble så benyttet 
for å forbedre resultatene ved sentrifugering, og 
etter 3½ år var det mulig å produsere en ren sus-
pensjon av mononukleære celler. Det tok enda et 
år å perfeksjonere metoden. Bøyum sier at det var 
avgjørende å fi nne rett sammensetning av separa-

LymfoprepLymfoprep
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sjonsmediet, riktig tetthet, osmolaritet og visko-
sitet for gradienten og en passende konsentrasjon 
av celler. Metoden benyttes for å rense lymfocyt-
ter fra blod og er unik ved at dette utføres ved 
et enkelt trinn. Ved en to-trinns prosedyre kan 
samme teknikk også brukes til å isolere granulo-
cytter, den største gruppe av hvite blodlegemer.. 
Bøyums metode er fortsatt overlegen og kan i dag 
kombineres med de kjente Ugelstad-kulene. Den 
har også bidratt til den framgang vi har sett de 
siste tiår for identifi sering av vekstfaktorer og mer 
generelt for forståelsen av immunapparatets rolle 
under utvikling av HIV/AIDS og kreft.

F OR SK N I NGSM I LJØ
Arne Bøyum har aldri hatt en stor fors-
kningsgruppe, gruppen har variert fra en 
til tre personer. Ved FFITOX var han li-
kevel fri nok til å kunne føkunne føkunne f lge de interesser 
og ideer han hadde. Likevel tenkte han 
en del på muligheter som ville by seg om 
gruppen talte 20 – 30 personer, slik som 
mange utenlandske kolleger representerte. 
Han mener at det var, og er, viktig å fi nne en 
nisje og arbeide målrettet for å hevde seg.

BE R ØM M E L SE O G BE R IK E L SE
Erling Seeberg (tidligere kollega og venn av 
Bøyum) var for fl ere år siden på konferanse i 

utlandet og fortalte at han arbeidet på samme 
laboratorium som Bøyum. Den som hørte dette 
kjente ”Bøyum-metoden” og bemerket ”he must 
be very rich”.  Seeberg kunne fortelle at metoden 
i hvert fall ikke hadde gjort Bøyum rik på pen-
ger. Riktignok har Bøyum en del år fått utbetalt 
et konsulenthonorar fra Nycomed, men dette 
tilsvarer nok ikke helt de 00.000 liter separa-
sjonsvæske (20.000 liter produsert av Nycomed/
AXIS-SHIELD) som produseres årlig. Likevel 
er det ifølge Bøyum viktigere å få muligheten 
til delta på internasjonale konferanser. Alle for-
skere ønsker at forskningen deres skal få gjen-
nomslag og i så måte har Bøyum opplevd mer 
enn de fl este av oss drømmer om. 

Mens NBS-nytt nummer 2, 2006, går i trykken 
er nynorskmannen Bøyum ute i naturen, denne 
gang med venner i ei hytte på Hadeland.

Artikkelforfatteren (som også har hatt gleden av 
å arbeide ved FFITOX samtidig som Bøyum) 
retter en takk til Arne Bøyum for førstehjelp 
under dyrking av transfekterte cellelinjer ved 
FFITOX på slutten av 980-tallet - og for hjelp 
og tilgang til originalartikkel ved utformingen 
av denne presentasjonen.

Utdrag fra Arne Bøy-
ums historiske artikkel



Økt sikkerhet med ULPA-filter og Biocote antimikrobielt 
belegg

Medinor ASA lanserte i januar 2006 nye LAF-benker fra
ESCO. ESCO er en av verdens ledende produsenter av blant
annet sterilbenker, sikkerhetsbenker og PCR-kabinetter, med
distributører i mer enn 60 land. Produsenten er ISO 9001
sertifisert og alle benkene er testet og godkjent etter 
EN12469:200 og flere andre standarder.

En av ESCObenkenes mest unike fordeler er ULPA filter. ULPA
står for Ultra Low Penetration Air, og har en effektivitet på
99,9999 %. Vanlige HEPA filter har en lavere effektivite, og
filtrerer 99,99 %. I tillegg til å filtrere partikler med en størrelse
på >0,3 um, filtreres også partikler på 0,12 um med ESCOs
ULPA filter. Dette gir enda bedre sikkerhet for brukeren, med
maksimal beskyttelse for operatør, produkt og miljø.

 
 

  
 

 
 

 
 

 

FastPrep
Markedets mest allsidige, effektive og raske
prøve prepareringsmetode. FastPrep
systemet erstatter tidligere inneffektive metoder
som vortexer, mortere, homogenisatorer og
miksere. Lysering av opp til 12 prøver samtidig.

Med en unik, patentert metode pulveriseres
selv det tøffeste startmateriale i løpet av 40 sek.
Perfekt for isolering av DNA, RNA og protein
fra såkalt “umulig” startmateriale som tenner,
benvev, frossent vev, røtter og jord. Lyserings-
buffer og matrix spesielt tilpasset hver enkelt
type startmateriale. FastPrep instrumentet passer overalt på arbeidsbenken og er meget enkel å bruke.

Medinor ASA, Postboks 94 Bryn, 0611 Oslo, Tlf.nr.: 22 07 65 00 Faks: 22 07 65 05
e-mail: bjoern.tore.langeland@medinor.no eller trude.saeteroy@medinor.no

MEDINOR
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I NGER OG A NNE-LISE studerte biokje-
mi samtidig på NTH på slutten av 60-tal-
let, og disputerte omtrent samtidig på me-

disinsk fakultet i 978. De var kvinner nr. 3 og 
4 som avla doktorgrad ved dette fakultetet. Den 
første kvinnelige doktorand ved samme fakultet 
avla sin grad i 93, så utviklingen sett i kvinne-
perspektiv har så avgjort gått fortere etter 978 
enn før; godt hjulpet av de aktuelle jubilanter.  

Selv om mange av leserne kanskje synes 
60 er en høy alder, så kan vi forsikre at begge 
disse kvinnene fortsatt er svært oppegående og 
aktive. Anne-Lise er som alle NBS-nytts lesere 
vet kanskje den av våre forskere som har vun-
net fl est internasjonale priser, og hun har stadig 
rangert på toppen av listen av de mest siterte 
forskere. Anne-Lise var den første kvinne som 
mottok UiOs forskningspris. Anne-Lise, som 
er professor ved Institutt for Kreftforskning ved 
Rikshospitalet-Radiumhospitalet,  er en meget 
ettertraktet foredragsholder over hele verden og 

er stadig på farten. Anne-Lises forskning har 
resultert i mange publikasjoner i velrenommerte 
tidsskrifter. En av disse arbeidene er omtalt på 
side 37 i dette bladet.

Inger har forlatt  tromboseforskningen, som 
var temaet i hennes doktorarbeid. Hun drev i 
noen år med industriell forskning på SI (nå Sin-
tef) og hos Collett Marwell Hauge, og hun har 
drevet forskning om forskning på NIFU. For 
noen få år siden startet hun sitt eget fi rma ”For-
get-me-not” som utvikler og produserer teknis-
ke hjelpemidler for demente. Hun har også vært 
aktiv i fl ere EU-prosjekter innen dette området, 
og møtte i forrige periode som vararepresentant 
i UiO’s styre. 

To av foreningens mest markante kvinner fyller i disse dager 60 år og NBS nytt be-
nytter anledningen til å gratulere: Anne-Lise Børresen Dale, foreningens første ge-
neralsekretær, som holdt alle trådene samlet i sine hender i en 6 års periode fra 985 til 
99 og  Inger Hagen, foreningens president fra 993-95.   

NBS nytt gratulerer:

Bildet er fra feiringen av 60-årsdagen, hvor jubilantene 
måtte teste sine kjemiferdigheter. Anne-Lise er litt 
hemmet pga en brukket skulder.
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M O L E C U L A R  I M A G I N G  C E N T E R  
(MIC) ble etablert i begynnelsen 
av 2003 og fi nansieres gjennom 

Norges forskningsråds Nasjonale Program for 
Funksjonell Genomforskning (FUGE) med 
støtte fra vertsinstitusjonene Universitetet i Ber-
gen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitetet, Trondheim (NTNU). MIC består 
av to seksjoner, MIC Bergen og MIC Trond-
heim. 

I M AGI NG (R) E VOLUSJONE N
Et kort blikk på vitenskaplige artikler fra de 
senere år avslører fort at bruken av moleky-
lære imaging-teknikker innen natur- og bio-
medisinsk vitenskap har økt dramatisk. Hele 
desemberutgaven av Nature Methods vies mo-
lekylær imaging og ledertittelen er ”Seeing is 
believing”.  Men det er ikke alltid til å tro det 
man ser. Utviklingen av nye typer konfokale 
mikroskop, har for første gang gjort det mulig 
å visualisere molekylær dynamikk i reell hastig-
het, såkalt ”real time” imaging. Kompleksiteten 
dette avslører gjør ikke nødvendigvis den store 
sammenhengen lettere å forstå, men det gir en 
helt ny og viktig oppfatning av virkeligheten. 

Også innen imaging av levende dyr (in-vivo) ved 
hjelp av magnetisk resonans teknologi skjer det 
en rivende utvikling. Informasjon om anatomi, 
fysiologi, organfunksjon, metabolisme og mole-
kylærbiologiske prosesser hos levende dyr, med 
mulighet for å følge samme individ over lang 
tid, gir ny og verdifull innsikt. 

Men det viktigste av alt er at denne frem-
veksten av avansert teknologi stadig blir mer 
tilgjengelig for forskerne, og dermed blir ima-
ging en integrert del av funksjonell genomikk 
(FUGE) på tvers av biologien. Denne ”imaging 
(r)evolusjonen” endrer ikke bare den vitenskap-
lige praksis, men også den biologiske helhets-
forståelsen.

MOLEKYL ÆR IMAGING I NORGE
Da Norges forskningsråds program for funksjo-
nell genomforskning (FUGE) ble iverksatt og 
de ulike teknologiplattformene ble initiert, var 
det allerede fl ere laboratorier som aktivt brukte 
imaging i Norge. Antallet er stadig økende, så 
behovet for kunnskap innen disse teknikkene 
bare vokser. I dette ligger mye av utfordringen 
for fremtiden. Utviklingen av ekspertise må 
følge de store investeringene i instrumenter som 

Mennesket er visuelle skapninger. 99 % av informasjonen mottatt fra 
omgivelsene går via synet. Et godt bilde sier mer enn tusen ord. Trangen 
til å visualisere gjør seg i høyeste grad gjeldende i forskningens verden. 
Behovet for å se stadig mindre detaljer har drevet utviklingen av imaging 
teknologi i alle tider. Naturlig nok er det nå prosesser i levende organismer 
som står for døren, og det har bare nettopp begynt…

Molekylærbiologi 
i form og farge

Forfatter: 
HEGE AV SNES DA LE

Bidragsytere: A NNA 
AR AG AY,  OL AV H A-

R A L DSE TH, JA AKKO 
SAR A STE ,  ENDY 

SPR IE T,  CHR IST I A N 
BR EKK EN
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stadig blir mer sofi stikerte. En sentralisert ima-
ging plattform er viktig for å sikre kompetanse 
på høyt nivå innen et bredt spekter av metoder 
og applikasjoner. Den vil også ha et spesielt an-
svar for å tilby tilgang til alle typer utstyr og me-
toder innenfor området. En kjernefasilitet gjør 
det lettere å vite hvor en kan henvende seg for å 
få hjelpen man måtte trenge. 

Mye potensiale ligger i tillegg i styrket in-
teraksjon mellom laboratorier med ulik ”know-
how”. Et nasjonalt nettverk, i likhet med Eu-
ropean Light Microscopy Initiative (ELMI) i 
europeisk sammenheng, bør i større grad vokse 
frem. Dette fremheves også i universitetenes 
strategier for å møte det raskt økende behov for 
dyrt og komplisert utstyr innen medisinsk ima-
ging. Prodekanene for forskning ved de medi-
sinske fakultetene i Norge konkluderte med at 
best mulig utnyttelse av kostbare investeringer 
bare kan løses gjennom samarbeid i nasjonale 
nettverk.  

NORGES K J E R NEFA SI L IT E T 
F OR I M AGI NG
MIC er en nasjonal kjernefasilitet som er til-
gjengelig for alle forskere i Norge. Plattformens 
styrke ligger nettopp i bredden av tilbud og i 
det kvalifi serte personalet som gjør det mulig å 
utnytte instrumentenes fulle potensial. 

I Bergen er det hovedsaklig fokus på in-
vitro imaging ved hjelp av. lys og elekronmi-
kroskopi. I Trondheim er spesialiteten in-vivo 
imaging av små dyr ved hjelp av magnetisk 
resonans (MR-imaging og MR-spektroskopi). 

Per i dag har vi to MR-systemer, to elektron-
mikroskop (EM), tre konfokalmikroskop, et 
laser-mikrodisseksjonssystem og en automa-
tisert in-situ-hybridiseringsmaskin. For mer 
detaljert informasjon se MICs hjemmeside: 
www.uib.no/med/mic/

Det foreligger konkrete planer om utvi-
delse av utstyrsparken både i Bergen og Trond-
heim. I Bergen satses det på et to-foton konfo-
kal system, mens i Trondheim er allerede utstyr 
til molekyær imaging med ultralyd innkjøpt 
og utvidelse med ny dyre-eksperimentell MR 
magnet er under planlegging.

Forskere som kontakter MIC vil oppleve 
å bli tatt vel imot, vi legger vekt på god service 
og høy kvalitet.

H VA K A N OPPNÅ S M E D MO-
L EK Y L Æ R I M AGI NG?
I seg selv er molekylær imaging et vidt be-
grep, og det fi nnes mange anvendelser under 
denne kategorien. For de som ikke er kjent 
med teknikkene vil en kort beskrivelse være 
på sin plass. De tre hovedaktivitetene på MIC 
er elektronmikroskopi (EM), konfokalmikro-
skopi og magnetisk resonans (MR). Vi går fra 
fi ksert via levende materiale til in-vivo dyre-
modeller, og fra nano- til centimeter detalj-
oppløsning. 

• Elektronmikroskopi – MIC har transmi-
sjons-EM (TEM) og skanning-EM (SEM). 
Her anvendes kun fi ksert materiale. TEM 
avslører ultrastrukturer på innsiden av cel-

Christian og Marte 
klargjør MR-maskinen, 
en Tesla BRUKER 
BioSpec 7.05. 

Til høyre vises MR-
bilder av manganopptak 
henholdsvis i optisk 
nerve hos rotte og i 
fi skehjerne. 
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Endy arbeider på Leica AOBS konfokalen. Preparatet er farget med tre fl uoriserende prober.

Hege og Michaël studerer et bilde som viser distribusjonen av transportvesikler under celledelingen. Bildet er en 3D-rekonstruksjon med såkalt ”surface 
rendering” av optiske konfokale snitt. Denne typen prosessering gjøres i bildebehandlings-programmet Imaris. I rødt vises mikrotubuli, kromosomene 
er blå og transportvesiklene er grønne.
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ler og vev, mens SEM viser overfl aten. Nye 
og bedre mikroskop har økt brukervenn-
ligheten betraktelig for denne veletablerte 
teknikken. Men både prøveprepareringen 
og tolkningen av EM-data kan være kre-
vende, derfor er det mange som verdsetter 
muligheten til å få hjelp til dette ved MICs 
veletablerte EM-lab. En teknikk under 
utvikling er immuno-gull farging. Gullpar-
tikler (0-20 nm i diameter) danner kontrast 
i EM, og bundet til antistoff  merker disse 
spesifi kt antigener i preparatet. Snittingen 
gjøres med en cryo-ultra-microtom, siden 
antigenisiteten ikke ivaretas ved vanlig 
innstøpning. Helt nytt på MIC er en soft-
warepakke kalt TEMography (JEOL) med 
en spesialisert grid-holder. Dette gjør det 
mulig å lage 3D-rekonstruksjoner av struk-
turer i et enkelt snitt med tykkelse opp til 
200-300 nm.

• Konfokal mikroskopi – Både fi ksert og le-
vende materiale anvendes. Det man ønsker 
å studere i celler, snitt eller små organismer 
merkes med fl uorescens og fl ere fl uoriseren-
de prober kan brukes samtidig. Skal fl uores-
cens introduseres in-vivo er det mest vanlig 
å uttrykke proteinet av interesse tilknyttet 
et fl uoriserende protein. Sammenlignet 
med ordinær fl uorescensmikroskopi gir 
konfokale bilder en bedre detaljrikdom og 
kontrast. Preparatet snittes optisk og hvert 
bilde kommer fra ulik dybde i preparatet. 
Man får dermed informasjon fra tre dimen-
sjoner, XYZ, og kan bl.a. illustrere dataene 
i 3D-projeksjoner. In-vivo imaging vil legge 
til tiden som fj erde dimensjon, og tidsforsøk 
kan vare fra noen sekunder til mange timer 
avhengig av dynamikken man vil studere. 
Et av de konfokale systemene på MIC, kalt 
”the spinning disk”, er spesialisert for ima-
ging på levende celler og kan ta opp til 40 
bilder i sekundet. Samtlige konfokale syste-
mer har varmekammer og CO2-tilførsel for 
optimale forhold. Noen spesialiserte appli-
kasjoner gjøres kun på levende celler, bl.a. 
”fl uorescence recovery after photobleaching” 
(FRAP) og ”photoactivation” (PA) og 
”Fluorescence resonance energy transfer” 
(FRET). 

• Magnetisk resonans – Dette er en in-vivo 
teknikk og MR-skannerne tilgjengelig på 

MIC er for mindre dyr (særlig rotter og 
mus). Eksempelvis kan eksperimentelle 
modeller av sykdom og prosesser i transgene 
dyr studeres over tid. Særdeles nyttig er mu-
ligheten til å følge samme individ i longitu-
dinelle studier. En typisk protokoll innehol-
der fl ere MR-sekvenser innen både imaging 
og spektroskopi, og disse gir komplementær 
biologisk informasjon. Bildemetodene bru-
kes til non-invasiv måling og kvantifi sering 
av biologisk viktige parametre, kombinert 
med nøyaktig lokalisering og visualisering 
av endringer. MR er en utfordrende metode 
som krever spesialkompetanse under hele 
prosessen fra planlegging av studie, valg av 
metoder, gjennomføring av MR-opptakene, 
prosessering av bildedataene til tolkning av 
resultatene. MIC vektlegger samarbeidspro-
sjekter der metodeutvikling innen MR er en 
sentral del. Fokus så langt har vært utvikling 
av ”manganese enhanced MR imaging” 
(MEMRI) i både hjerne og hjerte, utvikling 
av in-vivo karbon-3 merket MR-spektro-
skopi for studier av hjernemetabolisme og av 
kombinasjonsprotokoller for in-vivo feno-
typing ved cancer. Mange av metodene som 
utvikles kan overføres til klinisk bruk på 
pasienter. Dette danner grunnlag for utvik-
ling av ny diagnostikk og innovativ terapi.

SPR E DN I NG AV K U N NSK A P
En svært viktig del av MIC sin aktivitet er å ar-
rangere kurs. Mye av utstyret vi har fi nnes etter 
hvert tilgjenglig fl ere steder i Norge, men for en 
del forskere er det vanskelig å utnytte potensia-
let fordi de mangler grunnleggende kunnskap. 
MIC har årlige praktisk-teoretiske kurs i kon-
fokal mikroskopi og MR. EM-kurs arrangeres 
per i dag annet hvert år. MIC fi kk en overvel-
dende respons på årets kurs. Kurset i konfokal 
mikroskopi måtte utvides fra en til tre omganger 
uten at alle påmeldte fi kk plass. Også MR-kur-
set var mer enn fulltegnet. Deltagerne kommer 
fra hele landet og deres akademiske nivå spenner 
fra masterstudenter til professorer. På MR-kur-
set deltok t.o.m. UiOs prodekanus for forskning 
ved det Medisinske Fakultet. Denne pågangen 
er selvsagt hyggelig for MIC, men mest av alt 
gjenspeiles et stort behov. 

50  BRU K E R E
MIC ønsker at terskelen for å anvende avansert 
imaging skal være lav. Tjenestene som tilbys i 
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Bergen er ofte basert på at brukeren, etter en 
grundig innføring og oppfølging, blir selvsten-
dig. Bruk av MRI krever tettere oppfølging, så i 
Trondheim inngås samarbeidsprosjekter i større 
grad enn i Bergen. MIC har rundt 50 registrer-
te brukere, med et stort biologisk nedslagsfelt 
innen basal, biomedisinsk og klinisk forskning. 
Fra fi sk til mus, fra biopsier til bakterier, fra 
planter til plankton. Noen bruker mikroskopi 
som sentral analyseredskap, andre trenger til-
leggsdata i form av et illustrerende bilde. Natur-
lig nok er nærmiljøet sterkest representert, men 
vi har også besøk fra andre deler av landet. De 
kommer både for opplæring og utføring av ek-
sperimenter. Interessen for in-vivo MR-metoder 
er sterkt økende både nasjonalt og internasjo-
nalt. Ekspertisen MIC besitter er nyttig for nye 
miljøer som anskaff er avansert MR-teknologi. 
Bergen er allerede på banen med dyreeksperi-
mentell MR og i Oslo planlegges innkjøp i nær 
fremtid. Dette danner grunnlag for et nasjonalt 
nettverk med nært samarbeid innen utvikling av 
spesialtilpassede metoder og protokoller. Den 
konsentrerte mengden fritt tilgjenglig utstyr 
viser seg attraktivt selv utenfor landegrensene. 

Også forskere fra utlandet har funnet veien til 
MIC.    

V E IE N T I L  SU K SESS  V I A  M IC
MIC har vært involvert i en betraktelig andel 
prosjekter siden oppstarten. Noen av arbeidene 
har allerede blitt til interessante publikasjoner, 
mens fl ere er underveis. Vi har spesielt lyst til å 
nevne at Christian Brekken og Yrr Mørch ny-
lig fi kk patent på et nytt MR-kontrastmiddel 
for avbildning av neuronaktivitet in vivo (ref 9). 
Og ved hjelp av spinning-disk-konfokalen har 
Frode Skjeldal og Oddmund Bakke for første 
gang klart å visualisere øyeblikket der to en-
dosomer fusjonerer. Nye interaksjoner mellom 
adhesjonsproteiner er funnet (ref 7), og nye cel-
lulære transportveier er beskrevet (ref 3). Vi 
har bedt om bidrag fra to prosjekter som har 
utløpt fra henholdsvis Bergen og Trondheim. 
De spennende historiene til Jaakko Saraste og 
Christian Brekken kan leses i denne utgaven av 
NBS.

Mer informasjon om MIC fi nnes på: 
www.uib.no/med/mic/ 

Anne bruker ultrami-
krotomen for å fi nsnitte 
preparater for transmi-
sjons-EM. Bildene til 
høyre viser en struktur 
i muskelvev, der det 
øverste er et ordinært 
TEM-bilde, mens det 
nederste er samme 
struktur i 3D, proses-
sert via TEMography 
programmet.  
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system. Patent nr. 32069, Patentstyret –Styret for det 
industrielle rettsvern i Norge.

Under imaging 
av levende celler 
dyrkes cellene i 
spesielle skåler 
med et dekkglass 
i bunnen. Cellene 
blir holdt i live på 
selve mikroskopet 
i varmeinkubator 
med CO2-tilførsel. 
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E T TER FØDSELEN,  NÅR alle nerve-
banene i sentralnervesystemet (CNS) 
er etablert, mister vi evnen til å re-

generere aksonale projeksjoner og re-etablere 
funksjonelle synaptiske koblinger. Årsakene 
til manglende regenerasjons-evne er komplekse 

Magnetisk resonans (MR) avbildning har på fascinerende vis inntatt di-
agnostisk kartlegging av human anatomi, organfunksjon og metabolisme. 
Med MR kan vi i tillegg visualisere cellulære og molekylære prosesser in 
vivo i følge med den molekylærbiologiske revolusjon. De siste årene har vi 
jobbet spesielt med MR avbildning av nervebaner i små forsøksdyr. Nok 
engang imponerer MR som versatilt forskningsverktøy. 

Nye MR-teknikker for 
studiet av nervebaner 

CHR IST I A N BR EK-
K EN OG M ARTE 

THUEN,  
FUGE Molecular 

Imaging Center, In-
stitutt for Sirkulasjon 
og Bildediagnostikk, 

Norges Teknisk-Natur-
vitenskapelige Univer-

sitet, Trondheim.

og fortsatt stort sett ukjente, men en naturlig 
tanke er at endret genekspresjon etter fødselen 
transformerer det umodne CNS til et modent 
CNS hvor regenerasjon inhiberes (Sandvig etal. 
2004). Mangel på adekvate modellsystemer for 
å studere CNS skade og regenerasjon in vivo er 
en sentral drivkraft for vårt forskningsprosjekt. 
Spørsmålet vi stiller er om vi kan bruke MR til å 
monitorere aksonale projeksjoner og synaptiske 
koblinger in vivo?  

M A NG A N-F OR ST E R K E T M R 
AV BI L DN I NG (M E-M R I)
Mangan-ionet (Mn2+) er en Kalsium (Ca2+) 
analog og taes opp i retinale ganglion celler 
gjennom spennings-styrte kalsium-kanaler et-
ter injeksjon i øye-eplet. Inne i cellene samles 
mangan i vesikler og transporteres langs akso-
nale mikrotubuli ved hjelp av hittil uidentifi -
serte motor-proteiner. Som et resultat av dets 
paramagnetiske egenskaper gir mangan økt 
signal i Tsignal i Tsignal i T -vektede proton MR bilder og vi kan 
dermed visualisere den optiske nervebanen in 
vivo fra retina inn til dype subkortikale hjerne-
strukturer (Figur ).

Slike MR bilder visualiserer også trans-sy-
naptisk transport av mangan og at aksonal skade 
stanser mangan transporten i den optiske nerven 
(Figur 2 a og d) (Th uen etal. 2005). 

Figur 1. Snitt fra 3-dimensjonal mangan-forsterket MR 
avbildning av rottehjerne. Den optiske nervebanen er 
tydelig fra retina via den optiske nerven (a og b) til optisk 
chiasma (c) 
tydelig fra retina via den optiske nerven (a og b) til optisk 

c) 
tydelig fra retina via den optiske nerven (a og b) til optisk 

hvor nær alle nervefi brene krysser over til 
motsatt side av hjernen. Projeksjonen fortsetter videre i den 
optiske tractus (d) til LG-kjernen (e) videre til det pretec-
tale området (f) og superior colliculus (g-i). I (g) sees også 
økt signal i sub-kortikal hvit substans som indikerer trans-
synaptisk transport av manganet.
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DI F F USJON T E NSOR M R AV-
BI L DN I NG (D T-M R I)
Vann diff underer mer eff ektivt langs nervebaner 
enn på tvers av disse (anisotrop diff usjon). Ved å 
gjøre MR signalet følsomt for vannets diff usjon 
i mange ulike retninger i vevet kan nervefi bre-
nes retning beregnes og visualiseres. Ved skade 
på nerven vil vannet diff undere mer isotropt noe 
som gjenspeiles i MR-bildene (Figur 2) (Th uen 
etal. 2006).  På denne måten kan utviklingen av 
en nerveskade følges i samme individ over tid 
og eff ekten av behandling monitoreres non-in-
vasivt. 

Den eksperimentelle modellen vi her har 
utviklet vil være et nyttig verktøy for forskning 
innen regenerasjon av nerver i CNS – for ek-
sempel i jakten på ett eller fl ere funksjonelle 
gener ved bruk av genmodifi serte dyremodel-
ler. Sammen med de mer konvensjonelle MR 
avbildningsteknikker gir disse nye avbildnings-
metodene mer komplett informasjon om vevs-

struktur og funksjon in vivo.  I vårt laboratori-
um er jobber vi videre med basal videreutvikling 
av MR-teknologien parallelt med utprøving av 
ulike former for regenerativ behandling (peri-
fere nervegraft, stamceller etc.) i et tverrfaglig 
internasjonalt samarbeide med en langsiktig 
målsetning om translasjon fra grunnforskning 
til klinikk.      

R EF E R A NSE R :
) Sandvig A. etal. Myelin-, Reactive Glia-, and Scar-De-
rived CNS Axon Growth Inhibitors: Expression, Recep-
tor Signaling, and Correlation with Axon Regeneration. 
GLIA 46:225–25 (2004)

2) Th uen M. etal. Manganese-Enhanced MRI of the 
Optic Visual Pathway and Optic Nerve Injury in Adult 
Rats. Journal of Magnetic Resonance Imaging 22:492-500 
(2005).

3) Th uen M. etal. In vivo echo planar diff usion tensor 
imaging of the optic nerve in rats. Proceedings of the 
International Society of Magnetic Resonance in Medicine 
14:57. (2006).

F IGUR 2 .  Mangan-
forsterket og diff u-
sjon-tensor avbildning 
av en rotte med normal 
optisk nerve (a-c) og 
med skade ca. 4 mm fra 
distalt fra retina (op-
tical nerve crush, d-f). 
Mangan transporten 
fungerer i den normale 
optiske nerven til høyre 
i (a) mens den hindres 
etter skade (d). I (b) og 
(e) vises såkalte FA-kart 
av samme dyr (Frak-
sjonell Anisotropi) 
hvor mørke områder 
indikerer isotrop vann-
diff usjon. I den høyre 
nerve i (e) viser FA-
kartet at nerven ikke 
har normal struktur 
i det skadde området 
(mørkt område). I (c og 
d) vises et fargekodet 
FA-kart med projek-
sjonen av den største 
diff usjon tensor egen-
vektoren (sorte piler). 
Her ser vi at retningen 
på egenvektorene ikke 
sammenfaller med ret-
ningen på den optiske 
nerven, indikativt for 
skade på nervebanen.   
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T HE DEV EL OPMEN T OF  light mi-
croscopic techniques, as well as the 
availability of the green fl uorescent 

protein (GFP) and its spectral variants, have 
made it possible to visualize the dynamics of 
organelles and transport intermediates in living 
cells (Presley, 2005). Th e development of these 
technologies has had a major impact on our 
understanding of the traffi  c events that occur 
deep inside the cells. Here we discuss briefl y our 
recent work on the intermediate compartment 
(IC) operating between the rough endoplasmic 
reticulum (ER) and the Golgi apparatus. Th e 
prevailing view of the IC is that it represents 
a collec-tion of transient transport carriers. 
However, visualization of the dynamics of IC 
proteins in living and diff erentiating now chal-
lenges this view, indicating that the IC is a sta-
ble compartment with multiple functions at the 
ER-Golgi boundary (Sannerud et al., 2006).  

DY NA M ICS OF E R-G OL GI  
TR A F F ICK I NG
Th e function of the IC is to sort proteins and li-
pids for bidirectional (antero- and retro-grade) 
traffi  c between the ER and the Golgi apparatus 
(Saraste and Kuismanen, 992; Klumperman, 
2000). Th e introduction of GFP made it pos-
sible to visualize for the fi rst time anterograde 
ER-to-Golgi transport in living cells. Time-
lapse microscopy showed that globular transport 
intermediates containing GFP-tagged cargo 
proteins move as units from peripheral ER exit 
sites to the Golgi apparatus. Th ese movements 
occurred over long cellular distances and were 
dependent on an intact microtubule cytoskele-
ton (Presley et al., 997; Scales et al., 997).  

However, subsequent studies showed that 
the IC consists of morphologically distinct sub-
domains that can be identifi ed by fl uorescence 
microscopy using antibodies against specifi c mar-
ker proteins (Palokangas et al., 998; Sannerud et 
al., 2003). Th e globular IC domain contains an-
terograde cargo proteins, the cargo receptor p58, 
and membrane-bound COPI coats (Fig. C). By 
contrast, the tubular domain lacks these com-
ponents, but is enriched in the GTPase Rab, a 
specifi c marker of the IC (Fig. 2).   Th ese results 
suggested that Rab and COPI play key roles in 
the organization of the IC into its subdomains. 

A DIRECT PATHWAY FROM THE 
IC TO THE CELL PERIPHERY
Additional evidence for functionally distinct 
IC domains was obtained from studies of dif-
ferentiating rat PC2 cells (Sannerud et al., 
2006). When treated with nerve growth factor 
these cells develop growth cones and neurite-
like processes requiring a massive expansion of 
the plasma membrane (Fig. ). Interestingly, the 
IC also expands upon PC2 cell diff erentiation, 
and live cell imaging with GFP-RabA showed 
that long Rab-containing tubules emerge from 
the globular portions of the IC and move to the 
growth cones and neurites (Fig. A). By contast, 
p58 (Fig. B), other components involved in ER-
Golgi traffi  cking (e.g. COPI), and rough ER 
and Golgi markers remain exclusively in the cell 
body (Fig. C). A similar tubular pathway from 
the IC to the cell periphery was also shown to 
operate in non-polarized cells (Fig. 3).

Since live cell imaging showed that cells 
contain a considerable pool of Rab-positive 
tubules that lack p58 and COPI coats, ultra-

A novel Golgi-bypass pathway 
made visible in living cells

MICH A ËL M AR IE ,  
R AGNA SA NNERUD,  
HEGE AV SNES DA LE 

A ND JA AKKO SA-
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Department of Biome-
dicine and Molecular 

Imaging Centre, 
University of Bergen
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centrifugation was used to separate the two IC 
subdomains. Th ese experiments revealed that 
the Rab-containing, neurite-associated IC is 
enriched in HMG-CoA reductase, a key en-
zyme of cholesterol biosyn-thesis, and marker of 
smooth ER (Sannerud et al., 2006). Th e above 
results provide the fi rst direct evidence for pat-
hway that bypasses the Golgi apparatus, and is 
involved in biosynthetic transport of cholesterol 
to the cell surface (Heino et al, 2000). Together 
with biochemical studies (Ying et al., 2002), 
and results obtained with mitotic cells (Marie 
et al., manuscript in preparation), these results 
indicate that the IC constitutes a dynamic, in-
terconnected membrane network (Fig. C) that, 
in addition to ER-Golgi traffi  cking, functions 
in the biogenesis of smooth ER.   

R EF E R E NCES
Presley, JF (2005). Imaging the secretory pathway: the past 
and future impact of live cell optical techniques. Biochem. 
Biophys. Acta 744, 259-272.

 Sannerud, R, Marie, M, Nizak, C, Avsnes Dale, H, Per-
net-Gallay, K, Perez, F, Goud, B, and Saraste, J (2006). 
Rab defi nes a novel pathway connecting the pre-Golgi 
intermediate compartment with the cell periphery. Mol. 
Biol. Cell 7, 54-526. Biol. Cell 7, 54-526. Biol. Cell

Saraste J and Kuismanen E (992). Pathways of protein 
sorting and membrane traffi  c between the rough endoplas-
mic reticulum and the Golgi apparatus. Semin. Cell Biol. 3, 
343-355. 

Klumperman, J (2000). Transport between ER and Golgi. 
Curr. Opin. Cell Biol. 2, 445-449. 

Presley JF, Cole, NB, Schroer, TA, Hirschberg, K, Zaal, 
KJ, and Lippincott-Schwartz, J (997). ER-to-Golgi trans-
port visualized in living cells. Nature 389, 8-85.Nature 389, 8-85.Nature

Scales, SJ, Pepperkok, R, and Kreis, TE (997). Visuali-
zation of ER-to-Golgi transport in living cells reveals a 
sequential mode of action for COPII and COPI. Cell 90, 
37-48.

Palokangas, H, Ying, M, Väänänen, K, and Saraste, J. 
(998). Retrograde transport from the pre-Golgi inter-
mediate compartment and the Golgi complex is aff ected by 
the vacuolar H+-ATPase inhibitor bafi lomycin A. Mol. 
Biol. Cell 9Biol. Cell 9Biol. Cell , 356-3578.

Sannerud, R, Saraste, J, and Goud, B (2003). Retrograde 
traffi  c in the biosynthetic-secretory route: pathways and 
machinery. Curr. Opin. Cell Biol. 5, 438-445.  

Heino, S, Lusa, S, Somerharju, P, Ehnholm, C, Olkkonen, 
VM, and Ikonen, E (2000). Dissecting the role of the 
Golgi complex and lipid rafts in biosynthetic transport of 
cholesterol to the cell surface. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, USA 97, USA
8375-8380.

 Ying, M, Sannerud, R, Flatmark, T, and Saraste, J (2002). 
Colocalization of Ca2+-ATPase and GRP94 with p58 and 
the eff ects of thapsigargin on protein recycling suggest the 
function of the pre-Golgi intermediate compartment in 
intracellular Ca2+-storage. Eur. J. Cell Biol. 8, 469-483.

F IGUR E  . A A ND B :  Immunofl uorescence microscopy 
showing the segregation of endo-genous Rab (A) and p58 
(B) in NGF-treated PC2 cells. 

C :   Two schematic diagrams showing the division of the IC 
into compositionally distinct subdomains, and the spatial 
organization of early secretory compartments in the dif-
ferentiating PC2 cells. 

F IGUR E 2 .  Electron 
microscopic locali-
zation of Rab using 
immunogold (0 nm) 
labeling of ultrathin 
cryosections. Note the 
presence of the protein 
in vacuolar, vesicular, 
and tubular IC ele-
ments in the cis-Golgi 
region (A) and the cell 
periphery (B). 

F IGUR E 3 .  Dynamics of GFP-RabA-containing IC 
elements was studied in transfected NRK cells by spinning 
disk confocal microscopy. Selected, inverted images (taken 
at 0 msec intervals) from a 80 sec movie are shown. Nar-
row, tubular elements (red arrow-heads) bud from perinu-
clear, globular IC structures and move along a cytoskeletal 
track (red line in the projection) directly to the cortical re-
gion at the leading edge of the cell. A globular IC element 
(green arrowheads) changes shape and moves towards the 
Golgi region (blue track in the projection), corresponding 
to the dark area in the bottom of the images.
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D ET ER KL ART at norske forskere og 
bedrifter i liten grad benytter seg av 
muligheten til å søke patentbeskyt-

telse. Det later til at det i mindre grad i Norge 
enn i andre land er tradisjon for at f eks universi-
tetsmiljøene tenker kommersialisering. Univer-
sitetenes TTOer (Technology Transfer Offi  ces) 
kan bidra til å endre dette. Norske bedrifter ville 
antagelig også ha nytte av å bli mer bevisst hvor-
dan de kan sikre små og store oppfi nnelser ved 
hjelp av patentsystemet. 

T O HOV E D GRU N NE R T I L  Å  
PAT E N T E R E
Det er to hovedgrunner til å patentere. Den 
første grunnen er at du ønsker å selge ditt pro-
dukt og du vil hindre konkurrentene i å bruke 
din oppfi nnelse til å lage det samme produktet. 
Den andre hovedgrunnen er at du ønsker å leie 
ut (lisensiere) eller selge oppfi nnelsen. Patentet 
vil da defi nere hva du har enerett til, og hvilke 
rettigheter du dermed kan tilby markedet. Når 
et patent innvilges blir oppfi nnelsen oppfi n-
nerens eiendom, og oppfi nnelsen kan selges 
eller leies ut som en hvilken som helst annen 
eiendom.

A NDR E F OR DE L E R V E D 
PAT E N T  E R I NG
Det fi nnes også andre grunner til å patentere. 
Ved å patentere hindrer du andre i å ta patent 
på den samme oppfi nnelsen. Det er jo litt trist 
hvis du blir nektet å utnytte din egen oppfi n-
nelse fordi noen andre har patent på den, eller 
om du må betale lisensavgift for å få lov.

Når man har en patentbeskyttelse kan det 
være lettere å samarbeide med andre fordi hem-
melighold ikke lenger er noe vesentlig poeng.   

Dessuten vil det at en virksomhet har pa-
tenter bekrefte inntrykket av en innovativ virk-
somhet. Det at et produkt eller en metode er pa-
tentert sier jo at det dreier seg om et unikt pro-
dukt, en unik oppfi nnelse. Det gir et inntrykk 
av seriøsitet og kvalitet, og ikke kopiering/mas-
seproduksjon. 

F OR DE L E R F OR A NDR E E N N 
F OR DE N SOM PAT E N T E R E R
For samfunnet er patenter viktige fordi de sprer 
informasjon. For å få patent må søkeren be-
skrive sin oppfi nnelse. Etter at patenttiden er 
utløpt kan alle benytte seg av oppfi nnelsen. Og 
til mange formål kan informasjonen i patentet 
benyttes også forut for utløpet av patenterings-
tiden. Patentsøknader blir normalt off entlige 8 

Det tas ut få patenter i Norge sammenlignet med i andre vestlige land. 
Det er nok mange årsaker til det, blant annet at Norge er et lite marked 
som i del tilfeller er nokså uinteressant for utenlandske aktører. Hvis man 
ikke regner med å selge noe særlig i Norge, er det ikke lønnsomt å ta ut 
patent her. 

Om patenter og 
patentering

ING A K A A SEN
Advokatfi rmaet Grette
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måneder etter innlevering av patentsøknaden. 
Det at samfunnet vil sikre seg at patentet bidrar 
til informasjonsspredning er en av grunnene til 
at man må søke om patent. Det er altså ikke til-
strekkelig å ha gjort en patenterbar oppfi nnelse. 
For å få enerett til oppfi nnelsen må man levere 
en patentsøknad som beskriver oppfi nnelsen ”så 
tydelig at en fagmann på grunnlag denne skal 
kunne kunne utøve oppfi nnelsen”, som det heter 
i patentloven. Denne nytten av et patent vil også 
i stor grad bli ivaretatt dersom oppfi nnelsen pu-
bliseres i et vitenskapelig tidsskrift. 

E T PAT E N T GIR E N E NE R E T T
Et patent på en oppfi nnelse gir en enerett til å 
gjøre det patenterte. Det dreier seg altså om en 
rett til å stoppe andre fra å utøve oppfi nnelsen. 
Patentet gir ingen rett til selv å  utøve oppfi n-
nelsen. Selv om man har patent kan andre regler 
gjøre at man ikke kan gjøre det patenterte eller 
at man må ha spesiell tillatelse til å gjøre det. 
For eksempel kan det være at genteknologilo-
ven krever at man søker om tillatelse for å lage 
en GMO, og dette kravet faller ikke bort ved at 
man har patent.

Dessuten kan det være at andres patentret-
tigheter gjør at man ikke uten deres tillatelse 
kan utnytte oppfi nnelsen. Det skyldes ikke at 
patentet deres er det samme som ditt patent. To 
patenter kan ikke være like, så sant de ikke er 
innlevert samme dag, og det forekommer nok 
meget sjelden. Men hvis noen andre som leverte 
sin patentsøknad før deg har fått et patent som 
også dekker din oppfi nnelse kan du komme i 
den situasjon at du kan bli nektet å utnytte din 
egen oppfi nnelse. Det kan f eks være at din opp-
fi nnelse går ut på å bruke tilsats av en spesiell 
forbindelse for å få høyt utbytte ved RNA-iso-
lering. Hvis da noen allerede har et patent på 
å bruke hele den stoff gruppen ”din forbindelse” 
tilhører som tilsats ved RNA-isolering, kan du 
bli hindret i å bruke din oppfi nnelse. Like fullt 
har du krav på å få patent dersom det var opp-
fi nnerisk å fi nne ut at ditt stoff  ga ekstra høyt 
utbytte. Etter at du har søkt om patent kan 
imidlertid ingen få patent på noe som dekker 
din oppfi nnelse.

E T NOR SK PAT E N T H A R B A R E 
V IR K N I NG I  NORGE
Et norsk patent har bare virkning i Norge. Det 
vil si at andre fritt kan bruke metoden eller 

selge produktet i andre land dersom oppfi nnel-
sen ikke er patentert også i disse landene. Hvis 
det er en metode som er patentert, beskytter 
patentet like fullt mot at andre markedsfører 
produkter som er laget ved hjelp av metoden. 
Hvis metoden er patentbeskyttet i Norge kan 
patenthaver hindre andre i å importere produk-
ter som er laget ved hjelp av metoden i et annet 
land.

PAT E N T E T VA R E R IK K E E V IG
Den enerett patentet gir er tidsbegrenset. Nor-
malt gjelder patentet i 20 år fra patentsøknadens 
innlevering. Det er mange som ikke tenker på at 
patenter ikke varer evig. Det er viktig å huske, 
enten man er en konkurrent som ønsker å bruke 
den patenterte oppfi nnelsen eller dersom man 
lager sin egen patenteringsstrategi.

L ØN NE R DE T SE G A L LT ID Å  
PAT E N T E R E?
Svaret er et klart nei. Hvis man regner med at 
oppfi nnelsen har kort ”levetid” slik at et even-
tuelt produkt raskt vil bli erstattet av andre vil 
det ofte ikke lønne seg å patentere. Et alternativ 
til patentering er å bevare oppfi nnelsen som en 
bedriftshemmelighet. 

H VA K A N PAT E N T E R ES?
Et patent kan beskytte et produkt eller en frem-
gangsmåte eller begge deler. Et produkt kan 
også være en såkalt anordning, typisk en maskin 
eller et instrument. En fremgangsmåte kan være 
en hvilken som helst metode, eller det å anvende 
et produkt eller en fremgangsmåte på en ny måte 
eller på et nytt område. 

Innenfor bioteknologi gis det ofte patent 
på medisiner, vaksiner, DNA-sekvenser, anti-
stoff , og analysemetoder, screeningmetoder og 
mikroorganismer. En kuriositet når det gjelder 
det siste er at gjærtyper ble patentert i Finland 
allerede for 60 år siden.  

Men nesten alle typer oppfi nnelser kan pa-
tenteres, bare de alminnelige vilkårene for pa-
tentering er til stede. De viktigste alminnelige 
vilkårene er at oppfi nnelsen er ny og at den ikke 
ville være åpenbar for en fagperson. 

Inga Kaasen er Dr 
philos i molekylærgene-
tikk og også jurist. Hun 
har arbeidet i 5 år med 
forskning, men arbeider 
nå som jurist i advokat-
fi rmaet Grette, som er 
et fi rma som satser spe-
sielt mot bioteknologi-
bransjen og også mot 
naturvitenskap-tilknyt-
tede juridiske spørsmål. 
Inga er medlem av fag-
gruppene Life Science, 
Matjuss og Fiskeri og 
arbeider stort sett med 
juridiske spørsmål i 
krysningsfeltet mellom 
jus og naturvitenskap/
forskning.
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T HE NORW E GI A N M ICROA R R AY 
Consortium (NMC) has been run-
ning the national FUGE microarray 

platform since 2002 and our aim is to provide 
microarray technology to the Norwegian rese-
arch community. Th is a collaborative eff ort of arch community. Th is a collaborative eff ort of arch community
three groups, the University of Oslo/Rikshospi-
talet - Radiumhospitalet Health Centre (UiO/
RR), the Norwegian University for Science and 
Technology (NTNU) and the University of 
Bergen (UiB). 

M ICROA R R AY T E CHNOL O G Y 
T O T HE R ESE A RCHE R S
Based on our microarray production, service, 
technological competence and user training, 
the NMC has fostered a large increase in micro-
array-based functional genomics research and 
publications in Norway. At present, the NMC 
has served more than 200 users from all regions 
in Norway, as well as numerous international 
customers. Moreover, we have established se-
veral strategic international collaborations with 
leading microarray research groups in Sweden, 
Finland, Denmark, the Netherlands, Belgium, 
Germany and USA and also with commercial 

Th e FUGE national platform for microarray technology has established itself as a 
successful business serving more than 200 users nationally and internationally. Th e 
FUGE vision is a valuable and cost-eff ective way of developing microarray resources 
and competence in Norway. microarray.no

Microarrays 
to the world

by the Norwegian Mi-
croarray Consortium;
LEONAR DO A .  
MEZ A-ZEPEDA
CHR IST INE STA NS-
BERG
V IDAR BE ISVÅG
AR NE SA NDV IK
V IDAR M.  STEEN
OL A M Y K LEBOST
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partners. In 2005, NMC distributed appro-
ximately 600 human, 200 non-human and 
000 custom in-house produced arrays. In ad-
dition, approximately 000 commercial arrays 
(ABI and Aff ymetrix) have been processed by 
NMC and associated facilities. Services based 
on commercial arrays are now available at all 
tree nodes and we expect the demand for this 
service to increase. Th us, a rational balance 
between costly but more reliable commercial 
systems and the cheaper academic alternative 
is now in place.

W IDE R OBJ E C T I V ES
NMC was initially established to satisfy the 
needs of biomedical research. We have however 
wider objectives as a FUGE platform and our 
user base shows that these goals have been met, 
as we have users from key institutions in the 
biomedical, marine, agricultural and veterinary 
fi elds. It should be noted that our production of 
custom arrays for various model species in the 
marine, agricultural and veterinarian sector has 
enabled global gene expression studies in fi elds 

where commercial alternatives are scarce or even 
not available.

BU I L DI NG A  SCIE N T I F IC  
NE T WOR K
Th e NMC has built a national scientifi c network 
around microarray technology through local user 
meetings, user courses, microarray workshops, 
newsletters and dedicated microarray sessions at 
the annual meeting of the Norwegian Bioche-
mical Society. Furthermore, we have been active 
in the development of an international network 
of collaborations involving Nordic facilities and 
international centres. One example of these 
collaborative eff orts is the shared production 
of 30,000 human cDNA probes between the 
NMC, the Swedish Wallenberg Consortia and 
SWEgene, a network highlighted by Nature in 
2002.

Nationally, NMC also collaborates with 
and supports local service facilities at the Uni-
versity of Tromsø, Rikshospitalet, and the Nor-
wegian University of Life Sciences at Ås, and 
with other FUGE platforms, in particular the 
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Bioinformatics platform. We also collaborate 
with the Zebrafi sh FUGE project, Th e Norwe-
gian Arabidopsis Research Centre and CIGE-
NE, among other groups.

SE RV ICES PROV IDE D BY N MC
Th e NMC currently off ers in-house production 
of cDNA or oligonucleotide microarrays for 
human, rat, mouse, zebrafi sh and Arabidopsis, 
as well as genome-wide human genomic and mi-
croRNA microarrays. As mentioned above, we 
also sustain custom services, including printing 
of cDNA, oligonucleotides or RNA probes in 
cases where e.g. the genome is poorly annotated 
or a user-defi ned layout may be appropriate. We 
can in principle print any solution in a micro-
array format, and have produced custom arrays 
of serum samples and antibodies. Moreover, our 
array platform runs several commercial micro-
array alternatives, such as Aff ymetrix, Agilent 
and Applied Biosystems, and is currently plan-
ning to include Illumina. Th ese products sup-
port several alternative applications, among 
others ChIP-Chip, SNP, LOH and DNA copy 
number analysis. 

Th e NMC provides an RNA/DNA-In-
Data-Out service, where skilled personnel 
perform probe labelling, hybridisation, washing 
and scanning of the arrays, as well as up-loading 
of the data to our microarray database (BASE). 
Th is is off ered both for in-house arrays and com-
mercial alternatives, and is very cost-eff ective 
compared to setting up ones own experiments. 
Our bioinformatics support assists customers 
on experimental design, technology selection 
and basic data analysis. Partly in collaboration 
with the FUGE Bioinformatics platform, the 
NMC has actively developed several freely av-
ailable microarray-relevant bioinformatics to-
ols, such as J-Express, PubGene, Genetools, 
M-CGH, SciCraft and added functionality of 
BASE, a web based database for storage, analy-
sis and export of microarray experiments.

We off er training courses at each regional 
node, giving hands-on experience in the mi-
croarray laboratory along with advanced down-
stream data-analysis. Th us far, we have had more 
than 500 participants from Norway and abroad 
attending our courses. In 2005, NMC obtained 
funding from the European Science Foundation 
(ESF) to arrange an international microarray 
course in Trondheim. 

Additional information about the activities 
and services of the NMC microarray platform 
is presented at our web-site microarray.no. 

S AT ISF IE D USE R S 
Although several problems and challenges have 
been encountered during the initial phase as a 
national technology platform and in spite of a 
constant defi cit of resources, our dedicated, 
fl exible and enthusiastic team has managed to 
address and solve most of them. Indeed, an ano-
nymous web-based NMC user survey in Sep-
tember-October 2005 demonstrated that a large 
majority (70-00%) of the users are satisfi ed (or 
very satisfi ed) with our products and service, and 
that the availability of local centres of compe-
tence and support is the most important aspect 
(the survey data are available in the news section 
of microarray.no). 

T HE H IST ORY OF N MC
Th e Norwegian Microarray Consortium star-
ted from a scientifi c collaboration between the 
Radium Hospital (Dnr) and NTNU, who made 
two home-made copies of the NIH microarray 
arraying robot and produced a small microarray 
of 2700 human cDNAs in 999. We got a gene-
rous start-up grant from the Norwegian Cancer 
Society, as well as resources from the participa-
ting institutions. Th is collaboration has since 
grown to the current Consortium, which was 
formalised in June 200. 

In July 2002, the FUGE Microarray Plat-
form was established based on the NMC. Th e 
main objective of our original FUGE proposal 
was to extend our network of technological 
competence, advanced equipment and other 
critical infrastructure, including bioinfor-
matics, to facilitate effi  cient high-throughput 
array-based gene expression- and genomic 
analysis in Norway. The substantial fund-
ing by FUGE has allowed us to increase our 
service repertoire on several aspects. Firstly, a 
new printing robot was purchased to upgrade 
the NTNU production facility. Th e funding 
further enabled us to progress from tradition-
al cDNA arrays to oligonucleotide arrays as 
our standard technology for gene expression 
microarrays. Th rough user charges, we have 
since been able to upgrade the probe collections 
several times. Other highlights include the 
installation of BASE-servers for storage 
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and analysis of microarray data as well as the 
development and launch of several programs for 
advanced microarray data analysis, all provided 
free of charge for NMC users. Lastly – and 
importantly, we have been able to recruit skilled 
technical and scientifi c personnel to participate 
in the running of our services and the further 
development of the techniques.

During the years, our activities have shif-
ted from printing arrays and assisting scien-
tists in running the experiments and analysis 
themselves, to a more complete service where 
the users provide RNA or DNA and we sub-
sequently perform experiments and basic data 

analysis. As the array technology has become 
more and more robust, our main eff orts are 
now directed towards the bioinformatics bottle-
neck. At the moment, we both support users 
wanting to perform the analysis themselves 
in a step-by-step manner by e.g. web-based 
guides, as well as providing comprehensive 
data analysis as part of our service. However, 
we still produce oligonucleotide arrays, both 
human, rat and mouse, as well as user-defi ned 
custom arrays based on less described organis-
ms and alternative array formats (i.e. E. faecalis, 
L.salmonis).
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“MICROARRAY NEWSLETTER”
Biannually, the NMC distributes the 

“Microarray Newsletter”. Th is is a short bul-
letin that presents diff erent projects using 
our products or services. Th e Microarray 
Newsletters are distributed with this jour-
nal and can be downloaded electronically at 
our web-page microarray.no.

A COMPR EHENSI V E SOLU TION
Th e NMC will continue the development and 
expand the capacity for expression and genomic 
profi ling services as a cost-eff ective method of 
producing high-quality microarray data, servic-
ing both national and international customers, 
and to increase the capacity to perform advanced 
data analysis. NMC aims at being a highly 
ranked and preferred service provider, even in 
an international perspective. Our expertise has 
already become acknowledged by being selected 
as an advanced gene expression service provider 
of the Applied Biosystems Gene Expression Ar-
ray System.

The FUGE platforms are currently be-
ing evaluated, and given suffi  cient funding in 
a second FUGE period, NMC will extend its 
service, in particular within bioinformatics, and 
focus on integration of diff erent data types like, 
genomic, epigenetic and expression data to-
gether with functional information. In systems 
biology, microarrays will be one of the main 
resources for obtaining global information about 
biological function. 

We believe that the FUGE vision – a 
network of technology platforms providing sta-
te-of-the art technology to many groups nation-
wide has been a valuable and cost eff ective way 
of developing microarray resources and compe-
tence in Norway.

“ M ICROA R R AY SE RV ICES”
NMC expression oligo microarrays 
- Human 
- Rat 
- Mouse  
- Rat 
- Zebrafi sh 
- Arabidopsis 
- miRNAs
NMC 1 Mb human genomic microarray
Commercial platforms (full service)
- Aff ymetrix 
- Agilent
- Applied Biosystems
Custom printing 

Familien Blix’ Fond til fremme 
av medisinsk forskning
Søknad om bidrag fra Familien Blix’ Fond til fremme av medisinsk forskning innen 

feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse 

feltene, sendes Stiftelsens styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfi rmaet Hjort DA, 

Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være innkommet innen 25. juni 2006. 

Den må skrives på dertil fastsatt skjema, som fås utlevert, eventuelt tilsendt, ved 

henvendelse samme sted. Når det fra en avdeling/et institutt sendes fl ere søknader, 

må avdelingen/instituttet angi prioritetsrekkefølgen.
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D EN 3DJE ” INTERNATIONAL con-
ference on Functional Genomics of 
Ageing” fant sted i Palermo på Si-

cilia 29 mars – 2. april 2006.  Etter heller lang 
vinter var det ikke det verste man kunne fi nne 
på – å forlate det tåkete grå (+ 4, yr, 50 cm snø) 
og sette kursen nettopp dit (+8, sol, vårblom-
string og løvsprett).   Denne konferanseserien 
holdes hvert annet år et sted nær Middelhavet.  
Denne var den første for meg, den forrige fant 
sted på Kreta for to år siden.  Til tross for denne 
alltid europeiske lokalisering var amerikanerne 
sterkt inne i bildet, både på arrangør- og delta-
gersiden, og arrangementskomiteen i år besto 
hovedsakelig av  amerikanske og italienske ”al-
dringsforskere”.

Hvorfor i gåseøyne?  For hva er nå egentlig 
”aldringsforskning” eller ”biogerontologi”?  Det 
er vanskelig å defi nere fordi den kjennetegnes 
nettopp ved en stor biofaglig bredde, som spen-
ner fra medisinsk-geriatriske problemstillinger 

til evolusjon av livsløp i en økologisk sammen-
heng.  Hovedtemaer på denne konferansen var 
imidlertid stamcelleforskning og systembio-
logi.

Oppstarten kastet et lys fra den medisinske 
siden: Dr. Gridelli fra Palermo og Universitetet 
i Pittsburgh foredro om det nærmest umette-
lige behovet for organer for transplantasjoner, et 
behov som følger bl.a den stadig økende leveal-
der.  Dette behovet kan neppe løses ved donorer 
alene, så et mulig alternativ er regenerativ me-
disin ved bruk av stamceller.   Deretter fulgte 
George Martin fra Seattle, med en ”keynote 
lecture” som forsøkte å knytte sammen ulike 
sentrale aspekter ved stamcelleforskning som 
DNA-skade, mutasjoner og epigenetikk. Da-
gen ble avsluttet med en utendørs buff é under 
ranker av blomstrende ”Judastrær”, riktig så tri-
velig var det.

Første hoveddel av konferansen var viet 
stamceller.  Dette tema ligger noe fj ernt fra 

Høy kvalitet uten «snake oil»:

Rapport fra aldrings-
konferanse i Palermo 
29. mars – 2. april 2006 

R A NDI A A MOD T 
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min egen hverdag med studier av aldring i hon-
ningbier, men foredragene lå på et så høyt og 
samtidig generelt nivå at jeg hadde stort ut-
bytte av dem.  Tom Kirkwood fra Newcastle, 
far til ”Disposable soma”-teorien, forøkte å 
overbevise forsamlingen om nødvendigheten 
av systembiologiske tilnærminger også trekke 
inn økologiske aspekter for å forstå aldringen.  
En av Kirkwoods kjepphester er betydningen 
av stokastisitet eller ”chance” i aldringsproses-
sen.  Kreftforskeren Judith Campisi fra Berke-
ley foredro om senescente celler i brystsvev og 
hvorledes deres sekretoriske fenotype bidro til å 
utvikle kreft ved å påvirke ikke-senescente cel-
ler. Dette hørtes jo ikke særlig adaptivt ut og er 
det etter hennes mening heller ikke, kanskje er 
det en mekanisme som fremskynder heling av 
sår, gunstig i yngre år, men når man blir eldre, 
nok en ting som bidrar til at ”alt går galt”. Nir 
Barzilai fra Bronx er interessert i faktorer som 
bestemmer livslengde, og snakket om mulig 

strategier for å forhindre aldersrelaterte syk-
dommer.  Finnes det ”longevity genotypes”? I 
følge Barzilai er det ikke genotypene i og for 
seg, men pathwayene, som er det kritiske.  Pe-
ter Hornsby fra San Antonio, Texas, diskuterte 
muligheter for telomerase-basert terapi, og Ca-
logero Caruso foredro deretter om infl ammato-
riske nettverk.

Vi fortsatte så med en systembiologi-sesjon 
som gikk nærmere inn på regulatoriske nettverk 
mer generelt.  Etter en introduksjon av Claudio 
Franseschi fra Bologna, fulgte to meget tunge 
og interessante foredrag av hhv Michael Sny-
der fra Yale og Leona Samson fra MIT.  Sny-
der presenterte en metode for kartlegging av 
regulatoriske pathwayer i eukaryote systemer, 
og hvorledes man kan fi nne ”master regulators” 
i slike nettverk ved proteasome assay: kinase 
assay på protein chips ved in vitro fosforyle-
ring. Samson, en ”grand old lady”(skjønt ikke 
så svært gammel) innen DNA-reparasjonsfeltet 

Solide lunsjer ble i 
servert i hagen, under 
ranker av blomstrende 
«Judastrær».
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presenterte følgende problemstilling: Hvordan 
identifi sere alle pathways som påvirker celledød 
og mutasjoner, intet mindre. Slike store, åpne 
spørsmål gir rent for mange svar: En micro ar-
ray undersøkelse av skaderespons på metyle-
ringsskader ga for eksempel et nettverk på 4684 
proteiner, men ga i følge Samson fl ere totalt 
uventede nettverk og funksjoner som de aldri 
ville ha tenkt seg hadde betydning for DNA-
skade (eller andre typer molekylær skade, som 
også er svært viktig.)  D. Duphy fra Harvard 
snakket om hvordan man kommer fra genom til 
organisme via netttverk; Til dette har de utvi-
klet et ”ORFeome” fra C.elegans med etterføl-
gende ”interactiome” og ”localizome”.

Neste dag var til å begynne med viet gjær.  
Valter Longo fra Los Angeles fortalte meget 
levende om hvorledes kronologisk aldrende 
gjær (stasjonær fase) kan brukes som modell for 

stamceller.  David Sinclair, fra MIT, gikk inn 
på hvorledes såkalte sirtuiner (Sirt) proteiner 
får en annerledes fordeling i genomet etter-
som cellene eldes (replikativt), Sir-komplekset 
fl ytter seg simpelthen rundt i genomet og ser ut 
til å følge DNA-skader. Så tilbake til stamcel-
ler. Peter Stambrook fra Cincinnati diskuterte 
genetisk stabilitet i embryonale stamceller: 
hvorfor har de så lav mutasjonsrate? Man vet 
lite om det foreløpig.  Strengere cellesyklus-
kontroll og hypersensitivitet for DNA-skade 
er trolig deler av forklaringen.  E. Nishima 
fra Hokkaido fortalte om hvorfor håret gråner 
(Nature, 2004) – det skyldes at syntesen av nye 
melanocytt - stamceller slutter å fungere.  Men 
kanskje er det ikke funksjonen av cellene i seg 
selv, men snarere migrasjonen av disse til hår-
sekkene, som blir defekt. (Men når skal noen få 
gjort noe med det?) med det?) med

Forfriskninger inntas 
i den indre gården av 
«Normanner»-palasset 
Palazzo Reale, opprin-
nelig bygget på 00-
tallet.
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Vilhem Bohr fra Baltimore plukket opp 
DNA repair-tråden og snakket om genome 
instability and repair, vesentlig om mitokon-
drie-reparasjon, og Jan Hoijmakers fra Rotter-
dam fulgte opp med et virkelig knallforedrag 
om normal og akselerert aldring. Så tilbake 
til systembiologi: H. Kitano fra Tokyo trakk 
opp noen visjoner for dette feltet ved å sette 
det inn i en begrepsmessig sammenheng.  På 
hvilket nivå er systembiologi nyttig? Kitano 
foreslo å legge det mellom det evolusjonære 
(selve grunnteorien i biologien) og det moleky-
lære (central dogma). Og hva ligger der? Svaret 
er: Robusthet.  Robusthet er, ifølge Kitano, et 
fundamentalt organisatorisk prinsipp.   Et godt 
foredrag om et tema jeg så vidt visste littegrann 
om, for kort tid siden leste jeg nemlig Andres 
Wagners artige bok om robusthet (Robustness 
and Evolvability of living systems, 2005, anbe-
fales herved), og skjønt den ikke nevnte aldring 
med ett eneste ord, syntes jeg dette var en in-
teressant innfallsvinkel til aldring så vel som 
mye annet.

Nok et glimrende foredrag fulgte: Brian 
Kennedy fra Seattle om stor-skala tilnærmin-
ger til å bestemme faktorer avgjørende for livs-
lengde. Modellen er repliativt aldrende gjær, 
hvor de har plukket ut 39 mutant- stammer med 
langt replikativt livsløp. Interessant nok var 
noen av disse mutanter i Rpl-gener (store ribo-
somale subenhet).  S. Kim fra Stanford snakket 
om genomiske moduler i aldringssystemet, hvor 
de har brukt nyre som modell for human ald-
ring.  Er aldring skade eller sykdom, er trans-
kripsjonsprofi len for den aldrende nyren lik en 
skadet eller en syk nyre? Nei, var svaret, den er 
noe for seg selv, det er regulatoriske mekanis-
mer man ikke forstår. 

Siste dag var til å begynne med viet ”organ 
dysfunction and regeneration”. Først ut var Na-
dia Rosenthal fra EMBL, Italia, om musemo-
dell for vevsregerasjon. Deretter Tom Rando, 
Stanford, om muskel-stamceller, aldring og 
regenerasjonsprotensial.  Rando trakk fram be-
tydningen av epigenetiske forandringer for at 
stamcellefunsjonen skal gå tapt. Deretter kom 
han med en riktig ”rosin i pølsa”: Nye funn som 
støtter hypotesen om ”immortal DNA”, først 
foreslått av John Cairns i 975. Hva er meka-
nismen bak stamcellenes selvfornyelse?  Rando 
fant at det faktisk foregår en asymmetrisk arv 
av templat-trådene når disse stamcellene de-

ler seg, og cellene får ulik skjebne avhengig 
av hvilke tråder de arver. Margaret Godell fra 
Baylor College, Houston, fulgte med et glim-
rende foredrag om stamcelleplastisitet og vevs-
regenerasjon, som la opp til et spørsmål om det 
er en slags global dysregulering av kromatin, 
en ”Slippery slope of dysregulation”,  som til 
syvende og sist fører til tapt funksjon og død.  
Igjen – epigenetikk.

Avslutningsvis fulgte noen metodefore-
drag, jeg vil nevne to her: Th omas Werner fra 
Genomatix, München, presenterte en pakke 
som skal gjøre det lettere å komme fra micro-
array-info til relevant biologisk informasjon, 
ved å knytte analyseresultatene opp mot en 
litteraturdatabase. Y. Baba fra Nagano-univer-
sitetet snakket om “Nanotechnology in high-
throughput chip analysis”. Nanochiper, Nano-
baller og Nanofi bre – hvordan kan de brukes 
i molekylærbiologi? Nesten alt mulig: DNA-
deteksjon, SNP-deteksjon, DNA-diagnostikk, 
proteinsanalyser, immunoassays, deteksjon av 
glycoproteiner, klassifi sering av karbohydrat-
kjeder, mutasjonsdeteksjon, cellesortering, pro-
teinekspresjon, deteksjon av siRNA, screening 
av siRNA….

Dette var min andre rene ”aldringskonfe-
ranse” og den beste så langt.  Nivået var høyt, 
det var jo også svært gode folk som var invitert, 
det var stilt ut nærmere 00 postere som gjen-
nomgående var meget bra.  Aldringsforskning 
kommer av og til i et noe suspekt lys, det skyl-
des tvil både om motivasjon og konsekven-
ser (kan vi, og bør vi, forlenge livet?) og om 
metodene (av og til karakterisert som ”snake 
oil”).  Ved denne konferansen var ”snake oil” 
fraværende.  Det som satt igjen, var et inntrykk 
av grunnforskning på høyt nivå og som vil 
komme til å bidra betydelig til forståelsen av 
aldringsprosessene og til de sykdommer som 
følger med aldringen.  Det er som sagt et bredt 
felt, men det er også litt av moroa med det – det 
motvirker fagidioti, men faren er kanskje over-
fl adiskhet – temaet er stort og komplisert.  Jeg 
spekulerer av og til på om det om noen ti-år vil 
fi nnes noe som kalles ”aldringsforskning” len-
ger, man vil kanskje ha forstått det vesentlige 
og gått tilbake til de ulike subdispliner, hva de 
nå kommer til å være da…Men enn så lenge er 
det et ”ungt” felt i stadig utvikling og gir god 
anledning til livskraftige og inspirerende fag-
lige møteplasser.
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J EG MO T TOK N BS reisestipend til å få 
reise til ”European Fission Yeast Me-
eting” i Cambridge, UK som varte i tre 

dager, fra 6. til 8. mars 2006. Møtet var or-
J
dager, fra 6. til 8. mars 2006. Møtet var or-
J
ganisert av noen av de fremste forskere i fa-
get: Jürg Bähler og Valerie Wood fra Sanger 
Institute, Hinxton, UK, Mitsuhiro Yanagida 
fra Kyoto University, Japan og fi sjonsgjærkjen-
disen nobelprisvinneren Paul Nurse fra Rocke-
feller University, USA. 

Forskningsgruppa jeg er en del av er ledet 
av Prof. Erik Boye, Avd. for Cellebiologi, Det 
Norske Radiumhospital. Vi jobber hovedsakelig 
med kontroll av DNA replikasjon, DNA skader/
reparasjon og checkpoint mekanismer med fi s-
jonsgjær (S. pombe) som modellorganisme. Som 

Reiserapport fra 
“European Fission 
Yeast Meeting” 
i Cambridge, UK

HEL A SOLTA NI
Mastergradstudent på 
UMB (IKBM/Mole-

kylær biologi)
Avd. for cellebiologi

Rikshospitalet-Radium-
hospitalet, Montebello

Nobelpris-
vinneren Paul 

Nurse deler 
ut priser for 

«beste poster».

mastergradstudent var det veldig spennende å 
få delta på det største møtet for fi sjonsgjærfor-
skere i Europa. Jeg fi kk sett hvor mangfoldig 
fi sjonsgjærforskningen er og hvilken glimrende 
modellorganisme jeg jobber med. Det var in-
teressant og ikke minst motiverende å snakke 
med andre fi sjonsgjærforskere. Selv om man 
ikke nødvendigvis jobbet med akkurat samme 
forskningsfelt, hadde man til felles fi sjonsgjæren 
og kunne utveksle tanker og tips om hverandres 
forskning.

I tillegg til alle innlegg, som holdt et høyt 
nivå, var det en interessant ”poster session” med 
42 postere. Der fi kk man treff e de andre del-
takerne i litt mer avslappete omgivelser, og et-
ter et par glass vin torde til og med jeg å stille 
spørsmål. Den første kvelden var det en åpen 
diskusjon om ”Resources for the Fission Yeast 
Community”. Diskusjonen hadde som mål å 
gjøre fi sjonsgjærforskere mer bevisst på at vi er 
en del av et fellesskap og at det er viktig å samle 
og tydeliggjøre de ressursene vi har (databaser, 
stammesamlinger osv…), både for å gjøre vårt 
arbeid lettere og for å bidra til å øke statusen til 
S. pombe som modellorganisme til samme nivå S. pombe som modellorganisme til samme nivå S. pombe
som andre kanoniske modellorganismer som for 
eksempel S. cerevisiae eller S. cerevisiae eller S. cerevisiae C. elegans.

I alt var møtet en veldig fi n anledning til å 
lære nye ting samt å komme i kontakt med andre 
fi sjonsgjærforskere og ikke minst få komme til-
bake på laben full av entusiasme og motivasjon.
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Toksin fra patogen E. coli som redskap 
i cellebiologisk forskning

M ED DEN PUBLISITET vi har sett 
i det siste vedrørende kontamine-
ring av kjøttvarer med enteropato-

gen E. coli, kan det være av interesse for leserne 
av NBS-nytt at det toksin som framkaller de al-
vorligste symptomer som tarmblødning og ny-
reskade også kan brukes til noe nyttig. Toksinet 
ble første gang isolert ved Biokjemisk avdeling, 
Institutt for Kreftforskning ved Det norske Ra-
diumhospital, og karakterisert med hensyn til 
struktur og virkningsmekanisme (,2,3,4). Rett 
nok ble toksinet den gang isolert fra en non-
patogen stamme av Shigella dysenteriae, en nær 
slektning av E. coli, men det dreier seg om sam-
me protein, de to er bare forskjellige i en enkel 
aminosyre. E. coli toksinet blir derfor gjerne kalt E. coli toksinet blir derfor gjerne kalt E. coli
Shiga-like toksin. Shiga-like toksin ble senere 
isolert og klonet av grupper i USA og Canada. 

Ved Biokjemisk avdeling har man lenge ar-
beidet med plantetoksinet ricin og andre toksi-
ner, blant annet for å målrette dem mot kreftcel-
ler. Shiga toksinet viste seg for øvrig å ha samme 
virkningsmekanisme som ricin (3,5). 

Det var et gjennombrudd i studiene av tok-
sin-transport inn i cellen da det ble funnet at 
Shiga toksinet transporteres bakover i cellen fra 
endosomer via Golgi apparatet til det endoplas-
matiske reticulum (6). Her blir så den enzymatisk 
aktive del av toksinet transportert gjennom mem-
branen til cytosol. Dette var første gang man viste 
retrograd proteintransport til det endoplasmiske 
reticulum, en transportvei som siden har vist seg 
å være svært viktig, bl.a. i immunologien. 

En rekke studier fra samme avdeling har bi-
dratt til at man nå har god forståelse av hvordan 
Shiga toksinet er i stand til å trenge inn i celler, og 
studiene har vært med på å kaste lys over generelle 
prinsipper for transport av proteiner i celler (7-0). 
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Bildet viser transport av 
bindingsdelen av Shiga 
toksin til ER Bildet 
er reprodusert fra Th e 
Journal of Cell Biology, 
Volume 26(I):53-64, 
July 994 (By copyright 
permission of the 
Rockefeller University 
Press).
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G ENMU TA SJONER I  K A R BOK S Y L 
ester lipase (CEL) genet på kromo-
som 9 kan føre til en sjelden form for 

diabetes som følger autosomal dominant arve-
gang. En forskningsgruppe i Bergen, ledet av 
professor Pål Njølstad, beskrev nylig dette fun-
net i en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet 
Nature Genetics (Helge Ræder et al. Nature 
Genetics 38:54-62, 2006). De studerte to fami-
lier med denne formen for diabetes og fant at 
de i tillegg til diabetes også hadde varierende 
grader av dysfunksjon av den eksokrine delen av 
bukspyttkjertelen. Man fant at nivået av elas-
tase i avføring var vesentlig lavere hos pasienter 
med mutasjon enn hos friske kontrollpersoner. 
Ved hjelp av genetisk koblingsanalyse etterfulgt 
av sekvensering av gener i det koblete området, 
lyktes de å vise at sykdommen i disse familiene 
skyldtes enkeltbase-delesjoner i CEL-genet. 

Mutasjoner i CEL-genet er sannsynligvis 
en sjelden årsak til diabetes. Funnene som be-
skrives i artikkelen kan likevel vise seg å ha im-

plikasjoner utover disse sjeldne familiene. Man 
har tidligere antatt at diabetes er en sykdom 
som i det alt vesentlige rammer den endokrine
delen av pankreas og ikke affi  serer den eksokrine
funksjonen. Nyere forskning har funnet at dette 
ikke er helt riktig og at man hos noen pasienter 
med type  diabetes også kan fi nne lette tegn på 
eksokrin dysfunksjon. Helge Ræder og kolleger 
undersøkte derfor også pasienter med type  og 
type 2 diabetes for genetiske variasjoner i CEL-
genet og sammenholdt disse med hvorvidt pasi-
entene hadde reduserte nivåer av fekal elastase. 
De fant at en del pasienter hadde insersjoner i 
CEL-genet. Disse insersjonene forekom hyppi-
gere hos de pasientene som hadde lave nivåer av 
fekal elastase enn hos dem med normale nivåer. 
Hvis dette funnet lar seg reprodusere i større 
materialer vil det kunne bety at genet også kan 
ha en rolle ved de vanlige formene for diabetes 
og vil kunne brukes som en markør for å si noe 
om hvilke diabetikere som er mest utsatt for å få 
eksokrin pankreasdysfunksjon.

Bergensgruppe 
kartla ny form 
for diabetes

DAG UNDL IEN 
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F OR SK N ING SGRU PPENE  T IL  VE S-
SE L A  N. Kristensen og Anne-Lise 
Børresen-Dale ved Rikshospitalet-Ra-

diumhospitalet publiserte den 6. mai en studie 
av korrelasjonene mellom nedarvede variasjoner 
i DNA i form av SNPs (single nukleotid poly-
morfi er) og ekspresjonsprofi len som er oppstått i 
svulstvevet hos brystkreftpasienter (Kristensen 
et al. Proc Natl Acad Sci USA; 03(20):7735-40, 
2006). 

I denne studien ble sammenhengen mel-
lom genetisk variasjon i mer enn 500 SNPer og 
ekspresjonsnivået av 3500 uselekterte mRNA-
transkripter fra hele genomet studert i 50 bryst-
kreftpasienter. SNPene ble valgt ut fra 203 ge-
ner som er involvert i metabolismen av reaktive 
oksygenforbindelser. Ved hjelp av nye statistiske 
metoder kunne forfatterene belyse nye sider av 
transkripsjonsregulering ved å avsløre signi-
fi kante assosiasjoner mellom sett av SNPer og 
sett av transkripter. For eksempel var SNPer i 
viktige kreftrelaterte gener som EGF, ILA, 
MAPK8, XPC, SOD2 og ALOX2, assosiert 
med et utvalg av forskjellige transkripter. Dette 
tyder på at det i disse genene eksisterer SNPer 
med en regulatorisk funksjon. I 5 av de 203 
genene ble det identifi sert SNPer som regulerer 
ekspresjonen av fl ere transkripter i trans, og for 
43 av disse regulerte SNPen også sitt eget gen, 
dvs. cis regulering. Forfatterene kunne også vise 

at hele sett av transkripter var assosiert med en 
enkelt SNP eller et sett av SNP’er. Ved hjelp av 
Gene Onthology-analyser ble disse sub-settene 
funnet å være funksjonelt relatert til hverandre, 
noe som tyder på at mange av de observerte as-
sosiasjonene er innen samme funksjonelle reak-
sjonsvei. 

Selv om videre funksjonelle analyser er nød-
vendig før det kan fastslås om SNPer som ble 
funnet er regulatoriske, er dette pionerarbeidet 
det første som viser at genekspresjonsmønsteret 
som oppstår i en tumor ikke bare er påvirket 
av somatiske endringer som oppstår i svulsten 
pga genetisk ustabilitet, rearrangeringer, mu-
tasjoner og endret metyleringsmønster, men at 
pasientenes egen genetiske ”make-up”, spesielt 
innen regulatoriske områder på DNA er med å 
bestemme genekspresjonsmønsteret i svulsten 
og dermed også muligens pasientenes prognose. 

Genetisk variasjon i mulige 
regulatoriske om råder 
påvirker gen ekspresjonen 
i bryst kreft svulster

EIR IK FR ENGEN

Genetic variation in putative regulatory loci
controlling gene expression in breast cancer
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Candidate single-nucleotide polymorphisms (SNPs) were analyzed

for associations to an unselected whole genome pool of tumor

mRNA transcripts in 50 unrelated patients with breast cancer. SNPs

were selected from 203 candidate genes of the reactive oxygen

species pathway. We describe a general statistical framework for

the simultaneous analysis of gene expression data and SNP geno-

type data measured for the same cohort, which revealed signifi-

cant associations between subsets of SNPs and transcripts, shed-

ding light on the underlying biology. We identified SNPs in EGF,

IL1A, MAPK8, XPC, SOD2, and ALOX12 that are associated with the

expression patterns of a significant number of transcripts, indicat-

ing the presence of regulatory SNPs in these genes. SNPs were

found to act in trans in a total of 115 genes. SNPs in 43 of these 115

genes were found to act both in cis and in trans. Finally, subsets of

SNPs that share significantly many common associations with a set

of transcripts (biclusters)were identified. The subsets of transcripts

that are significantly associated with the same set of SNPs or to a

single SNP were shown to be functionally coherent in Gene

Ontology and pathway analyses and coexpressed in other inde-

pendent data sets, suggesting that many of the observed associ-

ations are within the same functional pathways. To our knowl-

edge, this article is the first study to correlate SNP genotype data

in the germ line with somatic gene expression data in breast

tumors. It provides the statistical framework for further genotype

expression correlation studies in cancer data sets.genotype–phenotype interaction � locus control region � single-nucleotide

polymorphism expression association

R ecent work (1–5) has demonstrated the effects of genetic
variation on mRNA expression. Given the increasing clinical

importance of microarray expression for classification of breast
tumors and the different biology it may reveal, the elucidation of its
genetic background is of considerable importance. In a recent
report Morley et al. (1) described a broad study of the genetic
determinants of normal expression variation in humans. The au-
thors used microarrays to measure the baseline expression levels of
�8,500 genes, or transcripts, in immortalized B cells frommembers
of Centre d’Etude du Polymorphisme Humain Utah pedigrees.
They selected 3,554 genes that varied more between individuals
than between replicates and used these as quantitative traits to be
mapped into genomic locations. They used public genotype infor-
mation to carry out linkage analysis for these expression phenotypes
in 14 Centre d’Etude du Polymorphisme Humain families. They
found high linkage signals for 984 of the transcripts [at P � 0.05,
leading to a false discovery rate (FDR) of�0.2]. Interestingly, they
identified regions that show linkage signals to many of the tran-
scripts, and they proposed that these regions can point toward
master regulators of baseline expression levels both in cis and in
trans. Regulation hotspots were notably identified on 14q32 and
20q13.

Choosing family members with Mendelian inheritance of both
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) and mRNA expression
facilitated the data analysis inMorley et al. (1). In the current work,
we report observations from a study with a different design,
performing actual genotyping of 203 genes in 50 unrelated breast
cancer patients whose tumors have previously been analyzed by
genome-wide expression by using microarrays. Our main goal of
this study was to explore the genetic determinants of expression in
breast tumors. The candidate genes selected for genotyping were
from predefined pathways. The antineoplastic effect of both che-
motherapy and radiation therapy is exerted either by directly
attacking cellular macromolecules, including DNA, or by generat-
ing reactive oxygen species (ROS) and their by-products. Hence,
the genes selected to create the genotype profile of patients treated
with radiation therapy and chemotherapy are all involved in regu-
lating the redox level in the cells, in signaling, or in DNA damage
repair caused by ROS.We computed the association between each
genotype locus and each measured transcript and searched the
resulting associated data for statistically significant structures. De-
spite the notion that expression differences caused by genetic
instability, rearrangements, and altered methylation occur in tu-
mors during progression of the disease, significant associationswere
observed above random expectation, pointing to putative regula-
tory SNPs.

Results and DiscussionIn this study, we included 50 Norwegian patients with locally
advanced breast cancer where mRNA expression data on their
tumor as well as a blood sample for genotyping were available.
Description of the patients and references to the previously pub-
lished expression data are in Table 4, which is published as
supporting information on the PNAS web site. Microarray expres-
sion data were previously analyzed and were shown to lead to a
robust tumor classification with strong prognostic impact (6–8).SNP Mining and Genotype Results. The candidate genes for SNP
analysis were selected from �4,000 MEDLINE entries and differ-
ent databases (Online Mendelian Inheritance in Man and Human
Genome Organization) to create the genotype profile of all genes
involved in the regulation of the redox level in the cells, ROS-
mediated signaling, and repair of DNA damage caused by ROS
(Fig. 1). A total of 1,030 SNPs was selected by the SNP data mining
approach described in Edvardsen et al. (9). Briefly, each of the
candidate genes extracted from PubMed recourses was matched
with the official Human Genome Organization gene name, and
Conflict of interest statement: No conflicts declared.Freely available online through the PNAS open access option.
Abbreviations: SNP, single-nucleotide polymorphism; ROS, reactive oxygen species; GO,

Gene Ontology; FDR, false discovery rate; QMIS, quantitative mutual information score;

LOOCV, leave-one-out cross-validation; LD, linkage disequilibrium.
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D NA R EPA R A S JON  ER  sentralt i 
vedlikehold og stabilitet av genomet 
over tid. Defekter i DNA repara-

sjonsmekanismene har betydning for både tid-
lig aldring og kreftutvikling hos pattedyr. De 
siste årene har fokuset for disse to feltene delvis 
smeltet sammen. Kompleksiteten i DNA re-
parasjonsenzymer og forskjelllige typer DNA 
skader er stor. Det er derfor av stor interesse å 
fi nne ut av ”hvilket enzym gjør hva”. Tradisjo-
nelle verktøy har vært å sammenligne gener og 
reparasjonsmekanismer i prokaryoter og gjær 
med pattedyr. I E. coli har AlkB gruppen en-coli har AlkB gruppen en-coli
zymer evnen til å fj erne metylgrupper via en 
oksidativ demetyleringsprosess. Mennesker har 
8 homologe gener (ABH-8), men ingen klarte 
å vise at de humane proteinene hadde en tilsva-
rende enzymatisk aktivitet. Gjennombruddet 
kom i 2002/2003, der det ble vist at både human 
ABH2 og ABH3 kunne fj erne metyleringsad-
dukter in vitro1, 2. 

Selve lakmustesten er å vise at ABH protei-
nene virkelig har en slik aktivitet også in vivo. 
Arne Klungland og medarbeidere har brukt 
genmodifi serte mus som verktøy for å besvare 
spørsmålet. De har nylig publisert et arbeid i 

EMBO Journal, Ringvoll et al, 20063 som viser 
at mus som mangler ABH2 genet har mistet ev-
nen til å fj erne metylgrupper fra -metyladenin 
og 3-metylcytosin. Mus med delesjon av slekt-
ningen ABH3 beholdt evnen til reparasjon av 
disse adduktene. Det vil si at selv om disse pro-
teinene er strukturelle ”fettere”, så har de ikke 
overlappende funksjon. Vi venter i spenning på 
hva ABH3 egentlig gjør!

 Duncan T, Trewick SC, Koivisto P, Bates PA, Lindahl 
T, Sedgwick B. Reversal of DNA alkylation damage by two 
human dioxygenases. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002; 
99(26):6660-5.

2 Aas PA, Otterlei M, Falnes PO, Vagbo CB, Skorpen F, 
Akbari M, Sundheim O, Bjoras M, Slupphaug G, Seeberg 
E, Krokan HE. Human and bacterial oxidative demethylases 
repair alkylation damage in both RNA and DNA. Nature. 
2003; 42(6925):859-63.

3 Ringvoll J, Nordstrand LM, Vagbo CB, Talstad V, Reite 
K, Aas PA, Lauritzen KH, Liabakk NB, Bjork A, Dough-
ty RW, Falnes PO, Krokan HE, Klungland A. Repair 
defi cient mice reveal mABH2 as the primary oxidative demeth-
ylase for repairing 1meA and 3meC lesions in DNA. EMBO J. 
2006, 25 (0):289-98.

Lakmustesten: 
proteinfunksjon in 
vivo som in vitro?

Repair defic
ient mice reveal m

ABH2 as th
e primary

oxidative d
emethylase fo

r repairing
1meA and

3meC lesions in DNA

Jeanette R
ingvoll

1, Line M Nordstrand
1,

Cathrine B
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Two human
homologs o

f the Escher
ichia coli AlkB pr

otein,

denoted hA
BH2 and h

ABH3, wer
e recently

shown to

directly rev
erse 1-meth

yladenine (
1meA) and

3-methyl-

cytosine (3
meC) dama

ges in DNA
. We demo

nstrate that

mice lackin
g functiona

l mABH2 or mABH3 genes
, or both,

are viable
and withou

t overt phe
notypes. Ne

ither were

histopathol
ogical chan

ges observe
d in the ge

ne-targeted

mice. Howe
ver, in the a

bsence of an
y exogenou

s exposure

to methyla
ting agents

, mice lack
ing mABH2

, but not

mABH3 def
ective mice

, accumula
te significa

nt levels of

1meA in th
e genome, s

uggesting t
he presence

of a biolo-

gically relev
ant endogen

ous source
of methylat

ing agent.

Furthermor
e, embryon

al fibroblas
ts from mABH2-defi

-

cient mice
are unable

to remove m
ethyl metha

ne sulfate

(MMS)-indu
ced 1meA

from genom
ic DNA an

d display

increased c
ytotoxicity

after MMS
exposure. I

n agreemen
t

with these
results, we

found that
in vitro repair

of 1meA

and 3meC
in double-s

tranded DN
A by nucle

ar extracts

depended p
rimarily, if

not solely,
on mABH2

. Our data

suggest tha
t mABH2 a

nd mABH3
have differe

nt roles in

the defense
against alky

lating agen
ts.
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Introductio
n

Alkylated bases in DNA are repaired by three principally

different mechanisms, depending on the type of lesion. These

include (1) DNA glycosylases, which initiate base excision

repair at methylated bases by removing the methylated base

(Laval, 1977; Chen et al, 1989); (2) suicidal methyltrans-

ferases, which transfer the methyl group from the DNA onto a

cysteine residue in the transferase itself (Tano et al, 1990) and

(3) the newly identified AlkB family of dioxygenases, which

directly reverse DNA base damage by oxidative demethyla-

tion (Duncan et al, 2002; Falnes et al, 2002; Trewick et al,

2002; Aas et al, 2003). The importance of efficient alkylation

repair is further emphasized by the existence, within the

same organism, of more than one enzyme representing

each of these repair strategies. An example is the well-

known AlkA and Tag DNA glycosylases, which initiate base

excision repair at alkylated bases in Escherichia coli (E. coli)

(Clarke et al, 1984). Tag is constitutively expressed, whereas

AlkA is induced as part of the adaptive response (Karran et al,

1979; Evensen and Seeberg, 1982; Karran et al, 1982). All

three strategies for alkylation repair are conserved from

E. coli to man (Sedgwick, 2004).

The conservation of enzymes specialized to repair methy-

lated bases in DNA implies that naturally occurring methylat-

ing agents are widespread (Sedgwick, 2004). Such

methylation can occur endogenously by the methyl donor

S-adenosyl-methionine (SAM) (Barrows and Magee, 1982;

Rydberg and Lindahl, 1982; Naslund et al, 1983) or by

exposure to exogenous alkylating agents, originating from

food, cigarette smoke, occupational chemicals or chemother-

apeutics (Sedgwick, 2004). Methylating agents can react with

DNA at several different sites on the DNA bases, including all

the exocyclic oxygens and most ring nitrogens (Lindahl,

1993). The degree of alkylation at a given site depends not

only on the mode of the chemical reaction (SN1 or SN2) but

also on whether the DNA is in a single-stranded (ssDNA) or

double-stranded (dsDNA) state (see below). AlkB has been

thought to be involved in the cellular defense against methy-

lation damage ever since it was discovered that alkB mutant

E. coli cells were hypersensitive towards methylating agents

(Kataoka et al, 1983; Kataoka and Sekiguchi, 1985), but it

took almost 20 years to reveal the function of AlkB. A major

breakthrough came when Sedgwick and co-workers demon-

strated that AlkB repaired lesions that were specifically

introduced in ssDNA, but not in dsDNA, and suggested that

1meA and 3meC were substrates for AlkB (Dinglay et al,

2000). Soon after, a landmark bioinformatics study placed the

AlkB family of proteins in the superfamily of 2-oxoglutarate

and Fe(II)-dependent oxygenases (Aravind and Koonin,

2001). By combining these clues, two independent studies

showed that AlkB from E. coli was indeed a 2-oxoglutarate-

and Fe(II)-dependent DNA repair enzyme capable of repair-

ing 1meA and 3meC by oxidative demethylation (Falnes

et al, 2002; Trewick et al, 2002). The substrate specificities

of bacterial and human AlkB proteins have recently

been extended to include 1-methylguanine (1meG) and
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D ENNE ARTIKKELEN ER en del av 
doktorgradsarbeidet til Siri-Chris-
tine Seehuus ved Universitetet for 

miljø- og biovitenskap (UMB). Det reproduk-
tive proteinet vitellogenin, som er en forløper for 
eggeplommeprotein i eggleggende organismer, 
produseres  i store mengder av dronningbien, 
som, med tidvise unntak, er det eneste reprodu-
serende hunnindivid i kuben, men også de sterile 
arbeiderbiene lager det.  Mengden av vitelloge-
nin i arbeidsbiene er spesielt høyt om vinteren. 
Det er essensielt for bisamfunnet at vinterbiene 
overlever, siden det er disse som sikrer det vi-
dere livet fra neste vår. Hos bier er derfor en høy 
produksjon av et reproduktivt protein, også hos 
sterile individer, direkte korrelert med levealder. 
Hos etablerte laboratoriedyr som Drosophila og 
C.elegans er det derimot vist at vitellogeninpro-
duksjon forkorter livet.

Hvilke egenskaper ved bie-vitellogenin er 
det som forhindrer eller forsinker aldringen? 
Seehuus et al. slo ut  vitellogenin-poduksjonen 
ved RNAi, og biene ble eksponert for ekstremt 
høye doser av parakvat, et herbicid som gene-
rerer en rekke svært reaktive oksygenforbin-
delser, i doser som tilsvarer det mangedobbelte 
av letale doser for mus i forhold til kroppsvekt. 
Eksperimentet viste at vitellogenin er en sær-
deles eff ektiv antioksidant som nøytraliserer 
aldringsrelatert stress hos bier. Vitellogenin ble 

karbonylert i langt sterkere grad enn to andre 
hemolymfe-proteiner med høy konsentrasjon: 
apolipoprotein  and hexamerin, noe som tyder 
på at nettopp denne funksjonen er svært vesent-
lig. Bie-vitellogenin er dermed et eksempel på 
et protein som gjennom evolusjonen har endret 
sine egenskaper dramatisk, og at aldringsproses-
ser i sosiale organismer kan være svært forskjel-
lige fra prosesser som studeres i etablerte (og 
solitære) laboratoriedyr.  Forfatterne foreslår at 
denne funksjonsendringen skyldes opprinnelig 
en uavhengig seleksjon på dronningkasten, og 
at den som sådan representerer et eksempel på 
hvorledes reproduktive kontrollmekanismer kan 
remodelleres for å modulere livsløp.  Når sosiale 
bier migrerte fra tropiske til tempererte strøk, 
ble det nødvendig å modulere livslengden også 
for arbeiderbiene, for å oppnå overlevelse gjen-
nom vintersesongen.

I januar publiserte Amdams gruppe igjen i PNAS (Seehuus et al., Proc 
Natl Acad Sci USA., 24;03(4):962-7, 2006). 

Forskning på bier 
igjen i topp journal

R A NDI A A MOD T
foto: 
S IR I-CHR IST INE 
SEEHU US

Bildene er tatt ved 40x 
forstørrelse, bildet til 
venstre i mørkefelt og 
bildet til høyre i lysfelt. 
Semitynne snitt av fett-
legemet (ekvivalent til 
lever) til bie. Fettcellene 
er farget med antistoff  
mot vitello genin, svarte 
prikker i bildet til høyre, 
hvite prikker i bildet til 
venstre. Den blå fargen 
er en kontrast farge for å 
se vevet. 
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Seehuus har bl.a. sett på vitellogenins evne 
til å forhindre akkumulering av karbonylerte 
(oksiderte) proteiner i bienes hjerne.  Det er her 
analogier med de menneskelige nevrologiske syk-
dommene Parkinson og Alzheimer. Arbeidsbi-
ene aldring settes i gang idet de blir trekkbier, da 
nedreguleres nivåene av vitellogenin dramatisk. 
Dette fører bl.a. til en nedregulering av immun-

funksjonene. De første dagene som trekkbier er 
imidlertid denne nedreguleringen reversibel, bi-
ene kan gå tilbake til oppgaver i kuben, og im-
munfunksjonene går tilbake til det opprinnelige 
nivået. Hvis en slik reversering også er mulig 
når det gjelder skadede proteiner i hjerner, åpnes 
naturligvis spennende perspektiver langt utover 
bienes lille, men svært fascinerende verden

Bildet er tatt ved 40x 
forstørrelse i mørkefelt. 
Semitynne snitt av 
bie-ovarie, farget med 
antistoff  mot vitelloge-
nin og en kontrastfarge. 
De hvite prikkene i 
bildet er viser hvor vi-
tellogeninet er i ovariet. 
Til venstre i bildet er 
en oocytt som aktivt 
importerer vitellogenin 
i vesikler og til høyre 
er en trophocytt eller 
næringscelle. 

Hold et øye med 
fagfeltet ditt 
– les NBS-nytt
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S IRI-CHRISTINE SEEHUUS DISPUTERTE 
7 mars over avhandlingen ”Animal Mod-
el in Social Terms – the honeybee (Apis el in Social Terms – the honeybee (Apis el in Social Terms – the honeybee (

mellifera)”. Avhandlingen dreier seg om honning-
bien som modelldyr innen aldringsforsking.  Bier 
har en svært variabel livslengde avhengig av når 
på året de blir født og hvilke oppgaver de har i 
kuben. Aldringsprosessen er dermed ikke rent 
kronologisk, men aktivt regulert. Mens dron-
ningen lever i fl ere år, lever en enkelt arbeiderbie 
som blir født om våren og forsommeren bare -2 
måneder. Siste del av livet er arbeidsbiene trekk 
(samle)bier, og når de begynner med det, begyn-
ner samtidig aldringsprosessen.  Arbeidsbier 
som blir født på ettersommeren og høsten lever 
over hele vinteren (8 måneder) og blir trekkbier 
først våren etter. Også for dem starter aldringen 
samtidig med dette rolleskiftet. Seehuus har sett 
nærmere på en viktig komponent i mekanismen 
for denne reguleringen – nemlig proteinet vitel-
logenin, som sirkulerer i hemolymfen og som har 
høy konsentrasjon hos dronninger, vinterbier og 
arbeidsbier før de er på trekk. Et viktig resultat, 
som er publisert i PNAS og som er nærmere om-
talt et annet sted i dette nummeret av NBS-nytt, 
er at vitellogenin virker som en særdeles kraftig 
antioksidant og beskytter biene mot oksidativt 
stress. Vitellogenin vil være kjent for mange som 
en forløper for eggeplommeprotein i eggleggende 
organismer som insekter, fi sk og fugl, og det er 

To doktorgrader er nylig avlagt innen bi-
forskning på UMB, institutt for husdyrfag

B JØR N SP IL SBERG  DISP U T ER T E 
3 januar med avhandlingen «Regu-
lation of Protein Toxin Traffi  cking by 

Sphingolipids». Avhandlingen utgår fra Bio-
kjemisk avdeling, Det norske radiumhospital, 
hvor Kirsten Sandvig har vært hovedveileder.

Noen bakterier og planter produserer giftige 
proteiner, toksiner, som kan taes opp av andre 
organismer. Opptak av disse proteintoksinene 
inn i celler studeres både for å få vite mer om det 
spesifi kke toksinet, men også for å få kjennskap 
til hvordan proteiner transporteres intracellulært. 
Det er velkjent at proteintransport er regulert av 

også evolusjonært i slekt  med fl ere typer apo-li-
poproteiner som bl.a. fi nnes hos mennesker.

Veileder har vært assistant professor Gro 
Amdam ved Arizona State University.

M ONIC A BERGEM DISPU TERTE 
2 mai med avhandlingen “Ad-
vances in methodology for repro-

ductive cloning and developmental studies of 
the honeybee (Apis melliferathe honeybee (Apis melliferathe honeybee ( )”

Formålet med dette doktorgradsarbeidet har 
vært å utvikle en kloningsteknologi for honning-
bier, som kan brukes som en av fl ere avlsstrategier 
samt gi økt forståelse for biers utvikling og atferd. 
En del av arbeidet omhandler produksjon av ki-
mære bier. Celler fra et donorembryo (tidlig foster) 
ble transplantert av inn i et mottakerembryo, og 
Bergem viste at disse fortsatte celledeling og ut-
vikling der som en del av mottakerindividet. Ber-
gem har utviklet en metode, Qantitative Fluores-
cent PCR, for kvantitativ analyse av kimære bier, 
slik at det ble mulig å si noe om hvor stor suksess 
donorcellene hadde i det nye embryoet. Bergem 
har også som den første klart å fi nne en metode for 
å dyrke celler fra bier (embryo-celler) i lengre tid, 
ved å fi nne fram til betingelser som ga celledeling 
og levedyktighet for celler i over tre måneder.  

Veiledere har vært Professor Stig Omholt, 
post doktor Randi Aamodt, professor Th eo Meu-
wissen og professor Sigbjørn Lien, alle ved UMB.

en rekke spesifi kke proteiner, men hvordan mem-
branlipider påvirker proteintransport er mindre 
kjent. I denne avhandlingen er det vist at mem-
branlipider regulerer transport av både ricin og 
difteri toksin. Retrograd transport av plante toksi-
net ricin, fra celleoverfl aten via endoplasmisk reti-
kulum og til cytosol var økt i celler som ikke kunne 
produsere spesifi kke grupper av lipider (sphigoli-
pider), antagelig på grunn av endret intracellulær 
sortering. Også for difteri toksin fant vi at eff ekten 
av toksinet økte når de samme lipidene var fj ernet. 
Sammen viser disse funnene at membranlipider 
spiller en viktig rolle for protein transport i celler.

Sphingolipider regulerer protein transport

NYE DOKTORANDER
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Biodioten 
2/2006

H OL MENKOL L STA FE T TEN 2 0 06 
ER historie og Universitetet i Oslo 
sitt Oldboys lag fi kk en hederlig 

fj erdeplass i klasse 7, Menn Oldboys bedrift. 
Nå høres dette veldig fi nt ut, men i år var det 
bare fi re påmeldte lag og UiO sitt lag har ofte 
oppnådd sølv- og bronsemedalje i denne klas-
sen ved tidligere anledninger. For å være old-
boys som det heter, må man være over 35 år. De 
fl este på laget er godt over denne alderen og er 
faktisk stort sett de samme som løp i 993 da 
ego begynte å løpe for dette laget. Nesten alle 
er fast ansatte professorer som en gang i året 
løper i retning av solnedgangen. Har Biodio-
ten også hengitt seg til overfl atisk sportsjour-
nalistikk? Nei, vi mener bare at denne stafetten 
avspeiler mange utviklingstrekk i samfunnet. 
Rekrutteringen til laget er like dårlig som re-
krutteringen til universitetene. Hvilke lag kom 
på de tre plassene foran? Det var Norsk Hy-
dro, DnBNor og Statoil. Alle store bedrifter 
som velter seg i store overskudd og som lar sine 
løpere trene i arbeidstiden fram mot stafetten. 
Helstatlig, halvstatlig eller reddet av staten i 
krisetider – de satser alle på å profi lere seg med 
like trøyer og kortbukser. Det står i avisen at 
Statoil-sjef Helge Lund og Hydro-sjef Eivind 
Reiten har makt til å påvirke off entlighetens 
oppfatning av dem selv og deres bedrifter. Det 
omfatter sikkert treningsfri til stafettlagene. 
UiO sitt lag stiller med maktutreder Østerud 
på siste etappe, men hva hjelper hans analyser 
når de andre allerede er i mål? I fj or forsøkte 
UiO å lede klassen forbi egen arbeidsplass. Et-
ter tre etapper ledet laget faktisk med 26 sek-
under, men ble tilslutt nummer tre (av 6). I år 

ble disse etappene løpt like fort, men Hydro 
hadde skaff et seg løpere som løp tilsammen 36 
sekunder raskere enn året før på de første etap-
pene. Hvorfor kan ikke UiO bruke løpsstyrke 
som et kriterium ved ansettelse? Hvorfor kjø-
pes man ikke fri fra undervisningen i vårsemes-
teret for å yte mer under denne stafetten? Har 
rektor i det hele tatt hørt om laget? Hva vil han 
med oss? Hadde Ryssdal-utvalget fått større 
gjennomslag, kunne rektor brukt pengene mye 
friere. Han kunne brukt oldboyslaget til å pro-
fi lere UiO utad i en stor markedsføringskam-
panje. Det kunne sikkert lokket mange fl ere 
studenter til å velge UiO. Nå bruker UiO bare 
305 kroner i markedsføring for hver nye student 
som begynte i 2005. Mens NTNU og Univer-
sitetet i Tromsø bruker henholdsvis 606 og 84 
kroner per student, bruker BI faktisk 565 kro-
ner per student. Universitetet i Bergen benytter 
bare 95 kroner per student og trenger kanskje 
ikke å reklamere for sine kvaliteter. Det er klart 
at BI ville kunne få det beste stafettlaget, men 
foreløpig har de ikke meldt seg på.

Mens noen er opptatt av å løpe en liten 
etappe i Oslo, er andre i ferd med å løpe fra 
oljelandet Norge. Mens Jens Ulltveit-Moe ville 
til Kypros, kom han ikke så langt. Det gjorde 
imidlertid John Fredriksen, som er blitt ” jaget” 
fra Norge. I følge London-baserte Kristian 
Siem er det attraktivt for nettoforbrukere av 
samfunnsverdier å fl ytte til Norge, mens net-
tobidragsytere til samfunnsoppbyggingen ikke 
fi nner det attraktivt å bli i landet. Det er med 
andre ord viktig at ikke altfor mange begyn-
ner å betrakte seg selv som nettobidragsytere 
i fremtiden.
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V IDER E T IL  DEN øvrige kritikken 
av min − og dermed NBS-nytt anno 
2005s − redaksjonelle linje: Holens 

innlegg var utløst av at Collas fl yttet forsknings-
resulteter publisert i Nat. Biotech. 2002-paperet 
sitt fra et rent akademisk miljø til sitt kosme-
tiske selskap Regenics AS. Dette utløste i sin 
tur mitt intervju av Collas, som da befant seg i 
Singapore. Her skulle jeg selvsagt ha valgt ut en 
av mange journalister som sporenstreks ville satt 
seg på fl yet for å utføre intervjuet ved personlig 
oppmøte, men jeg er redd NBS-nytts ressurser 
ikke strakk til. Dermed ble løsningen å ta inter-
vjuet per telefon.

Når Collas velger å fl ytte forskningen sin 
fra et rent akademisk miljø og inn i et aksjesel-
skap må han akseptere at spørsmål blir stilt via 
samfunnets normale kritiske kanaler. I dette til-
fellet omfattet det en kronikk og − fra avisens re-
daksjon − også et intervju. Som redaktør plikter 
jeg på ingen måte å utlevere en ytring før den er 
på trykk. Jeg har dog forståelse for at det oppstår 
en del forvirring og harme når en journalistisk 
tradisjon møter en faglig tradisjon. Men, som 
allerede nevnt, kan en ikke vente at kritikk ute-
lukkende skal komme i peer-review tidsskrifter 
når forskingsresultater begynner å bevege seg 
utenfor akademias trygge favn. I 2002 var Col-
las diff erensieringsteknikk grunnforskning. På 
knappe 3 år har de blitt anvendbare kosmetiske 

applikasjoner. Om det hersker tvil om validite-
ten til resultatene som nå er en del av Regenics 
AS’ satsning, har investorer, aksjekjøpere og po-
tensielle kunder av Regenics AS krav på å vite 
dette. Journalistikk kan både gi god og dårlig 
profi lering. Forskere vil nok veldig gjerne bare 
ha den gode publisiteten, men slik fungerer det 
altså ikke. Selskaper som for eksempel Notar og 
SAS-Braathens får jevnlig dårlig publisitet, og 
dette må de pent akseptere.

I mitt forrige innlegg i NBS-nytt nr  2006 
viste jeg til bruk av personkarakteristikk fra 
New York Times i en forskingsrelater sak. En 
trenger slett ikke å dra over dammen for å fi nne 
slike eksempler. I Dagens Næringsliv fi nner en 
lett både spydigheter og personkarakteristikker. 
Angrep på selskaper, staten eller rett og slett på 
lederstilen til enkeltpersoner forkommer. Lør-
dagsutgavens spalte «Uten fi lter» er et godt sted 
å begynne. Personkarakteristikkene en fi nner 
her er sjelden så positive som Holens. 

Til slutt merker jeg meg at Holen selv har 
uteblitt fra debatten – jeg regner med at det er 
kjørereglene for skikk og bruk i NBS-nytt som 
har trådd i kraft. Hvis det er tilfellet, ser de ikke 
ut til å ha nevneverdig beskyttende kraft ovenfor 
Holen selv. Jeg sammenlignet ham selv med en 
rabiesbefengt kjøter i min forrige tekst. Hvorfor 
ble ikke jeg korrigert? 

Først en oppklaring: Intervjuet av Collas i NBS-nytt nr. 4 2005 var en ren 
referering av Collas svar på mine spørsmål. Som jeg skriver i mitt innlegg 
i NBS-nytt nr  2006, var dette en sitatsjekket, så nært som mulig ordrett 
gjengivelse av telefonsamtalen mellom Collas og meg. Om noen syns de 
siste ordene: «Th at remains to be shown» var tendensiøse, må de ta dette opp 
med Collas selv, da uttalelsen er hans. 

Fag, journalistikk 
og aksjeselskap

Ø Y V IND H A LSK AU JR .

KOM M E N TA R





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

Nytt:
Faste annonsører i NBS-nytt, dvs. de som har annonse i minst tre numre på rad, kan få satt inn sin logo på 
hjemmesidene 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).

Annonsér 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

Det gis 10% rabatt t
il a

nnonsører 

som bestill
er minst 3 annonser 

fort løpende



Planleggingen av Biokjemisk Kontaktmøte i 2007 er i full gang. Møtet vil bli 
arrangert på Lillehammer Hotell 1.-4. februar 2007, så kryss av i kalenderen 
allerede nå siden møtet blir avholdt litt senere enn vanlig. 

Så langt har mange store navn takket ja til å holde plenumsforedrag på møtet: 
• Pascale Cossart, Paris (signaloverføringer/infeksjonsmedisin)
• Carl Henrik Heldin, Uppsala (vekstfaktorer/kreft), 
• Carl H. June, Philadelphia (klinisk immunologi), 
• Kai Simons, Dresden (membrantransport), 
• William R. Taylor, London (struktur/funksjon/bioinformatikk), 
• Shimon Weiss, Los Angeles (quantum dots/nanoteknologi),
• Ron McKay, Bethesda (stamceller). 

Vi planlegger å ha ytterligere 2-3 plenumsforedrag. 

For mer informasjon og oppdatering av listen se NBS hjemmesider: www.biokjemisk.com 

Arrangementskomiteen består av personer som arbeider i tre fi rma i Oslo-området, 
Axis-Shield, Invitrogen og GE Healthcare. 
Kontaktperson Kim Toft: kim.toft@ge.com

Biokjemisk Kontaktmøte 2007



” Ampliqon’s aim is to provide you with PCR enzymes at 
a quality that is equal or better to our competitors, 

but at a much lower price.”

Les mer om de nye produktene og hvordan du kan redusere 
utgiftene med å skifte til Ampliqon sine produkter på  sine produkter på 

www.bergman.no

Priseksempler:

TEMPase Hot Start DNA Polymerase

1000U, 5U/µl, Kr. 825,- Rimeligst i Norge?

RealQ Real-Time PCR Master Mix *

 200 Reactions (50µl), Kr 1.600,- Rimeligst i Norge?
(Kr 4,00 per reaksjon à 25µl)

2000 Reactions (50µl), Kr 13.500,- Rimeligst i Norge?
(Kr 3,38 pr reaksjon à 25µl) 

*) Også for glasskapillærbaserte systemer

Ole Gorm Berg
Produktspesialist

hos Bergman

Bergman AS • Slynga 2 • 2005 Rælingen • PB 364 • 2001 Lillestrøm • NO 931 369 180 MVA
Tlf. +47 63 83 56 00 • Fax +47 63 83 56 10 • Service tlf. +47 63 83 56 58

info@bergman.no • www.bergman.no

      Vi har fått ny leverandør av 
PCR og qPCR reagenser

      og reduserer prisene med opp til 75%!



Immobilon Western HRP

Brand P reagent WP

Brand A reagent ECL

Introducing Immobilon™ Western HRP and AP 
Chemiluminescent Substrates:
Never before have detection reagents packed so much power – providing the 
sensitivity to detect both high and low abundance proteins at a surprisingly low price. 
You can use these high sensitivity reagents with your current blotting membranes and 
buffers. You may even reduce antibody consumption 5-fold or more for additional 
savings. See what you could be missing.

Qualify for a sample at www.millipore.com/detection

Copyright 2006 Millipore Corporation.
Millipore is a registered trademark of Millipore Corporation. Immobilon is a trademark of Millipore Corporation.

Superior sensitivity
Surprising price

The only detection reagents you’ll need for western blotting

Millipore AS - Karihaugveien 89 - 1086 Oslo 
Tel: 810 62645 - Fax: 810 62644

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


