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V EL MØ T T E T T ER  en lang og god 
sommer! Høstesemesteret er vel i gang. 
De av oss som arbeider innen univer-

sitetssektoren har i år registrert en økt student-
tilgang til bio- og kjemi-fagene. Dette er meget 
gledelig på biokjemiens vegne. Rekruttering til 
realfag har vært et tema i den offentlige debatten, 
og denne oppmerksomheten synes å ha fått en viss 
effekt. Det har sannsynligvis også betydning at 
arbeidsmarkedet er historisk godt, det skrikes et-
ter kompetent arbeidskraft på de fleste områder.

NBS har vært representert på to internasjo-
nale kongresser i sommer, nemlig FEBS Con-
gress i Istanbul og IUBMBs 20th International 
Congress i Kyoto. Undertegnede representerte 
NBS på sistnevnte. Denne var organisert i sam-
arbeid med den lokale FAOBMB organisasjo-
nen. Tema for konferansen var «Life: Molecular 
integration and biological diversity», og samlet 
over 9000 deltagere. Dette kan høres stort og 
generelt ut, men faktum var at mellom 5 og 20 
fagsesjoner ble arrangert parallelt. Mange tema 
ble derfor presenteret og det var en god fordyp-
ning innen hvert tema. Gode og interessante 
foredragsholdere var dessuten invitert. Jeg hadde 
stort utbytte av konferansen! 

I IUBMB har NBS en viktig funksjon i 
og med at vår representant Knut-Jan Ander-

sen sitter i ledergruppen og er dessuten leder av 
komiteen for «Congresses and Conferences». 
På Generalforsamlinga i etterkant av møtet 
orienterte derfor Knut-Jan om programmet i 
årene framover. Han høstet stor anerkjennelse 
for gruppens arbeid og programmet. Av dette 
kan nevnes av konferanser: 2007 i Brazil med 
tema «Infectious diseases», 2008 i Hellas med 
tema «Biochemistry of Cell regulation» og 
2009 i Shanghai med tema «Biomolecules for 
Quality of life». Den neste IUBMB kongressen 
avholdes i 202 i Sevilla Spania. Jeg anbefaler 
interesserte i å gå inn på IUBMBs hjemmesider 
og se nærmere på program etc., og oppfordrer 
flere NBS-medlemmer til å delta på IUBMBs 
konferanser/kongresser!

En annen ting jeg vil nevne fra Generalfor-
samlinga er IUBMBs initiativ til utforming av 
og tilslutning til et sett av etiske regler «Code of 
Ethics». Disse er nå publisert i flere av IUBMBs 
journaler og finnes også på IUBMBs nettsted. Jeg 
oppfordrer våre medlemmer til ta en titt på disse.

Til slutt vil jeg henstille om at så mange som 
mulig av NBS`s medlemmer engasjerer seg i for-
midling av sin faglige aktivitet. Dette er viktig 
for fortsatt god rekruttering til realfagene!

Mvh Berit 

PRESIDENT

BER IT JOH A NSEN

Fremgang for realfagene!

I  SOMMER BLE  «Erling Seeberg Sympo-
sium on DNA Repair» organisert i Bodø og 
Henningsvær (se side 3 og forsiden). En av 

hovedmotivasjonene for å organisere dette sympo-
siet var å hedre Erling Seebergs bidrag innen fors-
kningsfeltene DNA reparasjon og mutagenese. 
Erlings banebrytende forskning har gitt viktige 
bidrag blant annet innen kreftforskning. Disse ar-
beidene har resultert i mange sterke publikasjoner 
i svært gode tidsskrifter, og har blitt belønnet med 
en rekke forskningspriser. Rapporten fra sympo-
siet viser at miljøet som vokste opp rundt Erling 
laget et arrangement som også hedret Erlings 
evne til å inspirere og skape godt miljø. 

NBS-nytt benytter anledningen til å gjøre 
ære på Erling som gikk bort så altfor tidlig. Han 
blir husket som en bra kar og en ruvende forsker. (Foto: Dr. Vilhelm Bohr, NIA) 

REDAKTØR

EIR IK FR ENGEN
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S YSTEMET MED IMPACT Factors har 
vært på banen i rundt 20 år og har klart 
å få et fast grep om vår forskningsver-

den. Det er i dag omtrent det eneste systemet 
som brukes ved evaluering av forskningskvalitet. 
I dag er din samlete Impact Factor (IF) avgjø-
rende for om du får den stillingen eller den fors-
kningsbevilgningen du har søkt om. Nesten alle 
som evaluerer forskning, stoler på at IF-systemet 
gir et godt bilde av kvaliteten på forskningen du 
har utført, og det er dominerende i Norges Fors-
kningsråd og ved våre universiteter. Systemet er 
enkelt, tidsbesparende og billig, og det er jo ikke 
dårlige egenskaper.

For de som ikke vet det: Alle vitenskapelige 
tidsskrift får en IF som liksom skal gjenspeile 
hvilken gjennomslagskraft artikler i journalen 
har. Antall siteringer – i andre artikler – er av-
gjørende for IF. Dersom artiklene i et tidsskrift 
vanligvis oppnår mange siteringer, blir IF for 
tidsskriftet høy.

Gjennom disse 20 årene har bruken av IF 
blitt analysert i en rekke vitenskapelige artikler. 
Den overveldende majoritet av disse vitenska-
pelige undersøkelsene konkluderer med at IF 
IKKE gir et korrekt mål på kvalitet. Det er frem-
ført en lang rekke argumenter for at det ikke er 
noen sammenheng mellom IF og kvalitet. For 
eksempel, hvis du har publisert en artikkel i Cell, 

er det langt fra sikkert at ditt bidrag skal tilleg-
ges samme verdi som gjennomsnittsartikkelen i 
Cell. Det er kjent at 5% av artiklene i Cell aldri 
blir sitert i noe tidsskrift i det hele tatt. Etter IF-
filosofien har derfor ikke dette arbeidet noen ver-
di. Allikevel blir artikkelen tildelt IF etter hva en 
gjennomsnittsartikkel i Cell får. I motsatt ende 
av skalaen vil din artikkel i Scandinavian Journal 
of Something bli bedømt som faglig svak, uan-
sett hva som måtte stå i den. Det er verdt å minne 
om at nobelpris-arbeider er publisert i tidsskrif-
ter som ligger langt nede på IF-skalaen.

Det er bare grundig gjennomlesning som 
bør brukes som grunnlag for å avgjøre kvaliteten 
av en publikasjon. All annen bruk av enkle para-
metre viser seg å ikke være korrekt. Vårt arbeid 
blir altså vurdert med metoder som er gale. Bruk 
av IF-systemet ved evalueringer er direkte uvi-
tenskapelig. Hvorfor finner vi oss i dette? Hvor-
for protesterer vi ikke heftig og vilt? Tenk deg en 
annen yrkesgruppe som får sitt arbeid vurdert 
etter kriterier som er fullstendig feil. Ville veiar-
beidere godta å bli målt etter hvor mange forbi-
passerende som legger merke til at de jobber der? 
Ville flypersonalet akseptere å bli bedømt etter 
antall passasjerer? Det er bare forskere som er så 
dumme og sløve at vi går med på dette - kanskje 
fordi vi ikke har en fagforening som ser ut til å 
bry seg med saken?

GENERAL- 
SEKRETÆR

ER IK BOY E

Hva er god forskning?

(For more details see www.biokjemisk.com)
We are seeking a motivated applicant for a 
PhD fellowship with duration of three years. 
The candidate should hold a master’s degree 
(or equivalent) in molecular biology/ cell bio-
logy /biochemistry. 

The position will be located at the De-
partment of Biochemistry, Inst. for Cancer 
Research, The Norwegian Radium Hospital. 
The department of Biochemistry consists of 
three research groups providing an interna-
tional research environment in the field of 
transport/signaling in cells (http://radium.
no/sandvig). 

The candidate is expected to start in January 
2007, and deadline for applications will be 
November st 2006. To apply for this position, 
please send CV, description of research expe-
rience and the name and address of at least one 
referee by ordinary mail or e-mail to:

Dr. Tore-Geir Iversen, (tel. +47 22934293, 
toregi@ulrik.uio.no /or toregi@rr-research.no).

Mail address: Department of Biochemistry, 
Institute for Cancer Research, The Norwegi-
an Radium Hospital, Montebello, 030 Oslo, 
Norway.

PHD FEL L OWSHIP:  NANOPARTICLES IN CELL BIOLOG Y
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Jostein Goksøyr (967): 
Evolution of Eucaryotic Cells. Nature 214:6

P R O F E S S O R  J O S T E I N  G O K S Ø Y R 
(922-2000) var en nestor i norsk mi-
krobiologisk forskning. Han stimulerte 

fremveksten av fag som mikrobiologi, biokjemi 
og molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen, 

samtidig som han i flere årtier preget norsk fors-
kningspolitikk gjennom deltagelse i styrer, råd 
og utvalg. Men det er kanskje ikke så mange 
som vet at Goksøyr også bidro til en sentral 
biologisk hypotese om evolusjonen av eukaryote 
organismer.

I 966 ansatte Universitetet i Bergen Jos-
tein Goksøyr som professor ved Institutt for 
mikrobiologi. Han var utdannet med hovedfag i 
kjemi, hadde forsket hovedsakelig på metabolis-
me i sopp, og måtte derfor sette seg inn i mangt 
og mye før han kunne starte undervisningen i 
mikrobiologi. Så begynte han en dag å fundere 
over hvordan plante- og dyreceller hadde opp-
stått. Det var for så vidt enighet om at euka-
ryote celler, altså celler med kjerne, oppstod fra 
bakterier for over en milliard år siden, men den 
rådende oppfatningen var at denne evolusjonen 
skyldtes gradvise mutasjoner, det vil si utallige 
små forandringer av bakterienes arvemateriale. 
Goksøyr kom frem til at det ikke nødvendig-
vis var slik at en bakterie litt etter litt hadde ut-
viklet seg til en mer avansert form. Minst like 
sannsynlig var det at den eukaryote cellen hadde 
oppstått ved at flere bakterier slo seg sammen 
innenfor samme cellemembran. Goksøyr var 
fornøyd med forklaringen han hadde funnet, 
og sendte den som et brev til tidsskriftet Nature 
hvor hypotesen ble offentliggjort den 0. juni 
967. Siden beskjeftiget han seg med helt andre 
problemstillinger innen mikrobiologien.

Jostein Goksøyr var ikke den eneste som var 
inne på tanken om at den eukaryote cellen ble 

Historiske norske arbeider: 

A NDER S MOLV EN, 
Gades institutt,  

Universitetet i Bergen

Jostein Goksøyr (malt av Bjørn Tvedt i 989).
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dannet ved at bakterier begynte å leve sammen 
innenfor samme cellemembran i et symbiosefor-
hold. Den som har fått hovedæren for teorien, 
er Lynn Margulis, en av verdens mest berømte 
og fargerike biologer. Hun publiserte også sin 
hypotese i 967, nærmere bestemt i Journal of 
Theoretical Biology (Vol. 4, p. 255-274). Tre år se-
nere utga hun boken Origin of Eukaryotic Cells. 
Her hadde hun samlet en mengde observasjoner 
som alle pekte i samme retning: mitokondrier, 
kloroplaster og andre komponenter i eukaryote 
celler er rester etter en gang frittlevende bakte-
rier. Ikke uventet møtte Margulis stor motstand. 
Det var vanskelig for henne både å finne midler 
til videre forskning og å få publisert vitenskape-
lige artikler. Men hun gav seg ikke og fortsatte 
innsamlingen av data til støtte for teorien. Det 
utvidete bevismaterialet presenterte hun i 98 i 
boken Symbiosis in Cell Evolution. Nå gikk det 
opp for det vitenskapelige samfunnet at Margu-
lis etter alt å dømme hadde rett.

Lynn Margulis kjente ikke til Goksøyrs 
brev i Nature da hun først formulerte sine teo-
rier. Men hun ble både overrasket og glad da hun 
litt senere så at andre uavhengig av henne hadde 
kommet frem til samme konklusjon. I 995 be-
søkte hun Universitetet i Bergen med det for-
målet å treffe Jostein Goksøyr. Hun intervjuet 
ham om bakgrunnen for hans brev til Nature 
med tanke på et prosjekt om biologiens historie. 
Margulis understreket at Goksøyr var vel så tid-
lig som henne med å publisere den riktige for-
klaringen på de eukaryote cellenes opphav. Pro-

fessor Goksøyr var selv mer beskjeden og nevnte 
at det nok var flere som hadde vært inne på de 
samme tankene. «Men vi var vel de første som 
fikk offentliggjort hypotesen i en vitenskape-
lig ramme. Og Lynn Margulis skal ha absolutt 
all æren for, trass i mye motstand, å ha kjempet 
frem teorien til offentlig anerkjennelse», uttalte 
han den gang. Goksøyr fortalte også at verken 
han eller Margulis var utdannet som spesialister 
i mikrobiologi. «Vi har faktisk aldri avlagt noen 
eksamen i dette emnet. Kanskje er det av og til 
nødvendig med litt avstand til fagfeltet for vir-
kelig å kunne tenke nytt?» mente han.

Et raskt oppslag i ISI-databasen viser at bre-
vet fra 967 bare er referert 2 ganger totalt, men 
interessant nok i åtte artikler de siste fem årene. 
Så dette tyder på at anerkjennelsen er i ferd med 
å komme. Ellers er Goksøyrs hypotese i Nature 
et eksempel på at det ikke alltid er antall siterin-
ger eller «impact factor» som gjelder. Gode ideer 
kan likevel nå helt frem til lærebøkene!

FAK SIMILE FR A  
NAT UR E :  Goksøyrs 
egen tegning av hvor-
dan han tenkte seg at 
den eukaryote cellen 
hadde oppstått.

Fra møtet mellom 
Goksøyr og Lynn Mar-
gulis i Bergen i 995. 
(Foto: Anders Goksøyr)
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P O S T U L AT E T  OM E T  arvestoff ble 
fremsatt av Schrödinger () i boka What 
is Life? i 944. I 946 leste Watson bok-

omtalen i New York Times, og bestemte seg for å 
finne arvestoffets struktur. 

Innsikt i DNAs struktur og funksjon revo-
lusjonerte vitenskapen for 50 år siden. Dagens 
biokjemikere kan vanskelig forestille seg fag-
feltet uten slik kunnskap. Da vi må anta at ny 
fundamental innsikt kommer i fremtiden, er 
paradigmeskiftet verd et studium. Fremtidens 
molekylærbiologer vil nok ha store vansker med 
å forstå vår virkelighetsoppfatning, som nødven-
digvis er upåvirket av fremtidige oppdagelser.

Metodisk sikker forskning er en kilde til 
autoritativ kunnskap. Men behov for forskning 
betyr at det fins problem vi fortsatt ikke forstår. 
Vitenskap har sikre metoder, men etablert kunn-
skap avhenger av utførte forsøk, og vil endres over 
tid. Derfor er det fruktbart å ha oversikt over hva 
man ikke skjønner. Likevel føler vitenskapere seg 
ofte ikke komfortable med uvitenhet. Samfun-
net forventer at vitenskapen skal ha svar.

Langt ut på 950-tallet følte ledende profes-
sorer ved Rockefeller Universitetet seg forplik-
tet til å stanse finansiering og karrierer til for-
skere som ikke innså at kun proteiner hadde nok 
strukturvariasjon til å bære arvelig informasjon. 
Det første tilfelle der DNA, ikke protein, var ar-
vebærer, beskrev Avery nettopp i dette miljøet 0 
år tidligere. Hendelsen gir stjerne-universitetet 
liten heder, og er et ekstremt eksempel på viten-
skapelig synsing; Bevis mangler, men oppfatnin-
gene er urokkelige. Slikt skader forskningen.

DARWINS TO VARIASJONSLOVER
Naturlig variasjon muliggjør evolusjon. Muta-
sjoner oppstår, arves og endrer livsfunksjoner. 
Dette er Darwins .ste Variasjonslov. I et histo-
risk perspektiv var DNA-dobbeltheliksen viktig 
fordi den forklarte denne loven. 

Ved tusenårsskiftet så Nature vitenskapens 
utfordringer i det nye millenium som å løse 4 
sentrale mysterier: How to make a universe?, 
How to make Life?, How does consciousness 
happen?, How to make Sex? Vi vet hva sex er, 
ikke hvordan sex oppstod. Darwin poengterte 
at den viktigste årsak til variasjon hos høyere or-
ganismer var sex (2.ndre Variasjonslov). Uten at 
sex forståes, kan man neppe hevde at evolusjon 
og cellens biologi er fullt forstått.

«Liv» er celler. Schrödinger definerte 5 cel-
lekriterier: arvestoff, cellemembran, energitilfang, 
homeostase og reproduksjon. I dag er reproduksjon 
(sexuell eller asexuell) minst forstått av disse, og 
sex er en cellulær prosess. Vitenskapen mangler 
en basal og dynamisk celleteori.

CE L L E T E OR I
Tidligere begrep om 2 celletyper fra 930-tallet 
(Pro- & Eu-karya) tilskrives Chatton (2). Kun 
eukarya er definert positivt i denne nomenkla-
turen, og forbindelsen til prokarya mangler. I 
967 foreslo både Goksøyr (3) og Margulis (4) at 
symbiose av prokarya hadde dannet eukarya, men 
uten å forklare evolusjon av symbiose. 

Celleteori har en lang historie med vekslende 
innhold (5). Først langt ute på 970-tallet opp-
daget Woese (6) den 3.dje fundamentale cellety-

Celleteorien anno 2006
B. T.  WA LTHER ,  

Molekylærbiologisk 
inst., Univ. i Bergen, 

N5020 Bergen 
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pe (archea). Vi kan klassifisere celler, men ikke 
lage dem. Celle-domener er i dag et mysterium, 
men kan ikke ignoreres. Celler er biologiens 
fundamentale enhet, og celleteori har praktisk 
betydning for helse og sykdom. Tar vi høyde for 
uvitenheten når vi forestiller oss hvordan evolu-
sjonen skapte 3 celleslag?

IK K E-V IT E NSK A PE L IGE E L E-
M E N T I  DAGE NS V IT E NSK A P
Det er lett å finne eksempler på at dagens viten-
skap til tider er forankret i ikke-vitenskapelig 
forståelse. Etter Darwin påstod Weismann (7) at 
mitose oppstod før meiose fordi det er en enklere 
prosess. I dagens meioseforskning dominerer 
fortsatt denne tesen. Følgelig antar man aksio-
matisk at sex oppstod ved gen- og genom-dupli-
kasjoner over tid, og ledet til to kjønn. Modellen 
forsvares intenst, selv uten bevis. Ser vi et tilfelle 
av «Rockefeller-syndromet»? 

Forskning alene kan dokumentere om mi-
tose eller meiose kom først.

Fisher (8) hevdet i 930 at meiose og sex var 
naturens måte å fjerne «dårlige gen», men Wil-
liams (9) og Maynard Smith (0) viste før 980 
at dette er en lamarckistisk feil: Naturen kaster 
ikke noe fordi det hjelper senere generasjoner, 
men favoriserer bare det best tilpassete her og 
nå. Dette er ett eksempel på at vi ikke skjøn-
ner «sex». Schrödinger var ukjent med sex som 
et vitenskapelig problem, og det er ikke vanlig 
å se på sex, syngami, meiose, og symbiose som 
fundamentale cellulære attributter.

Modellen har andre uforståelige konse-
kvenser. Den innebærer for eksempel at fisjon 
ble til mitose i eukarya. Ingen har kunnet for-
klare hvordan slikt kan skje. Derimot er det en-
kelt å foreslå hvordan slikt kan skje i celler uten 
kjerne, ’A-karya’ ().

Velinformerte vitenskapere sier ofte: «For-
klaringen på dette vet vi ikke. Men man tror at 
sammenhengen er denne.» Dette er legitimt, i 
motsetning til Rockefellerproffenes menings-
tyranni. Intuisjon og fantasi inspirerer nye for-
søk på å løse vanskelige problem, men flaks må 
til. Mot-argumentet kjennes: Should I investigate 
this problem, or should I think about my career and 
move on to more solvable problems? Watson brukte 
7 år på å løse DNA-mysteriet.

Eukarya, Bakteria og Archea fins. Hvorfor 
vites ikke. Vi fortsetter å stryke studenter som 
ikke kjenner forskjellen på Pro- & Eu-karya. 
Uforklart symbiose brukes til å antyde overgan-

FIG.   .  FR A MIK ROBIELL SY NTROF I  T IL SE X UELLE A-K ARYA .  

En arkebakterie =A (med energi fra fotosyntese) og bakterium =B (med energi fra hy-
drogen stoffskifte) kan sammen bebo (syntrofi) en biotop som bare tidvis er funksjonell 
for hver art (se ref. 4). Oksygen-toksisitet kan adapteres ved mutasjon i fotosyntetisk 
art =A, men krever metabolsk oksygen-fjerning og senere lateral gen-overføring i en 
anaerob art =B, fordi hydrogen-energi ikke kan muteres til oksygen-bestandighet. 

Evolusjon med denne seleksjon vil først gi syngami oppløst ved ’2. meiotiske deling’, 
og så sexuell formering med ’.og 2. meiotiske deling’ i en Akaryotisk hviletilstand. 
Dersom den . meiotiske deling forenkles til mitose, vil Akaryon gi en ny kimerisk 
art av to monera, A & B. En bakteriell cellevegg blir følgelig bare beholdt i art B, og 
blir homolog til den (nesten universelle) ekstracellulære zona-matriks i oocytter. Den 
akkomoderte oksygen-tilpassete art A blir altså evolusjonær forløper for den mannlige 
gamet (se ref. ), eller spermatocyt. 

A= Arkealt DNA; B= Bakterielt DNA; CW= cellevegg; PM= Bakteriell plasmamem-
bran; ACM= arkeal plasmamembran; TOM ACM = Arkeal plasmamembran etter at 
arkealt DNA er injisert inn i Bakterie-arten; «meiose»= progressiv 2.ndre og så .ste 
meiotiske deling i celler uten cellekjerne (Akaryon). Dobbeltpiler betyr evolusjon over 
tid; Enkeltpiler er steg i den sexuelle livssyklus for angjeldende evolusjonsstadier.
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gen. Kanskje nærmer tiden seg da en løsning kan 
finnes? Sikker kunnskap om opphav til eukarya, 
og om slektskapet mellom celledomener, er 
mangelvare. Studier av slike prosesser i dyp tid 
berettiger derfor også en teoretisk tilnærming. 

FA K TA OM OV E RG A NG F R A 
A NOK SISK T I L  OK SISK M I LJØ
De første celler oppstod mot slutten av ’Hadean 
era’ (helvete) for 3.6 milliarder år siden (2), og 
var trolig prokaryotiske. Ozonhullet var totalt. 
Kosmisk stråling utryddet alt eksponert liv, så 
tilstandene var ikke paradisiske. Oksygengass 
ble først dannet for 3 milliarder år siden ved 
cyanobakteriers fotosyntese, men oksygen ble 
de neste én milliard år bundet som metall-ok-
syder, karbonat, silikat, sulfat, osv. Evolusjon 
har frembragt oxygenetisk fotosyntese kun én 
gang. Bioinformatiske analyser viser at bakte-
riene langt senere (.5 milliarder år?) inngikk 
symbiose med eukarya slik Goksøyr og Mar-
gulis foreslo. 

Di-oksygen akkumulertes langsomt i atmo-
sfæren. Her oppstod ozon, som skjermet livet i 
fotosonen. Livet blomstret, for solenergi er en 
langt større energikilde enn hydrogengass fra 
undersjøiske svovelvulkaner. Oksygen er lite 
vannløselig, så anoksisk liv fortsatte i dyphav 
og i berggrunnen. Atmosfæren ble første gang 
sterkt oksygenert for vel 2 milliarder år siden. 
De foreløpig eldste fossile eukarya er like gamle, 
og altså mye yngre enn prokarya. 

Oksisk biosfære muliggjorde også evolusjon 
av bakterier som evnet å redusere di-oksygen til 
vann. At så skjedde, var en ny darwinistisk sen-
sasjon. Slike bakterier oppstod omtrent samtidig 
med de første eukarya. Igjen viser bioinforma-
tikk at det oppstod symbiose mellom eukarya 
og slike bakterier, hvilket Goksøyr og Margu-
lis postulerte. Men: Hvor lang tid kan en slik 
omorganisering av bakterier til mitokondrier ha 
tatt? Organellisering av bakterier i eukarya kan 
i ’moderne’ tid ta opp mot 00 millioner år. Den 
første evolusjon av evne til organelliserings har 
nok tatt mye lengre tid. Eukarya med mitokon-
drier er derfor neppe eldre enn .5 milliarder år, 
kanskje yngre enn de eldste eukarya.

EU K A RYA S U T V IK L I NG
Hvordan så Eukarya ut før de fikk mitokondrier 
(og kloroplaster)? Ble cellekjernen dannet før el-
ler etter mitokondrier? Dannes kjernen ved en 
symbiotisk prosess? Eller er det sammenheng 

mellom biogenese av karyon og av mitokondri-
er? Hvordan gjenkjennes eukarya uten kjerner 
(«A-karya»)? Fossilstudier definerer eukarya ut 
fra størrelse, men: Hvorfor er eukarya mye stør-
re enn prokarya? Mysteriene står i kø. Fossile 
eukarya omgis ofte av en atypisk cellevegg. Hva 
skjer med celleveggen når prokarya omdannes 
til eukarya, eller inngår symbiose? 

Eukarya inneholder flere archeale gen enn 
bakterielle gen, men alle eukarya har bakteriell, 
og ikke archeal plasmamembran. Hvordan er 
dette mulig? Denne asymmetri minner om zy-
goter som får oocyttens plasmamembran, mens 
spermiens membran vrakes, og sex som feno-
men ser ut til å være over .5 milliarder år. Er det 
sammenheng mellom symbiose og befruktning 
(syngami)? Trekk ved syngami og reduksjonsde-
ling minner om reversibel symbiose. 

A LT E R NAT I V E T E OR IE R OM 
CE L L E NS E VOLUSJON 
Hvordan prokarya ble til eukarya er ukjent, og 
symbiose-forslaget til Goksøyr og Margulis 
er bare en del av svaret. Forskere har presen-
tert modeller (3) for andre symbioser i denne 
prosessen. Et forslag (4) avviker ved å plassere 
symbiose som det siste av flere steg i biogenese 
av eukarya fra prokarya. Prosessen starter med 
syntrofi av prokarya med progressiv syngamisk 
forening av archeon (male) og bacterium (fema-
le). Dette innebærer det radikale forslag om at 
zona rundt oocytter er homolog med cellevegg i 
bakterier, og at eukaryas doble opphav fra 2 pro-
karya gir opphav til sex. Mao; sex er et missing 
link mellom prokarya og eukarya (Fig. 1). 

Drivkraften i prosessen sees i behovet for å 

A K A RYON
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sikre reduktiv energi (fra hydrogen) når biosfæ-
ren oksygeneres. Hydrogen-gass kan ikke beva-
res i oksygen ved hjelp av mutasjoner. Proble-
met med hvorfor stabil tilpasning ved mutasjon 
måtte suppleres med sexuell reproduksjon, er da 
besvart. Tilpasning til toksisk oksygen skjedde 
ved mutasjoner som gav oksiske prokarya, og 
med dvale (dormancy) og senere mutasjoner som 
gav oss det vi kaller sex og eukarya. 

Modellen gir først en (kjerneløs) akaryon, 
kanskje slik at zygoter ofte oppløser nukleolem-
ma. Akaryas overgang til Eukarya kan bero på 
økende behov for genomisk vern i samband med 
organellisering av mitokondriet. Forslaget gir 
en overraskende forklaring på den doble kjerne-
membranen. (Fig. 2). Modellen erstatter skillet 
mellom pro- og eu-karya med en genomisk dis-
tinksjon mellom to monera med hver sitt enkle 
genom, og to dimera (med og uten kjerne) med 
genom tatt fra begge monera ().

Nye mekansimer for evolusjon av celler og 
symbiose må være presise og falsifiserbare. Min 
modell forutsier at meiose oppstod før mitose; 
at 2.ndre meiotiske deling (der DNA ikke du-
pliseres) oppstod før .ste meiotiske deling (med 
rekombinasjon); at mitose oppstod ved forenk-
ling av .ste meiotiske deling; at karyon oppstod 
samtidig med mitokondrier; etc. 

PE R SPEK T I V E R
Essensielle data mangler om hvordan eukarya og 
deres mange egenskaper inkl. sex oppstod. Nye 
modeller blir stadig mer presise slik at de er egnet 
til rigorøs falsifisering. På sikt kan kanskje kunn-
skap om cellens evolusjon resultere i et paradigme-
skifte innen fagfeltet. 
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F IG.  2 .  PAR A L-
LELL EVOLUSJON AV 
K JER NEMEMBR A N 
OG MITOKONDR IER .

Respiratoriske bakterier 
ble over tid tatt opp i 
forløperne til moderne 
eukarya (Gray et al. 
Science 283 (999): 
476-8). Behov for 
genomisk beskyttelse 
i vertsarten (Akaryon; 
Fig. ) kan ha skjedd 
ved en parallell inva-
ginering av plasma-
membranen, som vil gi 
en nukleolemma med 
unik dobbel membran-
struktur. 

Kjerneporer kan repre-
sentere evolusjon under 
samme seleksjon i lys 
av behov for transport 
mellom genom og cy-
toplasma. Basert på at 
cytokinese alt eksisterer 
(Fig.), blir eukaryo-
tisk mitose en enklere 
evolusjonær adaptasjon. 
PM = Plasmamembran; 
A B = dimerisk genom 
(arkealt + bakterielt); 
NL = nukleolemma; M 
= mitokondrion (i flere 
evolusjonsstadier).

EU K A RYON
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Program
Årets møte vil holde et høyt faglig nivå – hittil er føl-
gende plenumsforedrag blitt bekreftet: 
• Pascale Cossart, Institut Pasteur, Paris 
 Signaloverføringer/infeksjonsmedisin
• Carl Henrik Heldin, Ludwig Institute for Cancer 

Research, Uppsala 
 Vekstfaktorer
• Carl H. June, University of Pennsylvania, Phila-

delphia 
 Klinisk immunologi
• Ron McKay, NIH, USA
 Stem cells/neuroscience
• Kai Simons, Max Planck Institute of Molecular 

Cell Biology and Genetics, Dresden 
 Membrantransport
• William R. Taylor, National Institute for Medical 

Research, London 
 Struktur/funksjon/bioinformatikk
• Simon Weiss, UCLA, Los Angeles 
 Quantum dot/nanoteknologi

Den foreløpige listen med tema for minisymposier er:
1. Proteomics
2. Genomics
3. Cell biology
4. Immunology
5. Bioinformatics
6. Annet

Det vil bli et spennende program med mulighet for 
utendørs aktiviteter mellom de faglige seansene: 
aking, bob, ski etc, etter interesse (se www.biokje-
misk.com). 

Påmelding
Frist for påmelding er 1. november. Påmelding og ho-
tellbestilling gjøres via http://tsforum.event123.no/
nbs/nbs07/. Det er en forutsetning at man er medlem 
av NBS og medlemskontigent for 2006 må være inn-
betalt for at påmeldingen kan behandles (se www.
biokjemisk.com for informasjon om medlemskap).

Selv om Lillehammer Hotell er romslig er det et 
begrenset antall plasser - vi følger førstemann-til-
mølla prinsippet og anbefaler tidlig påmelding for å 
være sikret plass.

Innsending av Abstracts
Abstracts skrives på engelsk og må utformes et-
ter en mal på påmeldings-nettsidene. Frist for inn-
sending av abstracts er 1. november 2006. Skriv inn 
hvilken minisymposie ditt abstractet hører inn under 
(1-6).

Presentasjoner
Postere må ikke være større enn 90 (b) x 130 (h). De 
som ønsker å holde et muntlig innlegg vil få nærmere 
beskjed om dette i desember 2006. Konferansesprå-
ket er engelsk.

Utstillere
Utstillere melder seg på som øvrige deltagere, 
og bes kontakte Åge Sjøberg (asjoberg@laborel.
no, tel. 92035480) eller Benthe Østhagen (benthe.
osthagen@no.vwr.com, tel. 90772373) for detaljer 
om utstillingen.

Æresmedlemmer
NBS vil dekke påmeldingsavgift for æresmedlem-
mer, men de må betale hotell og reise selv og må 
melde seg på via påmeldingsskjemaet.

Kontakt
For mer informasjon om arrangementet, kontakt oss 
på meetings@biokjemisk.com.
Vi ser frem til å se deg i Lillehammer!

Med vennlig hilsen 
Arrangementskomiteen 2007

Det 43. Kontaktmøtet på Lille-
hammer Hotell 1.-4. februar 2007
Vi har igjen gleden av å invitere til Biokjemisk Kontaktmøte - «Vintermøtet». Møtet er i 
år lagt til Lillehammer Hotell. Beliggende 600 meter fra Lillehammer sentrum og med 
førsteklasses fasiliteter gir hotellet et svært godt utgangspunkt for både innendørs og 
utendørs rekreasjon (se www.radissonsas.com) mellom de faglige aktivitetene.
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D ET TE MØTET VAR ganske uimot-
ståelig av mange grunner. Erling 
Seeberg var min veileder både på 

hovedfag og doktorgrad, jeg har beholdt et visst 
fokus på DNA reparasjon også i mitt nåværende 
prosjekt, og tid og sted perfekt: Lofoten i begyn-
nelsen av juni, tur med Hurtigruta, interessante 
temaer og en samling svært gode foredragshol-
dere. Og alt dette for bare kr. 2000 i konferanse-
avgift inkludert lunsj og middag hele uka. Her 
må det ha vært mange sponsorer som har sagt 
ja!

Det var inspirerende nok bare å fly opp Hel-
gelandskysten, for første gang i fint vær. Åpning 
og første bolk foregikk på Rica hotell i Bodø. 
Etter to keynote foredrag av to virkelig guruer 

på feltet: Errol Friedberg fra Dallas og Tomas 
Lindal fra South Mimms, UK, fulgte en upå-
klagelig tapas-buffet.

Etter flere år med andre erfaringer, var den-
ne konferansen litt å komme tilbake til «gamle 
dager» og den mer rene biokjemi, hvor hver og 
en presenterte framskrittene for «sine» favoritt-
gener og proteiner, deres struktur og funksjon. 
Naturligvis var det mange av dem som hadde 
kjent Erling godt, og de startet gjerne med noen 
pussige bilder og historier fra gamle dager, dvs. 
70- og 80-årene, da DNA reparasjon ennå var i 
sin ganske spede begynnelse. Det slo meg da jeg 
satt der og så på bildene at det var ikke mange 
(av oss) som kledde den framherskende klesmo-
ten på 70-tallet, men Erling, med sin noe slen-

Rapport fra «Erling Seeberg Symposium on DNA Repair», Bodø og Hennings-
vær i Lofoten 28 mai – 2 juni 2006.

En samling omkring mekanismer 
for kjødets bevarelse mot en 
bakgrunn av konservert fisk: 

R A NDI A A MOD T 

Ogg-strukturbildet er 
hentet fra Arne Klun-
gland, Jon K. Lærdal 
og Torbjørn Rognes. 
From Structural Ana-
lysis to the Knockout 
Mouse. In: «Oxidative 
Damage to Nucleic 
Acids», edited by Mark 
D. Evans and Marcus 
S. Cooke, 2006 Landes 
Bioscience. (Fotograf: 
Randi Aamodt).
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trende holding, krøllete lange hår og skjegg kan 
faktisk ha vært en av de ytterst få.

Mandagen var viet «Recognition and Re-
pair of Spontaneous DNA Damage». Til tross 
for et etter hvert detaljert kjennskap til de ulike 
trinn i reparasjonsprosessene har man fortsatt li-
ten forståelse for hvordan de er regulert. Her kom 
det en rekke foredrag om ulike aspekter ved re-
gulering: DNA polymerase β og dens mange in-
teraksjoner, post-translasjonelle modifikasjoner 
som fosforylering og ubiqutinylering, oksidative 
skade som påføres av ulike typer stoffer som 
brukes i kreftbehandling, reparasjon av abasiske 
seter i DNA. Sankar Mitra fra Galveston, USA, 
forsøkte å utvide perspektivet ved å trekke inn 
mer evolusjonære tanker: Er de ulike baseutkut-
tingsveiene regulert for å ta seg av ulike behov? 
Det er ikke alltid nødvendig å reparere de ulike 
delene av genomet i samme grad, for eksempel. 
Og hvilke mekanismer kan være involvert i en 
slik regulering etter behov? Til slutt i denne 
sesjonen snakket Arne Klungland (et framstå-
ende medlem av arrangementskomiteen), om de 
forskjellige strategier for å reparere alkylerings-
skader og hvilken kunnskap man så langt har 
fått fra modellorganismer.

Været var fortsatt aldeles nydelig utenfor 
(naturligvis, for dette litt dristige opplegget 
måtte jo bare ha værgudenes velvilje) da vi etter 
lunsj satte kursen mot havna og Hurtigruten. En 
seks timers tur over Vestfjorden og langs Lofot-
veggen til Svolvær var neste punkt på program-
met. Deretter buss til det idylliske Henningsvær 
hvor vi ble losjert i rorbuer og sovnet trette, men 
lykkelige.

Resten av konferansen foregikk på stedets 
«lokale», Festiviteten. Tirsdagen tok opp en 
rekke ulike temaer: mutagenese, aldring, DNA-
skade og terapi i behandlingssammenheng, 
nukleotidutkuttingsreparasjon. En rekke ikke-
publiserte funn ble presentert og stemningen 
var deretter: meget interessert og positiv, med 
gode diskusjoner. Innimellom nøt vi en deilig 
lunsj og så middag på Bryggehotellet, men da-
gen var slett ikke slutt (den sluttet jo heller ikke, 
for midnattsol-sesongen hadde meget passende 
startet noen få dager før). Denne sola skulle vi 
nå dra og se på, men siden Henningsvær ligger 
mot sør med fjell i nord måtte over på nordsiden 
av øya. Ja, sola var der den, riktignok gjemt bak 
en enslig langstrakt sky på en ellers ganske sky-
fri himmel, men når den sank enda litt ville man 

Noen kan mer enn å 
holde foredrag. «Hans 
Krokans jazz trio» 
avbildet med to band-
medlemmer, Hans 
Robertsen (tv) og Hans 
Krokan (th), og gjesten 
Pål Falnes (Fotograf: 
Erik Boye).
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kunne få et glimt av solskiven på undersiden av 
den skyen og da kunne man si at man har sett 
midnattsola. Og det gikk akkurat, så stod man 
der som nordmann og tok bilder og skalv av kul-
de i nordavinden (det blåste frisk bris, toppen), 
mens andre, bl.a. Luisa Luna, oppvokst i Co-
lombia, like godt tok seg et bad. Det uklander-
lige vertskapet serverte naturligvis champagne 
til ytterligere forfriskning.

Onsdagen var viet reparasjon av trådbrudd 
og transkripsjonell reparasjon, deretter fulgte 
en sesjon med «short talks» og til slutt poster-
presentasjon. Det var en rekke gode postere 
over et ganske vidt spekter av temaer, som gjen-
speilte deltagernes ganske varierte bakgrunn til 
tross for konferansens spesialiserte fokus. Men 
DNA-reparasjon er jo, som vi alle vet eller i det 
minste burde vite, noe av det mest essensielle av 
alt. Dagen ble avsluttet med Bacalao på Brygge-
hotellet. Men fisk er jo fisk, man blir fort sulten 
igjen og det er alltid noen som aldri kan få nok. 
I Henningsvær hang det over alt fisk til tørk, 
den er omtrent klar til salg på denne tiden, og 
disse noen fikk tak i en slik fisk og hadde meget 
forutseende skaffet seg en øks til å hogge den 
opp også, mens andre hevet kjøleskapskaldt øl i 
snora over bryggekanten. 

Siste dag var viet en rekke forskjellige as-
pekter ved baseutkuttingsreparasjon samt trans-
lesion synthesis, dvs hvordan replikasjonsappa-
ratet i en rekke tilfeller «går utenom» skadede 
steder i DNA ved å bruke alternative DNA 
polymeraser, en type enzymer det etter hvert er 
identifisert en rekke av. Ettermiddagen var åpen 
for ekskursjoner av forskjellige slag. 

Hva ellers kunne man da egentlig ønske seg 
her i verden? Tja, det måtte da være – litt mer 
fisk, kanskje?. Den avsluttende 5-retters ban-
kettmiddagen på Bryggehotellet med tre slags 
vin satte et fullkomment punktum for en gjen-
nomført hyggelig og vellykket konferanse. Etter 
nachspielet på »det andre hotellet» ble det nød-
vendig med en siste natt med effektiv søvn. Men 
akk, nå hadde værgudene forstått at deres gunst 
ikke lenger var nødvendig, og de lot væromslaget 
til sønnavind følges av regn og en bølgehøyde på 
2 meter på Vestfjorden, noe som ikke alle i den 
hurtigbåten som fraktet oss tilbake til Bodø på 
fredag morgen over tok med like stoisk ro.

Å legge en konferanse som denne til Bodø 
og Henningsvær var dristig og litt eksotisk og 
medførte utvilsomt mye merarbeid for arrangø-
rene, men det var vel verd det... Faglig sett var 

det en bunnsolid og interessant konferanse med 
en rekke toppfolk innen feltet. Det eneste jeg 
savnet var et større kvinnelig innslag, de utgjor-
de bare rundt 0 %. Stor villighet til å presentere 
upubliserte data gjorde diskusjonene interes-
sante og fruktbare. Som helhet ble den derfor en 
opplevelse på flere måter. Alt var vel planlagt og 
forberedt fra komiteens side og forløp uten pro-
blemer av noen art. Dette symposiet ville Erling 
ha likt, tror jeg, dette var artig. 

Knut Ivan Kristiansen 
og Rune Forstrøm 
henter tilbehøret til 
tørrfisk-kveldsmaten 
opp fra Naturens kjøle-
skap (Fotograf: Randi 
Aamodt).

En interessert forsam-
ling følger åpningsfo-
redraget i Bodø (Foto-
graf: Randi Aamodt).
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C EL LEKOMMU NIK A SJON O G S IG-
NA L OV ER FØR ING er et stort felt i 
Europa og de sterke forskningsmiljø-

ene er aktive konkurrenter til BiO. 
– De som rekrutteres til gruppeledere hos 

oss, blir nok fristet av muligheten til selv å få 
være med på å forme senteret og bidra til å at 

vi når våre mål og virkeliggjør visjonen, sier 
Taskén. – De får en god startpakke og en fem 
pluss fem-års kontrakt, pluss det gruppeledere 
trenger: Åpne kanaler og mange muligheter, 
tilgang til alliansepartnere, midler til utstyr og 
tett samarbeid med andre forskere innen et fel-
les interessefelt. Dessuten er det skandinaviske 

Om ti år skal Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) være ett av Europas ledende fors-
kningssentre innen cellulær signaloverføring. Det er senterets visjon. – Visjonen 
er noe av det som frister unge, dyktige utenlandske gruppeledere til å flytte til 
Norge og jobbe ved BiO, sier leder for senteret, professor Kjetil Taskén.

Bioteknologisenteret i Oslo

Visjon som virker

Forskningsjournalist 
og kommunikasjons-

rådgiver H A NNE 
DIR DA L

Silje Solheim i Kjetil Taskéns forskningsgruppe forbereder kinaseassay. (Foto: Kjell Brustad)
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forskningsmiljøet attraktivt, med sine åpne og 
demokratiske beslutningsprosesser. Graden av 
åpenhet og innsyn i ansettelsesprossessen, for 
eksempel, overrasker og gleder mange uten-
landske søkere til gruppelederstillinger fordi 
det inngir tillit og gir signaler om at man vil bli 
gjenstand for rettferdig behandling også ved 
framtidige ansettelser. 

Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) er et senter 
for molekylær biologi, bioteknologi og bioinforma-
tikk og er en del av Universitetet i Oslo. Senteret 
ble fullstendig omorganisert fra 2003. BiOs mål 
er å være et fremragende forskningssenter med et 
ungt, dynamisk og internasjonalt anerkjent spiss-
forskningsmiljø innen cellulær signaloverføring. 

Tempoet har vært høyt og ambisjonene tyde-
lige siden Kjetil Taskén ble leder av det «nye» BiO 
høsten 2003. Da startet en nærmest fullstendig 
oppbygging av et senter med nytt forskningsfo-
kus. Etter at det humane genom var kartlagt, tok 
Universitetet i Oslo den strategiske beslutningen 
at de ville satse på funksjonsgenomikk. Hoved-
området og det overordnete forskningsfokus ble 
Taskéns forskningsfelt, cellekommunikasjon. 

Signaloverføring mellom og i celler er livs-
viktig. 20 prosent av genene våre koder for pro-
teiner som er involvert i kommunikasjon i krop-
pen. Forskningsfeltet får også stor oppmerksom-
het fordi det er så sykdomsrelatert.

 – Sykdom har ofte med kontroll av signa-
ler å gjøre og mange legemidler retter seg mot 
signalveiene i og mellom cellene. Denne fors-
kningen er av betydning for sykdommer som 

kreft, hjerte/karsykdommer, fedme og diabetes, 
astma, og for autoimmune sykdommer og infek-
sjonsykdommer som hiv/aids, sier Taskén.

Forskningsområdene ved BiO inkluderer 
proteomikk og bioinformatikk, molekylær- og 
cellebiologi, molekylær «imaging» og biotekno-
logi. Fellesnevneren for alle forskningsgruppene 
er cellesignaler og cellekommunikasjon.

To og et halvt år etter omorganiseringen 
har Bioteknologisenteret i Oslo seks forsknings-
grupper og 65 ansatte. I løpet av de neste 5-6-
årene skal de bli rundt 00 medarbeidere og 7 – 8 
forskningsgrupper.

Unge, talentfulle forskere fra Europa og 
Canada har valgt å bosette seg i Oslo og jobbe 
ved BiO. En inspirerende, visjonær og engasjert 
leder med internasjonalt renommé som forsker 
kan vel ha bidratt til det valget.

Rekrutteringsformen ved BiO er ellers 
nærmest å regne som et eksperiment. Det gamle 
systemet med professorer i fast stilling er ute. 
Senterets gruppeledere velges i tråd med den 
fokuserte forskningsstrategien. Bioteknologi-
senteret skal både forske og undervise på høy-
eregradsnivå. – Vi skal bidra til ny vitenskapelig 
kunnskap og bygge et bioteknologisk kompetan-
sesenter, sier Taskén. – Gruppelederne og sam-
mensetningen av forskningsgruppene er viktig, 
vi skal ta ut synergieffekter gjennom komplet-
terende teknologi og kunnskap, og gjennom 
samarbeid og kunnskapsdeling. 

Forskningsgruppene ved BiO blomstrer. 
Hilde Nilsen som ble det nye senterets første 

Farrukh A. Chaudhry 
som er gruppeleder ved 
Bioteknologisenteret i 
Oslo, er tildelt Anders 
Jahres pris for yngre 
forskere i 2006. Han 
deler prisen, som er på 
kr 400 000, med profes-
sor Poul Nissen ved 
Universitetet i Århus. 
Farrukh Chaudhry 
har bidratt sterkt til 
identifikasjonen av flere 
transportproteiner for 
glutamat og glutamin. 
Hans gruppe forsker 
på om en familie av 
aminosyretransportører 
spiller en rolle også for 
sykdommer utenfor 
hjernen, som for eksem-
pel kronisk metabolsk 
acidose og til og med 
kreft. Farrukh Chaud-
hry er elev av professor 
Jon Storm-Mathisen 
som er tildelt Anders 
Jahres store medisinske 
pris for 2006 for sin 
banebrytende forskning 
på signalstoffer i hjer-
nen. BiOs leder, profes-
sor Kjetil Taskén, fikk 
for øvrig Anders Jahres 
pris for yngre forskere 
i 2002. 

Øyvind Fensgård i 
Hilde Nilsens forsk-
ningsgruppe i arbeid på 
Bioteknologisenteret. 
(Foto: Kjell Brustad)
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gruppeleder etter Kjetil Taskén, er ikke lenger 
alene med sine små nematoder, C.elegans, som 
hun bruker som modellorganisme i forskningen. 
Hun har fått med seg fem andre forskere i grup-
pen sin. Den sist ansatte gruppelederen ved BiO, 
tyskeren Michael Leitges, begynner i jobben i 
høst, men sender sine transgene mus i forveien, 
de ankommer Norge på ettersommeren. De an-
dre gruppelederne som utgjør det internasjonale 
miljøet ved BiO, er norsk-pakistanske Farrukh 
Chaudhry, tyske Bernd Thiede og canadieren 
Ian Donaldson. Unge forskere som har prestert 
ved de universiteter de kommer fra, nå skal de 
få være like gode og bedre enn de har vært ved 
BiO. Det gir noen utfordringer for senterlederen 
og administrasjonen som skal sørge for å legge 
alt best mulig til rette for dem.

– Vi rekrutterer etter en strategi og i det 
ligger det forventninger om samarbeid. Det er 
krevende for gruppelederne å skulle samarbeide 
samtidig som de både skal drive egen forskning 
og rekruttere de riktige personene til sine grup-
per. Derfor tar det tid å få til samarbeid og kunne 
hente ut synergieffekter. Men nå begynner ting 
å skje gjennom komplementære teknologier og 
overlappende forskningsinteresser, sier Taskén 
fornøyd.

Bioteknologisenteret arbeider i tråd med 

kjerneverdier som skal utfordre og utvikle mil-
jøet og hver enkelt person – hver dag: Mot, raus-
het og glede. – Verdiene skal bidra til å gjøre oss 
bevisste i forhold til både jobb og relasjoner, og 
de sier noe viktig om hvordan vi ønsker å være, 
sier Kjetil Taskén. – Vi lever tett på hverandre 
over år, vi både konkurrerer og samarbeider. Det 
er krevende. Derfor trenger vi mot til å være 
fremragende, raushet til å dele og glede over å 
kunne forske og arbeide i et levende forsknings-
miljø helt i forskningsfronten. Disse verdiene er 
ikke selvfølgelige og lette å etterleve, de gir oss 
noe å strekke oss etter.

Bioteknologisenterets leder er også opp-
tatt av formidlingsansvaret. – Bioteknologi 
har et enormt potensial for videre utvikling og 
praktisk anvendelse. Vår forskning er grunn-
leggende viktig og vi har et ansvar for å ta del 
i en tverrfaglig dialog. Vi må bidra til å gi be-
slutningstakere og allmennhet best mulig na-
turvitenskapelig innsikt, mener Kjetil Taskén. 
Så har også Bioteknologisenteret utarbeidet en 
egen kommunikasjonsstrategi og er kontinuerlig 
bevisst sitt ansvar for å synliggjøre faget, sen-
teret og forskningen både for andre forskere og 
for allmennheten. – Det er vår oppgave å vise 
samfunnet hva det får ut av sine investeringer i 
forskning, sier senterlederen.

Elisabeth Jarnæss i Kje-
til Taskéns forsknings-

gruppe studerer et bilde 
av proteiner på en film.  

(Foto: Kjell Brustad)
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P ROTEOMICS IS THE large-scale study 
of proteins. This term was made in an 
analogy to genomics, but proteomics is 

much more complicated than genomics. Proteins 
have diverse functions and are large molecules 
composed of 20 different amino acids instead of 
the four nucleic acids of DNA. Furthermore, the 
diversity of proteins increases due to many different 
chemical modifications of the amino acids (“post-
translational modifications”) and production 
of mature messenger RNA out of preliminary 
messenger RNA (“alternative splicing”). Thus, 
although a gene is a blueprint for making a prote-
in, a single gene can end up in encoding multiple 
different protein species. Consequently, estimated 
500.000 different human protein species can arise 
although the genome contains only approximately 
20.000-25.000 genes. Accordingly, protein diver-
sity cannot be fully characterized by gene expres-
sion analysis alone, making proteomics a useful 
tool for characterizing cells and tissues of inte-
rest. On the other hand, the proteome is dynamic 
and constantly changing in response of intra- and 
extracellular signals unlike the relatively static 
genome. In addition, the amount of protein pro-
duced varies by cells, and not just by cell type. 
Which proteins a cell actually contains depends 
on the signals it receives. Proteomics is used to 
describe not only all the proteins of any given cell, 
but also the interactions, modifications, and much 
of what happens after gene expression. However, 
the complexity inherent in proteomics is tech-
nologically challenging. Unfortunately, there is 
no protein analog to the polymerase chain reac-
tion for DNA amplification and hence a range of 

detection from one to several million molecules 
per cell is needed. Furthermore, the analysis of 
post-translational modifications and alternative 
splice sites is demanding. 

THE PROTEOMICS OF CELL DEATH
The cell death proteomics group aims to study 
the different signalling pathways of apoptosis 
and other forms of cell death by proteome ana-
lysis (www.biotek.uio.no/research_groups/thie-
de_group.html) (Figure ). A major focus is the 
investigation of the action of apoptosis-inducing 
drugs used in cancer chemotherapy to find spe-
cific protein markers for each of them. There are 
two major pathways by which cells die. The path 
for accidental cell death is called necrosis. Ac-
cidental cell death occurs when cells receive a 
structural or chemical insult from which they 
cannot recover. The hallmark of necrosis is that 
cells die because they are damaged. In contrast, 
cells that die by programmed cell death com-
mit suicide actively as the result of activation of 
dedicated intracellular programs. Often they 
appear completely healthy prior to committing 
suicide. The most commonly described pathway 
for programmed cell death is apoptosis. Defects 
in apoptotic signalling have been connected 
to be centrally involved in the pathogenesis of 
the majority of human diseases. Consequently, 
apoptosis modulation offers exciting therapeutic 
opportunities for the treatment of several disea-
ses. However, the involved proteins in apoptosis 
and their roles in diseases must be understood to 
evaluate potential therapies. Proteome analyses 
of the different signalling pathways of apoptosis 

Cell death proteomics 
at The Biotechnology 
Centre of Oslo

BER ND THIEDE ,  
The Biotechnology 
Centre of Oslo,  
University of Oslo
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can be valuable for this purpose. Many drugs 
used in chemotherapy kill cancer cells by acti-
vation of cell death. Major inconveniences of all 
drugs are various side effects and the presence 
or the acquisition of resistance. Specific protein 
markers can be beneficial to understand the acti-
on of a drug. Proteome profiling of drug-treated 
dead cells in comparison to untreated cells ena-
bles the determination of these protein markers. 
Detailed analysis of the identified proteins is 
crucial because the signals to activate or prevent 
cell death commonly depend on the post-trans-
lational modification of cell death regulators 
such as cleavage by proteases, phosphorylation 
and translocation between different cellular 
compartments.

THE PROTEOMICS WORK FL OW
The study of proteomes can be divided into pro-
filing proteomics (or expression proteomics), 
functional proteomics, structural proteomics, 
chemical proteomics, and clinical proteomics. The 
usual workflow of proteomics comprise sample 
preparation, labeling of proteins for quantitative 
analysis, protein separation, enzymatic digestion 
to generate peptides, peptide separation, analysis 
of the peptides by mass spectrometry and identi-
fication and quantification of the corresponding 
proteins with the support of bioinformatic softwa-
re tools (Figure 2). For our cell death proteomics 
research, we are using human cell lines as model 
systems. The proteins can be labeled with stable 
isotopes by a method called stable isotope labeling 
of amino acids during cell culture (SILAC). SI-
LAC involves growing of one cell population in 
normal (light) medium and another in medium 
containing heavy isotopic amino acids, making 
their peptides distinguishable by mass. These cell 
populations can then be subjected to different sti-
muli and combined prior to further purification. 
During analysis by mass spectrometry, the relative 
peak intensities between the unlabeled and labe-
led peptides are quantitative, making it possible to 
evaluate the effects of specific treatment on a large 
number of proteins within a single experiment. 

PRO T E OM ICS FACI L IT IES
To induce cell death, we are focusing on che-
motherapeutic drugs (e.g., cisplatin, taxol, 5-
fluorouracil) and drugs in developments for tre-

FIGUR E 2 :   
Proteomics workflow.

FIGUR E  :  Cell death 
pathways under investi-
gation by the cell death 
proteomics group at The 
Biotechnology Centre 
of Oslo.
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atment of cancer as stimuli. The complex protein 
components of human cells must be separated 
to enable the analysis of as much as possible of 
the containing proteins. For this purpose, sepa-
ration of subcellular compartments and one- or 
two-dimensional gel electrophoresis (SDS-
PAGE and 2-DE; up to 20 cm) is used in our 
laboratory and liquid chromatography (RP-C4 
and SCX) techniques will be established soon. 
Subsequently, the separated proteins are diges-
ted individually with proteases such as trypsin 
to produce peptides. These tryptic peptides are 
significantly smaller than the original protein 
and therefore easier to handle and analyze. This 
is favorable because only few tryptic peptides 
can be sufficient for an unambiguous identifi-
cation of a protein. The generated peptides can 
be further separated by nano-liquid chromato-
graphy. Therefore, a flow rate of 200 nano-liter 
per minute in combination with nano-columns 
is typically used and enables peptide separations 
with high sensitivity and high resolution. In the 
next step, the peptides can be introduced manu-
ally or automatically into the mass spectrometer. 
A mass spectrometer is a device that measures 
the mass-to-charge ratio of ions. This is achie-
ved by ionizing the sample and separating ions 
of differing masses and recording their relative 
abundance by measuring intensities of ion flux. 
Two types of instruments are in use for the ana-
lysis of large molecules such as peptides and pro-
teins: Electrospray ionization mass spectrometry 
(ESI-MS) and matrix-assisted laser desorption/
ionization mass spectrometry (MALDI-MS) 
(Figure 3). Both types of instruments are estab-
lished in our laboratory. Protein identification 
by mass spectrometry can be performed using 
peptide mass fingerprinting (MS) or sequence-
specific peptide fragmentation (MS/MS) with 
a sensitivity in the low femtomolar range and 
an accuracy of parts-per-million (ppm). The 
peptides are investigated by determination of 
molecular masses or generation of peptide frag-
ments. For protein identification, the experi-
mentally obtained masses are compared with 
the theoretical peptide masses of proteins stored 
in databases by means of mass search programs. 
Large datasets can be produced with global 
proteome analyses in a short time and requires 
sophisticated bioinformatics tools for identifica-
tion and quantification of the proteins and stor-
age of the data which are commonly purchased 
together with the mass spectrometers. 

P R O T E O M I C S  A N D  R N A i  I N 
GE NE F U NC T ION A NA LY SIS
Global and specific approaches and fruitful 
combinations of both were very successful in 
identifying new factors involved in cell death. 
Up to now, we identified more than 00 proteins 
which were modified during different signaling 
pathways of apoptosis, cell death due to mitotic 
arrest, and necrosis-like cell death. Functional 
data about protein degradation, modification, 
and translocation were obtained by proteome 
profiling. However, there is certainly a need to 
functionally analyze the role of these proteins in 
cell death. Currently, silencing of gene expres-
sion by RNA interference (RNAi) has proven 
to be a robust and straightforward technique 
for rapid screening of gene function analysis in 
discrete parts of complex signaling cascades. 
The connection of proteomics and RNAi is an 
extremely promising combination to meet the 
requirements of modern gene function analysis 
and was applied to many of the identified pro-
teins in collaboration with the Max-Planck-In-
stitute for Infection Biology in Berlin. Another 
focus of our work is directed to post-transla-
tional modifications. These modifications, e.g. 
proteolytic cleavage by caspases, phosphoryla-
tion, ubiquitination and lipidation, finely tune 
cell death signalling. Therefore, we attempt to 
establish methods for this purpose, mainly on 
the basis of specific enrichment methods and 
application of customized detection by mass 
spectrometry.

FIGUR E 3 :   
A MALDI-TOF/TOF 
mass spectrometer.
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T HE MO T I VAT ION  T O  use model 
systems is that studies in simpler or-
ganisms provide insight into complex 

human biology. With this driving force, Sydney 
Brenner set out to search for a model animal 
where he could use genetics to understand com-
plex animal development and behaviour. His 
criteria were simple and explicit. He searched 
for an organism with a small size, a short life-
cycle, a simple reproductive cycle, and a simple 
genome. After screening through an impres-
sive number of candidates he eventually found a 
strain of Caenorhabditis elegans (C .elegans) that 
met these criteria (Box ). The relative ease with 
which transgenic animals can be made, effec-
tive reverse genetics through RNA interference 
(RNAi), and a transparent body makes C. ele-
gans well suited for analysis of gene function 
(Box 2). In the post-genomic era when the main 
challenge is to find out what the genes actually 
do, this is an important advantage of C. elegans 
as a model system because systematic analy-
sis of phenotypes is, ultimately, the essence of 
functional genomics. “The worm” is now widely 
used for functional genomics studies, often in a 
high-throughput manner. C. elegans researches 
have also pioneered the integration of functio-
nal genomics, proteomics, and bioinformatics 
approaches to formulate and test biological hy-
potheses (Boulton et al., 2002). 

 
C.  e l egan s  A NAT OM Y 
C. elegans has a simple, cylindrical body (Fi-

gure ). It is essentially made up of two tubes 
supported by an external skeleton, the cuticle, 
which is attached to the worm through a thin 
hypodermis and muscle. The main organs of the 
outer tube are the nervous system, the gonad 
(blue), and the excretory/secretory systems. The 
inner tube is dominated by the pharynx (green) 
with its nervous system and the intestine (pink). 
C.elegans feeds on bacteria, which are broken up 
by a bacterial grinder in the lower pharynx. A 
rudimentary brain, the nerve ring, sits on top of 
the pharynx. The hermaphrodite is able to re-
produce by self-fertilisation, during which, ma-
les arise spontaneously at a frequency of ~0.02%. 
During sexual reproduction, the male sperm 
compete off the hermaphrodite sperm and most 
of the resulting progeny arise from cross-ferti-
lisation. The vulva is the organ for mating and 
egg-laying and lies ventral in the mid-body re-
gion.

 The gonad is, apart from a few vulva-cells, 
the only proliferating organ in the adult her-
maphrodite (Kinchen and Hengartner, 2005). 
The bi-lobed gonad shows dyad symmetry. Dif-
ferent sections of the gonads contain germ cells 
in different stages of meiosis I that can be dis-
tinguished morphologically by staining of the 
DNA (Figure 2). The distal portion of the germ 
line, the “mitotic zone”, consists of a population 
of mitotically active cells whose proliferation is 
regulated by signalling from the somatically-
derived distal tip cell. As the germ cells move 
away from the distal tip, the mitogenic stimulus 

Caenorhabditis elegans 
and the DNA damage 
response 

M AR LENE DENG G 
and HIL DE N IL SEN

The Biotechnology 
Centre, University of 

Oslo, P.O. Box 25 
Blindern, 037 Oslo

email: hilde.
nilsen@biotek.uio.no



23
N BS-N Y T T 3 /2 0 0 6

weakens and the germline nuclei enter meio-
sis. In the “transition zone”, the nuclei acquire 
a crescent-shaped morphology as the chromo-
somes condense, homologous chromosomes 
pair and the synaptonemal complexes form. 
The pachytene stage begins when synapsis is 
completed and these nuclei can be recognized 
by their “spaghetti-bowl” like morphology. Cel-
lularisation starts at the diplotene stage where 
the homologues start to separate but are held 
together by chiasmata. In the proximal part of 
the gonad arm, the oocytes arrest in diakinesis 
where 6 bivalent chromosomes can be observed. 
Anatomically, the maturing oocytes are fol-
lowed by the oviduct, the spermatheca (where 
self-fertilisation occurs), the spermathecal valve 
and the uterus (http://www.wormatlas.org). 

T HE DNA DA M AGE R ESPONSE
The term DNA damage response (DDR) is used 
to describe the complex signal transduction 
cascades that are activated following genetic 
insult. Components of the DDR are classified 
according to their order in the signalling cas-
cade; DNA damage sensor proteins detect the 
damage, transducer proteins transmit the signal, 
and effectors activate specific responses, such as 
DNA repair, cell-cycle arrest and apoptosis. 
C.elegans is an attractive animal to study the 
DDR because of the combined power of gene-
tics and the possibility of directly observing the 
DDR in separate compartments of the germline: 
Cell-cycle arrest can be observed as the presence 

FIGUR E   LIFE C YCLE OF C.  ELEG A NS. C. elegans 
undergoes a complex developmental program. Eggs are laid 
50 minutes after fertilisation. The worm passes through 4 
larval stages. An alternative larvae 2 stage is induced under 
stress or starvation. Adulthood is reached about 2.5 days af-
ter fertilisation (at 22°C). Numbers in blue along the arrows 
indicate the length of time the animal spends at a certain 
stage. The length of the animal at each stage is marked next 
to the stage name in micrometers. Image is taken from 
http://www.wormatlas.org

of enlarged nuclei in the mitotic zone, and cells 
undergoing DNA damage-induced apoptosis 
can be followed by their distinct morphological 
appearance in the pachytene region (Figure 2). 
Both responses require signalling through con-
served pathways (see (Stergiou and Hengartner, 
2004) for review). 

A means to introduce DNA damage above 
background levels is a prerequisite for studies of 
DDR. This can easily be achieved by treating 
cells with exogenous DNA damaging agents 
and the DDR has, consequently, been studied 
extensively in response to ionising- and UV-ra-
diation. However, this has been difficult to do 
for the most abundant forms of DNA damage 
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which arise spontaneously from errors of DNA 
metabolism or chemical modification of DNA 
by compounds normally present in cells, such 
as water molecules or reactive oxygen species. 
Therefore, we know little of how spontaneous 
DNA damage is sensed in the cell and how the 
presence of such damage is communicated to the 
cell cycle machinery. To address whether and 
how endogenous DNA damage activate DDR 
pathways, we have exploited a trick offered by 
C.elegans to introduce DNA damage by mani-
pulating the composition of the dNTP pools 

using RNA interference (RNAi). The dUTP 
pool is amenable to modulation by our strategy 
because its intracellular concentration is largely 
determined by one enzyme, the dUTP nucleo-
tidohydrolase (dUTPase). Because dUTPase 
maintains a low intracellular pool of dUTP, de-
pletion of dUTPase will lead to increased uracil 
incorporation. Thus, we can use this system to 
study whether incorporation of uracil instead of 
thymine into DNA during replication, which is 
among the most common types of endogenously 
generated DNA damage, leads to activation of 
the DDR.

By depleting dUTPase by RNAi (dut-
1(RNAi)) in C .elegans, we recently showed 
that uracil misincorporation into DNA leads to 
checkpoint activation (Dengg et al., 2006), il-
lustrated here by the presence of arrested mito-
tic cells (Figure 3A) and recruitment of ATL- 
(the C.elegans homologue of ATR) to chromatin 
(Figure 3B). Checkpoint activation depended on 
the UNG- uracil DNA glycosylase, suggesting 
that uracil containing DNA itself is not suffici-
ent to trigger the DNA damage checkpoint but 

F I G U R E  2  The C. 
elegans germline is 
the arena for genome 
maintenance. Dissected 
C. elegans germline 
stained with DAPI 
shows mitotic nuclei 
are found in the mitotic 
zone. As cells migrate 
towards the proximal 
end of the gonad, cells 
exit mitosis (transition 
zone) and enter meiosis 
I. Different stages of 
meiosis I can be distin-
guished by the shape 
of the DAPI-stained 
nuclei. Cell-cycle arrest 
(top right) can be obser-
ved in the mitotic zone 
as few and very large 
nuclei (arrow pointing 
to arrested cell). Apo-
ptosis (lower left inset) 
can be followed in the 
pachytene region from 
the morphology of apo-
ptotic corpses (arrow) 
by Differential Interfe-
rence Contrast (DIC) 
microscopy (scale bar = 
0 µm). 
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that DNA repair is required for checkpoint acti-
vation (Figure 3B). Through an RNAi-screen for 
suppressors of the phenotypes associated with 
dUTPase depletion, we were also able to show 
that the genetic requirements for activation of 
the DDR in response to dut-1(RNAi) differ from 
those primarily responding to radiation (Dengg 
et al., 2006). This is important, because it shows 
that different types of DNA damage employ 
different routes to activate common down-
stream responses. It also illustrates that DNA 
repair and DNA damage checkpoint activation 
are integrated processes where the DNA repair 
enzymes act as DNA damage sensors. 
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F I G U R E  3  The DNA damage response is activated following uracil incor-
poration into DNA. (A) The presence of fewer but enlarged DAPI stained 
nuclei in the mitotic region reveals induction of cell-cycle arrest after 
depletion of dUTPase (dut-1(RNAi)). Germline extruded from untreated 
(-) worm is shown for comparison (scale bars = 5 µm). (B) Representative 
images of anti-ATL- antibody staining (red) of fixed, DAPI- stained 
mitotic nuclei (blue) shows that ATL- is recruited to chromatin upon 
dut-1(RNAi). ATL- focus formation depends on the UNG- enzyme 
(ung-1;dut-1(RNAi)) showing that uracil must be processed by the base 
excision repair pathway in order to activate DDR. Focus formation in the 
control (-) is shown for comparison.
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U L IK E R E GL E R I  U L IK E L A ND

I  NORGE ØDELEG GES  patenterbarheten 
umiddelbart dersom oppfinnelsen gjøres 
kjent. Man må følgelig sende inn patent-

søknaden før man gjør oppfinnelsen kjent utad. 
I enkelte andre land er det mulig å publisere 
oppfinnelsen for så å vente i opptil noen måne-
der med å søke patent. I Japan er denne grace 
perioden 6 måneder og i USA 2 måneder. I alle 
land gjelder at noe regnes som kjent når det er 
kjent et hvilket som helst sted i verden. Det at f 
eks USA har en grace periode, mens Norge ikke 
har det, gjør dermed at det er nokså vanlig at en 
oppfinnelse kan patenteres i USA, men ikke i 
Norge. Imidlertid har man altså bare ett år på 
seg fra publisering før muligheten til å patentere 
faller bort også i USA. Landene som er med i 
Den europeiske patentorganisasjonen EPO (det 
vil si de aller fleste europeiske land, Norge blir 
med fra senest . januar 2008) har den samme 
regelen som Norge, det vil si at patenterbarheten 
ødelegges i det publisering skjer. 

Det hender at patentmyndighetene mot-
tar to søknader fra ulike søkere som dekker den 
samme oppfinnelsen. I Norge er det da den opp-
finneren som er først til å søke patent som får 
patent, forutsatt at oppfinnelsen ikke er kjent 

på søknadstidspunktet. I Norge har det ingen 
betydning når oppfinnelsen ble gjort. En annen 
kan ha gjort oppfinnelsen 0 år tidligere. Hvis 
vedkommende ikke har gjort oppfinnelsen all-
ment kjent, og ikke har søkt patent, er det opp-
finneren som kommer 0 år etter, men som er 
først til å søke patent, som får patent. 

I f eks USA er det avgjørende hvem som 
først har gjort oppfinnelsen. Imidlertid må sø-
keren bevise når oppfinnelsen ble gjort. Hvis 
søkeren ikke har dokumenter som viser dette, 
vil det amerikanske patentkontoret anse oppfin-
nelsen som gjort den dagen patentsøknaden ble 
innlevert, og en annen som enten har gjort den 
samme oppfinnelsen før dette, eller søkt før, får 
patentet.Når man søker patent i USA kan det 
altså være viktig at man kan vise tilstrekkelig do-
kumentasjon mht hvilke forsøk som ble gjort når. 
For omtrent % av amerikanske patentsøknader 
er spørsmålet om hvem som var først til å gjøre 
oppfinnelsen av betydning for om patent gis.

H VA E R N Y HE TSSK A DE L IG?
Her er reglene mer like landene i mellom, selv 
om enkelte nyanser eksisterer. I den norske pa-
tentloven står det at oppfinnelsen må være ny i 
forhold til det som var kjent. Videre står det at 

Det er grunn til å tro at svært mange patenterbare oppfinnelser blir kjent 
uten at det har vært gjort et bevisst valg mht patentering. Vanligvis vil 
muligheten til å patentere gå tapt hvis oppfinnelsen gjøres kjent. For at 
man skal kunne få patent på en oppfinnelse, må oppfinnelsen være ny. 
Dersom oppfinnelsen gjøres kjent, blir den ikke lenger regnet som ny.

Om hemmelighold, 
patentering og 
publisering

ING A K A A SEN
Advokatfirmaet Grette

ING A K A A SEN er Dr 
philos i molekylærgene-
tikk og også jurist. Hun 
har arbeidet i 5 år med 
forskning, men arbeider 
nå som jurist i advokat-
firmaet Grette, som 
er et firma som satser 
spesielt mot bioteknolo-
gi-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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som kjent anses alt «som er blitt alment tilgjen-
gelig, enten det er skjedd ved skrift, foredrag, 
utnyttelse eller på annen måte». Salg eller mar-
kedsføring av et produkt vil ofte være nyhets-
skadelig, men ikke hvis patentsøknaden gjelder 
en fremstillingsmetode som ikke avdekkes ved 
markedsføringen eller ved å studere produktet. 

Informasjon om oppfinnelsen til f eks en 
bedrift vil ikke være nyhetsskadelig hvis bedrif-
ten er pålagt taushetsplikt. En taushetsplikt kan 
regnes som underforstått selv om den ikke er 
eksplisitt avtalt. Men det tryggeste er selvsagt 
en avtale. Dersom taushetsplikten brytes ved 
«åpenbart misbruk i forhold til søkeren», som 
det står i loven, faller ikke uten videre retten til å 
få patent bort. Når oppfinnelsen blir kjent på en 
slik måte har oppfinneren seks måneder på seg 
til å søke patent. 

PU BL ISE R I NG I  PE R IODE N 
E T T E R AT PAT E N TSØK NA DE N 
E R L E V E RT?
Normalt blir en patentsøknad offentlig 8 må-
neder etter at den er innlevert. Det er mulig for 
patentsøkeren å unngå offentliggjøring ved å 
trekke søknaden. Men dersom man ønsker pa-
tent, kan man altså ikke i lengden holde opp-

finnelsen hemmelig. Dette utgjør ikke noe stort 
problem siden patentet vil gi en beskyttelse, 
riktignok tidsbegrenset, mot at andre utnytter 
oppfinnelsen. Patentbeskyttelsen gjelder helt fra 
inngivelsen av patentsøknaden, men forutsatt at 
patentet blir innvilget. 

Publisering av oppfinnelsen etter at patent-
søknaden er innlevert, vil ikke kunne være til 
skade for den innleverte patentsøknaden. Hvor-
vidt innholdet i patentsøknaden er nytt, avgjøres 
ut fra hva som var kjent forut for innlevering av 
søknaden. Hva som skjer i ettertid spiller ingen 
rolle.

Imidlertid kan publisering være til skade for 
andre patentsøknader som bedriften kunne ha 
levert. Det er ikke uvanlig at en bedrift leverer 
en eller flere beslektede patentsøknader (B, B2 
osv) etter at den første (A) er levert. Det tar ofte 
noe tid å optimalisere oppfinnelsen, eller å finne 
frem til ulike variasjonsmuligheter. Slike end-
ringer vil kunne danne grunnlag for nye patent-
søknader. Publisering av den opprinnelige opp-
finnelsen vil lett kunne ødelegge for patentering 
av slike endringer.

Disse senere variantene av oppfinnelsen vil 
nemlig kunne patenteres selv om de mangler 
oppfinnelseshøyde i forhold til den opprinnelige 

Også patentering kan 
komme til å føre til sto-
re mengder «publisert» 
materiale. Advokat 
Svein J. Ruud Johansen 
i Advokatfirmaet Gret-
te med dokumentene i 
en patentsak som dreide 
seg om flere millioner 
kroner.
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patentsøknaden A. Det er en generell regel at det 
bare kreves nyhet, og ikke oppfinnelseshøyde i 
forhold til en ennå ikke offentliggjort innlevert 
patentsøknad. 

Inntil patentsøknad A blir offentliggjort ( jf 
over om offentliggjøring etter 8 måneder), kre-
ves det følgelig bare nyhet i forhold til A. Men 
hvis oppfinnelsen som dekkes av A blir gjort 
kjent på annen måte før patentsøknaden B inn-
leveres, må B ha oppfinnelseshøyde i forhold til 
det som er gjort kjent. Forbedringer av oppfin-
nelsen vil ofte mangle oppfinnelseshøyde i for-
hold til den opprinnelige oppfinnelsen. Derfor 
er det viktig at man tenker seg nøye om før man 
publiserer, selv om man har levert inn en patent-
søknad.

FOR DEL ER V ED PATENTER ING
Vanligvis er den viktigste fordelen ved patente-
ring at konkurrentene ikke kan utnytte oppfin-
nelsen. Dessuten definerer patentet hva bedrif-
ten har enerett til og dermed hva bedriften kan 
lisensiere ut eller selge. Det inntrykk av seriø-
sitet og kvalitet som et patent gir vil også ofte 
være viktig. Et tilleggsgode er at et patent gjør at 
ingen andre kan ta patent på bedriftens oppfin-
nelse. Men dette kan man oppnå like godt ved 
å gjøre oppfinnelsen kjent slik at det ikke lenger 
foreligger nyhet.

HE M M E L IGHOL D SOM A LTER-
NAT I V T I L  PAT E N T E R I NG
Dersom man velger å patentere, vil altså oppfin-
nelsen bli offentliggjort. Et alternativ til paten-
tering kan være å beholde oppfinnelsen som en 
bedriftshemmelighet. Bedriftshemmeligheter 
kan, i alle fall teoretisk, bevares evig, mens et 
patent jo har en begrenset varighet. En ulempe 
ved hemmelighold er at andre kan tenkes å ta 
patent på den samme oppfinnelsen. Hvis man 
allerede utnytter oppfinnelsen, har man riktig-
nok lov til å fortsette med det selv om en annen 
tar patent. Men hvis bedriften ikke har kommet 
ordentlig i gang med å utnytte oppfinnelsen er 
det verre. 

Hemmelighold kan vanskeliggjøre sam-
arbeid. Alt blir til dels enklere når patentet er 
på plass, og hemmelighold ikke lenger er noe 
vesentlig poeng. Imidlertid vil ofte en viss grad 
av hemmelighold være aktuelt også etter at et 
patent er på plass fordi man videreutvikler opp-
finnelsen eller gjør nye oppfinnelser. Hemme-

lighold vil da være et poeng for eventuelle nye 
patentsøknader eller dersom man velger hem-
melighold som strategi for å holde konkurrenter 
unna. 

Uansett om man velger patentering eller 
hemmelighold, vil det derfor neppe bli fri flyt 
av informasjon utad dersom man ønsker å ut-
nytte oppfinnelsen økonomisk. Men man kan 
likevel si at enten man patenterer eller publise-
rer på annet vis, vil i alle fall den informasjonen 
som er publisert/ patentert være noe man fritt 
kan dele med andre. Fri flyt av informasjon er 
alltid et gode i et samarbeidsforhold. At en av 
partene baserer seg på hemmelighold, vil oftest 
ha en negativ innvirkning på ideutveksling og 
samarbeid.

Forskningsrådet er nok også mer glad i pa-
tentering og publisering enn i hemmelighold. Et 
patent eller en publikasjon kan skape goodwill 
mht offentlig finansiering av forskning. Endelig 
skal nevnes at hemmelighold er gratis. Selv om 
noe ressurser nok bør brukes overfor ansatte og 
eventuelle samarbeidspartnere for å sikre hem-
meligholdet.

Det finnes mange strategier for hemmelig-
hold. Hvis man er avhengig av/ ønsker å bruke 
underleverandører eller andre samarbeidspart-
nere, kan det være viktig å ikke gi for mye in-
formasjon til hver enkelt. Dersom f eks hver 
samarbeidspartner bare får den nødvendige in-
formasjon om en liten del av prosjektet, vil det 
være vanskelig for dem å forstå oppfinnelsen. 
Det å velge samarbeidspartnere i ulike miljøer/ 
land slik at de neppe kommuniserer sammen 
kan også være viktig for at ingen skal forstå hele 
oppfinnelsen. Ved å bruke slike strategier har en 
del bedrifter klart å bevare en oppfinnelse som 
hemmelig svært lenge. 

PU BL ISE R I NG SOM A LT E R NA-
T I V T I L  PAT E N T E R I NG
Publisering vil hindre at andre får patent. Fak-
tisk vil det utgjøre et bedre hinder enn en ikke 
offentliggjort patentsøknad, jf det som er sagt 
over om oppfinnelseshøydekravet. 

Mange forskere vil nok anse hemmelighold 
som lite gunstig fordi de ønsker å publisere sitt 
forskningsarbeid. Skepsisen vil nok her også i en 
viss grad ramme det forbigående hemmelighold 
som patentering krever.



29
N BS-N Y T T 3  /2 0 0 6

Å RETS KONFER ANSE SAMLET om-
kring 000 deltakere fra hele verden og 
79-årige Arnold Demain fra Madison 

holdt et minneverdig åpningsforedrag «The mar-
riage of genetics and industrial microbiology: 36 
years of remarkable progress», omkring fagfeltets 
utrolige utvikling siden den første konferansen i 
denne serien ble holdt nettopp i Praha i 970. 

I dag er om lag ulike 400 mikroorganismer 
ferdig genomsekvensert og nær 000 nye er un-
derveis (www.genomesonline.org). Dette, samt 
betydelige aktiviteter innenfor bioprospektering 
og metagenomics, har bidratt til at det nå globalt 
forskes på svært mange ulike bakteriearter. Det er 
i dag ikke uvanlig at genomsekvensering er før-
ste trinn i prosjekter med hittil ukjente bakterier. 
Dessuten, helt nye sekvenseringsteknologier som 
«454» (www.454.com) og «Solexa» (www.solexa.
com) bidrar til at vi står ovenfor en ny revolu-
sjon innenfor genomsekvensering. Et belysende 
eksempel er Masato Ikeda fra Nagano og deres 
enkle strategi for identifisering av mutasjoner i 
Corynebacterium som bidrar til høy L-lysin pro-
duksjon: De sekvenserer hele mutantens genom 
(3Mb) for å finne én punktmutasjon! Ved å gjøre 
dette for mange mutanter har de funnet flere mu-
tasjoner og så innført alle disse i en villtype og 
oppnår konkurransedyktig L-lysinproduksjon. 

Stanley Cohen fra Stanford foreleste om 
«Host-oriented therapeutics», hvor de identifi-
serer vertsproteiner som direkte inngår i imple-
mentering av bakterielle toksiner i cellen. Målet 
er så å designe antistoffer mot disse vertsprotei-
nene for å hindre toksinene i å nå sine targets. 
Mange foredrag omhandlet fremstilling av nye 
antibiotika og Charles Hutchinson fra Kosan Bio-
sciences redegjorde for firmaets 0 årige historie 
innenfor dette området. Tiltross for imponerende 
vitenskapelige resultater så la ikke Hutchinson 
skjul på at markedet nå venter med lengsel på at 
denne teknologien skal gi oss nye medikamenter. 

«10th Symposium on Genetics of 
Industrial Microorganisms» 
(Praha 24-28 juni 2006)

TRYGVE BRAUTASET og  
TROND E. ELLINGSEN
Avdeling for Biotekno-
logi, SINTEF 

Trygve og Trond, samt Kåre Haugan fra HiST, som slapper av i sola utenfor kongress-
senteret i Praha. (Foto: Alexander Wentzel).

Kosan Biosciences er oppfinnere av Kombinato-
risk Biosyntese, en teknologi som også anvendes i 
våre hjemlige miljøer for å lage nye soppdrepende 
antibiotika (www.biosergen.com). 

Arrangørene hadde klart å samle et impone-
rende workshop-panel med Sir David Hopwood 
som chairman og med friske betraktninger om-
kring nye trender innefor bioteknologien (sys-
tems biology, metagenomics, m.m.). Dette bidro 
til uvanlig stort oppmøte og heftige diskusjoner 
i salen. Siste dag ble avsluttet med et storslagent 
foredrag av Michael Hecker fra Greifswald i 
Tyskland omkring «Physiological proteomics 
of bacteria: bringing genomes to life.» Han de-
monstrerte imponerende bruk av proteomics for 
å analysere global kontroll av protein stabilitet, 
protein sekresjon, post-translasjonelle modifise-
ringer og proteinskader.
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M ICROBES HAVE EVOLVED for 3.8 
billion years and thrive within al-
most every environment on Earth. 

In the process, they have developed an astonish-
ingly diverse collection of capabilities. In fact, 
prokaryotic microbes encompass far greater phy-
logenetic, biochemical and physiological diversi-
ty than all other organisms combined. Contem-
porary genomics and post-genomic technologies 
provide the first opportunities to systematically 
explore and exploit that diversity. Microbial 
biology has long been seen as a focus area and 
strength in Norwegian science and thus a disci-
pline in which the investment from FUGE will 
enable it to fulfill its promising potential. Basic 
research in microbial biology further represents 
an excellent paradigm of integrated approaches 
to study complex biological processes, many 
of which have “more evolved” counterparts in 
eukaryotic organisms. The somewhat reduced 
complexity of microbial systems thus provides 
outstanding training and career development to 
young scientists. 

Since its institution in 2003, the goals of 
CAMST have been ) to strengthen ongoing 
efforts in microbial genomics, 2) to integrate 
functional genomics into the focus of micro-
bial research, 3) to build up the infrastructure 

needed both for these efforts and 4) to increase 
national expertise in this area. CAMST repre-
sents a multidimensional FUGE platform ac-
ting not only as a service and competence unit, 
but also in its promotion of prokaryotes as mo-
del genetic organisms. It is a collaborative effort 
of six research groups at the University of Oslo, 
RKRH, and the Norwegian University of Life 
Sciences. The extreme diversity of microbes and 
the corresponding diversity of research interest 
pose daunting challenges to CAMST as in its 
current incarnation, it cannot address all of the 
needs within the microbial biology community. 
In an effort to be focused, internal CAMST 
projects target the general area of nucleic acid 
metabolism and its biological consequences. 
These projects not only involve classical, intra-
cellular aspects of nucleic acid metabolism such 
as DNA replication and repair but also extra-
cellular DNA metabolism relating to horizon-
tal gene transfer. Despite this focus, CAMST 
and its member groups offer a broad array of 
competence, technical services, assistance and 
supervision. A full list of expertise, techniques 
and equipment available can be found at the 
CAMST website (www.camst.org). It is par-
ticularly noteworthy that CAMST has sup-
ported two specific endeavors that are under-

Microbial biology in Norway  

– it’s a small 
world after all

MICH A EL KOOME Y
Platform leader - 

CAMST

Studies of prokaryotic and unicellular microbes have yielded an enormous 
wealth of scientific information and given rise to molecular biology as we 
know it today. These resources are continually being exploited to enhance 
the quality of human life. The Consortium for Advanced Microbial Sciences 
and Technologies (CAMST) is a national service and competence centre in 
microbial biology established through the Norwegian functional genomics 
initiative (FUGE). It is financed by the FUGE-program and the host insti-
tutions comprised within the consortium.
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represented in the immediate community or 
not covered by other FUGE platforms. These 
include facilities and training in atomic force 
microscopy and glycoproteomics that are co-
sponsored by the Institute of Pharmacy, Insti-
tute for Molecular Biosciences and the Centre 
for Molecular Biology and Neuroscience (all 
within UiO). These and other services are free 
of charge for academic users. CAMST also has 
a guest investigator program where Norwegian 
researchers can stay and work in the CAMST 
group facilities on their own project. Accom-
modation, travel and consumable expenses can 
be partly covered by CAMST.

In addition to supporting the basic sci-
ence research, CAMST sponsors and supports 
a comprehensive program of symposia, work-
shops, lectures and meetings. CAMST is also 
anchored in the Norwegian community through 
regional representatives in Bergen, Tromsø and 
Trondheim that act as conduits to disseminate 
FUGE CAMST related information and pro-
vide feedback from their respective milieus on 
local needs and interests. These regional repre-
sentatives are also responsible for local sympo-
sia, workshops, lectures and meetings sponsored 
in part or in full by CAMST. The platform has 
also established significant contacts with groups 

outside of Norway engaged in microbial genom-
ics, bioinformatics and proteomics. These col-
laborations and interactions represent a solid 
foundation for establishing networks critical to 
scientific exchange, education and development. 
While focused on microbial biology, these net-
works also provide crucial training and technol-
ogy of the broader FUGE initiative.

The purpose of the FUGE plan is to “guar-
antee that Norway stays abreast of international 
developments in research by strengthening on-
going efforts in functional genomics, integrating 
functional genomics into the focus of research 
activities in related fields, and building up the 
infrastructure needed both for these efforts and 
to increase national expertise in this sphere”. 
CAMST fulfils this mandate by providing an 
environment where scientists and students can 
freely engage in leading approaches to scientific 
discovery.

FIGUR E LEGEND 
Expression of Pseudo-
monas aeruginosa Type 
IV pili in Neisseria 
gonorrhoeae with pili 
(red) and gonococcal 
cells (green) visualized 
by immunofluorescence 
microscopy. This work 
is part of an internal 
CAMST project hea-
ded by scientist Hanne 
Winther-Larsen ex-
ploiting heterologous 
expression systems to 
explore Type IV pilus 
biogenesis, structure 
and function.
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NA SJONA L SE RV ICE 

P ROBE BLE E TA BLERT i nytt bygg 
for biologiske basalfag i 2003. I løpet av 
det første året ble de første massespek-

trometrene (MALDI-TOF og MALDI-TOF 
MS/MS) dedikert til protein analyser kjøpt inn 
og på høsten samme året ble det åpnet for nasjo-
nale serviceprøver. En rekke av våre kunder har 
også benyttet seg av de novo sekvenserings tilbu-
det (CAF-derivatisering), dette er særlig de som 
arbeider med materiale med lite sekvensinfor-
masjon (F.eks marine arter). I 2004 ble to elek-
trospraybaserte massespektrometre (LC-Q-TOF 
og LC-Q-TRAP) installert. Nasjonal service for 
LC-MS/MS har vært et tilbud på PROBE siden 
høsten 2005. Fra oppstart og frem til nå har det 
vært analysert 348 prøver på oppdrag. To FUGE-
finansierte serviceingeniører har ansvaret for alle 
nasjonale serviceprøver på PROBE. Einar Sol-
heim, med 30 års erfaring innenfor massespek-
trometri (MS), har ansvaret for utstyrsparken. 

Å PE N T L A BOR AT OR I U M
En stor mengde lokale brukere (utenfor PRO-
BE) og gjesteforskere har fått opplæring på 
MALDI-baserte instrumenter. Etter denne 
opplæringen kan de selv analysere egne prøver. 

Selv om et stort antall brukere av instrumentene 
innebærer en hvis risikofaktor både av hensyn til 
utstyr og kontaminering har vi til nå kun hatt 
positive erfaringer med «åpent laboratorium». 

K U R S,  OPPL Æ R I NG O G 
NA SJONA L E MØ T E R
PROBE har siden oppstarten hvert år avholdt et 
nasjonalt kurs i proteomikk. Kursene, som inne-
holder både forelesninger og laboratoriearbeid, 
har vært fullsatte. Studenter og forskere utenfor 
Bergensområdet har derfor vært prioritert, da 
de lettere kan få internopplæring. Faste gjeste-
forelesere ved det nasjonale kurset har vært Ulf 
Hellman (Ludwig Institute for Cancer Rese-
arch, Uppsala) og Peter Roepstorff (University 
of Southern Denmark, Odense og Prof. II ved 
PROBE). Det har også vært avholdt kurs i bio-
informatikk og proteomikk i samarbeid med den 
nasjonale FUGE bioinformatikkplattformen. I 
mai 2005 arrangerte PROBE det første nasjona-
le møtet i proteomikk for 75 svært fornøyde del-
takere. Samtidig ble norsk proteomikkforening 
stiftet. Også i år vil PROBE stå som arrangør av 
det nasjonale møte. Inviterte gjesteforelesere vil 
ha fokus på post-translasjonelle proteinmodifi-
kasjoner og protein interaksjoner. 

PROBE er FUGEs teknologiplattform for proteomikk. Plattformen er lo-
kalisert til Universitetet i Bergen. PROBE yter nasjonal service for protein 
identifikasjon og karakterisering ved hjelp av massespektrometri. I tillegg 
har plattformen en «åpen struktur» der eksterne studenter og forskere kan 
læres opp til å utføre analyser på egne prøver. PROBE har siden oppstart 
arrangert nasjonale kurs og møter.

PROBE  
– nasjonal plattform  
for proteomikk

K AR I ESPOL IN 
FL A DM ARK og 

FRODE SELHEIM, 
PROBE
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F OR SK N I NG PÅ PROBE
Per i dag består forskningsdelen på PROBE av 2 vi-
tenskapelig ansatte, 2 post docs,  ingeniør, 2 PhD 
studenter og 5 Msc studenter. Hovedfokuset lig-
ger på deteksjon og karakterisering av post-trans-
lasjonelle protein modifikasjoner (fosforylering 
og acetylering). Høsten 2005 ble det ansatt en ny 
gruppeleder, Clive dSantos, som er rekruttert fra 
Albert Hecks gruppe i Utrecht. Nedenfor beskri-
ves noe av metodikken og forskningen som foregår 
på PROBE i dag. Vi har også valgt å presentere 
et av våre eksterne prosjekter: karakterisering av 
sekretomet hos Mycobacterium tuberculosis. 

IDE N T I F IK A SJON O G K A R A K-
T E R ISE R I NG AV F OSF OPRO -
T E I NE R 
Therese Solstad, Jill Opsahl og Kari Espolin Flad-
mark, PROBE
Identifikasjon av fosfoproteiner som deltar i cel-
lesignalering er vanligvis svært vanskelig og tid-
krevende av flere årsaker. Selv om det er antatt at 
ca 50 % av alle proteiner i cellen blir fosforylert 
under gitte betingelser, er ofte mengden av fos-
forylert protein svært liten i forhold til ikke-fos-
forylert protein, gjerne bare -3 % av den totale 
mengde. I tillegg har proteiner ofte mer enn ett 
fosforyleringssete. Dermed er mengden fosfopro-
tein tilgjengelig under gitte betingelser fordelt på 
ulike fosforyleringsseter, noe som igjen øker hete-
rogeniteten ogreduserer den tilgjengelige mengde 
for et gitt fosforyleringssete til MS-analyse. Det 
har lenge blitt argumentert at en av de viktigste 
grunnene til vanskelighetene med å analysere 
fosfoproteiner/peptider ved hjelp av LC og mas-
sespektrometri, er deres dårlige ioniserings evne 
samt en økt hydrofilisitet. Dette har blitt tilba-
kevist av Steen et al (Mol. Cell. Proteomics 5, 
72-8), som ved hjelp av syntetiske fosfopeptider 
og MS-analyse fant at vanskelighetene relatert til 
studier av fosfoproteiner/peptider stort sett skyl-
des deres ekstreme sub-støkiometriske mengder. 
En optimalisert metode for den spesifikke opp-
konsentrering av fosfoproteiner/peptider er frem-
deles ikke tilgjengelig. Som et forsøk på å komme 
nærmere en løsning på dette problemet, jobber vi 
på PROBE med å spore [33P]-merkede fosfopro-
teiner gjennom ulike revers-fase og ione-utbytter 
kolonner samt ulike affinitets resin ment å være 
spesifikke for fosfopeptider i håp om å utarbeide 
en optimalisert oppkonsentrerings metode for 
fosfopeptider fra celleekstrakter. Et utmerket 

utgangsmateriale for disse studiene er levercel-
ler som ved eksponering til fosfatasehemmende 
algetoksiner begår lynrask (i løpet av to minut-
ter) apoptotisk celledød (Fladmark et al 999, 
Cell Death Diff. 6: 099-08). Disse apoptotiske 
inneholder et synkronisert og forhøyet nivå av 
spesielt serin/treonin-fosforylerte proteiner og gir 
oss dermed «naturlig» oppkonsentrering av fos-
foproteiner å jobbe med. Vi tror at noen av disse 
fosfoproteinene er viktige reguleringsfaktorer av 
apoptotisk celledød. Vi har til nå identifisert flere 
fosfoproteiner (Fig. 1) og deres fosforyleringsseter 
i denne modellen og jobber nå med å karakterise-
re funksjonen av denne fosforyleringen i cellen.

K VA N T ITAT I V PRO T E OM IK K
Frode Selheim, PROBE
Gjennom virksomhet ved proteomikk platt-
formen i Bergen (PROBE) har vi innarbeidet 

Frode Selheim (Foto: 
Paul-Erik Lillholm)
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sistnente metoden, «Stable Isotope Labeling with 
Amino acids in cell culture (SILAC), inkorporeres 
lette eller tunge utgaver av isotop-merkede ami-
nosyrer (2H, 3C, 5N) metabolsk inn i alle pro-
teiner i løpet av 4-5 celledelinger. Figur 2 viser 
et representativt eksperiment hvor vi har benyt-
tet SILAC-basert metodikk og HPLC-MS for 
å kvantitativt studere opp og nedregulering av 
spesifikke proteiner etter agonist stimulering. 

IDE N T I F IK A SJON AV SEK R E-
T OM E T F R A Mycoba c te r ium 
t u be rc u los i s  H3 7 RV
Harald G. Wiker, Seksjon for Mikrobiologi og 
Immunologi, Gades Institute, Universitetet i Ber-
gen, og Avdeling for Mikrobiologi og Immuno-
logi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

I løpet av de siste 5-20 årene har det vært 
betydelig interesse for å karakterisere utskilte 
proteiner fra M. tuberculosis. Årsaken er at 
denne gruppen proteiner er svært relevante for 
utvikling av nye vaksiner mot tuberkulose. De 
kvantitativt viktigste utskilte proteinene ble 
identifisert i 99 (Nagai, Wiker, Harboe, Ki-
nomoto Infect. Immun. 99, v59 p 372). Dette 
var antigen 85A, 85B, 85C; MPT32, MPT5, 
MPT53, MPT63, MPT64. Et hovedproblem for 
identifiseringen av denne gruppen proteiner er 
at kulturvæsken etter dyrkning av bakterier på 
kunstige flytende medier vanligvis inneholder 
en stor mengde intracellulære proteiner. For å 
redusere dette problemet har man forsøkt å ana-
lysere kulturvæsken i tidlig log fase. De viktige 
ESAT-6 og CFP0 antigene ble identifisert på 
denne måten av Peter Andersen og medarbei-
dere i Danmark. Større proteomikkarbeider på 
tuberkelbasiller fra de senere år har imidlertid 
lagt til relativt få utskilte proteiner. Ved hjelp 
av SignalP for prediksjon av signalpeptider fin-
ner man at genomet for M. tuberculosis koder for 
minst 300 proteiner som eksporteres via den ge-
nerelle sekretoriske veien. 

Vi arbeider med en unik kulturvæske fra 
M. tuberculosis H37Rv som inneholder svært 
små mengder intracellulære proteiner. Denne 
kulturvæsken er blitt analysert med 2D-PAGE 
kombinert med MALDI-Tof/MS-MS og SDS-
PAGE kombinert med LC-MS (Målen H, Ber-
ven F, Fladmark KE og Wiker HG, innsendt). 
Av de 200 proteinene som ble identifisert kan 
27 predikeres å være utskilt. Av disse hadde 20 
signal peptid for eksport og 7 tilhørte gruppen av 
ESAT-6 homologer som utskilles via en alterna-

FIGUR  .  
I øverste panel sees et peptid fingerprint før og etter behandling med alkalisk fosfatase. 
Fosfopeptider kan identifiseres ved deres tap av en fosfatgruppe (-80 Da). Peptidet med 
en m/z 284.9 minker ved fosfatasebehandling, og en topp på m/z 205. som tilsvarer 
det defosforylerte peptidet kan observeres.

I nederste panel har vi valgt fosfopeptidet med en m/z 284.9 som et moder ion for 
MS/MS fragmentering. Et instant nøytralt tap av 98 Da bekrefter at dette peptidet er 
et fosfopeptid (-H3PO4) og posisjonen av dehydroalanine i sekvensen angir setet for den 
observerte serin-fosforyleringen.

forskningsfront nære metodikker innen kvanti-
tativ proteomikk. Metodene baserer seg på bruk 
av isotopisk merking av proteiner eller peptider 
og kan klassifiseres som (I) in vitro pre-kløyving 
hvor proteinene merkes med en tung eller lett 
utgave av same kjemikal før proteolyse (eks ved 
bruk av «isobaric Tag for Relative and Absolute 
Quantitation» (iTRAQ ) i MS/MS modus ). (II) 
In vitro post-kløving som baserer seg på trypsins 
evne til å bytte oksygen mellom [H2

8O] vann 
og C-terminal karboksyl oksygen. Utskifting av 
begge karboksyl 6O med 8O gir en 4 Da øk-
ning i massen til peptidet. (III) In vivo inkorpo-
rering av stabile markører i levende celler. I den 
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tiv mekanisme. Noen av disse er kvantitative ho-
vedproteiner ved 2-D PAGE. Tjueni proteiner 
var eksporterte lipoproteiner som regnes å være 
bundet til bakterieoverflaten. M. tuberculosis ge-
nene er delt inn i funksjonelle hovedgrupper. 

Den største gruppen proteiner i studien 
var guppe 3, “prokaryotic cell wall and cell 
processes». Et interessant aspekt er at 2/3 av 
disse proteinene er ukjente, dvs proteiner uten 
homologi med karakteriserte proteiner i andre 
genera. Selv om kulturvæsken vår er svært ren 
mhp utskilte proteiner, fant vi allikvel enkelte 
proteiner av intracellulær opprinnelse slik som 
DNA helikase og DNA polymerase. Sannsyn-
ligvis representerer de intracellulære proteinene 
i denne kulturvæsken svært stabile enzymer som 
degraderes svært langsomt. Det viktigste funnet 
er imidlertid at tuberkelbasiller uttrykker et mye 
større repertoar av aktivt utskilte proteiner enn 
det som har vært kjent til nå. 

CL I V E D’S A N T OS  
–  N Y GRU PPE-
L E DE R PÅ PROBE
Clive d’Santos, PROBE
The focus of the group is 
the role of inositol lipids 
within the context of the 

mammalian nucleus, the characterisation of the 
proteins which metabolise these molecules and 
the regulation of these proteins by post transla-
tional modifications such as phosphorylation and 
acetylation. Emerging data demonstrate that ino-
sitol phospholipids participate in many nuclear 
specific functions outside of their well characte-
rised role in the plasma membrane. Chromatin 
remodelling, gene transcription and mRNA 
splicing for example appear to rely on the spatial 
and temporal production of inositides and their 
water soluble derivatives inositol polyphosphates. 
In part, inositides work by targeting specific li-
pid binding proteins to the appropriate regions. 
This occurs via domains within the protein itself 
that have high specificity for their target lipid. 
The correct co-ordinated localisation and regu-
lation of these proteins control crucial biological 
events such as cell proliferation, differentiation 
and apoptosis. 

Here at PROBE a major emphasis in much 
of the ongoing research is the global analysis of 
proteins using mass spectrometry (MS) based 
proteomic methods. In our case MS provides 
an ideal means with which to identify inositide 

binding proteins. In addition a more targeted ap-
proach, on individual proteins can point to how 
these proteins are regulated. For example post 
translational modifications such as phosphoryla-
tion and acetylation are seen as key molecular 
events which contribute to tight control over cel-
lular events. In collaboration with scientists at the 
Netherlands Cancer Institute, Amsterdam we 
have successfully mapped a signalling pathway 
in response to UV stimulation. Using MS, we 
showed that phosphorylation of a nuclear specific 
inositide kinase is central to this stress activated 
pathway. While major emphasis on the identifi-
cation of phosphorylation sites is ongoing we are 
also developing enrichment methods to identify 
acetylated sites within proteins. Acetylation of 
key proteins appears to have direct consequences 
in gene transcription and chromatin remodelling 
translating into regulatory roles in proliferation, 
longevity and ageing. We have already started 
with the identification of acetylation sites within 
proteins regulating nuclear inositide metabolism 
and aim to expand these analyses further. 

Annet:
www.probe.uib.no

FIGUR 2 .  
R EL AT IV K VA NTI-
F ISER ING AV FOR-
A NDR ING I  PRO TEIN 
EK SPR ESJON E T TER 
AG ONIST-ST IMULE-
R ING.  Celler ble dyrket 
i media som inneholdt 
enten lett 12C6-arginin 
eller tung 13C6-arginin. 
Den agonist-stimulerte 
(12 timer) 13C6-arginin 
merkede cellepopulasjonen 
ble så mikset med den 
ubehandlede 12C6-arginin 
merkede cellepopulasjo-
nen, etterfulgt av protein 
rensing, trypsinering og 
HPLC-MS (Micromass 
Q-Tof Ultima (Probe)). 
De dobbel ladde dublette-
ne av peptidene ved m/z 
780.5 og 783.5 (tilsvarer 
en masseforskjell på 6 Da) 
viser en 4 folds reduksjon 
i ekspresjon mens pepti-
dene fra et annet protein 
ved m/z 803.4 og 806.4 
viser en 2 folds økning i 
ekspresjon. Peptider med 
1:1 ratio (de fleste) er upå-
virket av behandlingen 
(ikke visst).

Masterstudenter i 
arbeid på PROBE (foto: 
Paul-Erik Lillholm)
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Å RETS FEBS-KONGRESS BLE holdt 
24.-29. juni i Istanbul, Tyrkia, denne 
gang med tema Molecules in Health and 

Disease. Programmet var omfattende og bød på 
spennende presentasjoner av arbeid innen både 
grunnforskning og anvendt forskning. Konfe-
ransens innledende forelesning ble gitt av profes-
sor Aaron Ciechanover (Nobelprisvinner i kjemi 
2004) som på fengende vis presenterte arbeidene 
som ledet frem mot oppdagelsen av ubiquitin-
mediert proteindegradering i cellen. En egen 
«workshop», med tittelen Kvinner i vitenskapen, 
tok for seg kvinners arbeidsvilkår og utfordringer, 
og ulike interessante synspunkter ble brakt frem i 
diskusjonen som fulgte. Og det var spesielt hygge-
lig at FEBS Letters’ og FEBS Journals priser for 
unge forskere i år gikk til kvinner. Høydepunktet 
for meg kom på konferansens siste dag; tre fore-
dragsholdere med langt over gjennomsnittlig for-
midlingsevne gjorde sesjonen om RNA interference 
til en svært inspirerende opplevelse. Arrangemen-

tet fant sted i det moderne Istanbul Convention & 
Exhibition Center, med beliggenhet som bød på 
nydelig utsikt over Bosphorus-stredet, og bare en 
kort spasertur fra området hvor de fleste delta-
kerne hadde innkvartering. Konferansen var vel 
organisert, men med over 2000 deltakere (og over 
200 posterpresentasjoner!), ble den likevel noe 
overveldende. Programmet var svært tett, og dess-
verre overskred mange av foredragsholderne den 
gitte taletiden, så det ble en utfordring å komme 
seg raskt nok mellom de ulike auditoriene. Friti-
den fikk ikke passere uten besøk i Den blå moské, 
Hagia Sophia og i krydderbasarene. Top Kapi-
palasset og Dolmabache-palasset, byens gamle 
og nye sultanpalass, henholdsvis, måtte også vies 
mye oppmerksomhet, og etter at konferansen var 
avsluttet ble oppholdet i Istanbul avrundet med 
båttur på Bosphorus-stredet. Deltakelsen på årets 
FEBS-kongress har gitt meg verdifull inspirasjon 
i startfasen av nye studier, og jeg vil takke NBS for 
at jeg fikk muligheten til å delta.

Rapport fra FEBS-kongressen 

Molecules in Health 
and Disease

HIL DE R A A ,  
Rikshospitalet 

– Radiumhospitalet HF

Den blå moské i 
hjertet av Istanbul.
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S JØA NEMONER O G SLEK TNINGENE 
deres, nesledyrene, kan ha like mange 
gener som oss, og til og med være like 

kompliserte genetisk sett, men oppbygningen 
deres er enklere. Forklaringen ligger i disse be-
stemte genene vi har studert, forklarer Ulrich 
Technau, gruppeleder ved Sars-senteret på Uni-
versitetet i Bergen.

Sammen med Daniel Chourrout, fors-
kningsdirektør ved Sars-senteret, og forskere fra 
flere utenlandske institusjoner har de utviklet en 
ny teori for hvordan kroppsplanen for dyr har 
endret seg gjennom evolusjonen. Bakgrunnen er 
at genomet for flere av nesledyrene nettopp har 
blitt sekvensert.

Det er i de såkalte Hox-genene oppdagelsen 
har blitt gjort. Hox-gener er sentrale i den morfo-
logiske utviklingen hos dyr – altså hvordan krop-
pene deres bygges opp. Man har studert og funnet 
Hox-gener hos mange dyr, og selv mellom dyre-
grupper som ligger langt fra hverandre, som insek-
ter og virveldyr, har de vært helt likt organisert – de 
har ligget i rekke etter hverandre på genomet:
• anterior-gruppen – som styrer strukturen i 

fronten av dyret 
• sentralgruppen, som styrer hvordan midten 

ser ut 

• posterior-gruppen, som bestemmer mønste-
ret i enden av dyret. 

Innenfor hvert av disse tre segmentene, styrer 
Hox-genene hvilke gener som skal uttrykkes hvor 
– og bestemmer derfor hvordan dyret ser ut.

FA N T N Y GRU PPE HOX-GE NE R
– Så langt har imidlertid det meste av forsknin-
gen på Hox-gener blitt gjort på bilateralt sym-
metriske dyr, forklarer Technau. Bilateralt sym-
metriske dyr er som du og jeg – slik at høyre 
og venstre side speiler hverandre. Technau er 
spesialist på en gruppe dyr som ikke hører med i 
denne gruppen, nemlig nesledyrene – Cnidaria.

Vi har mindre til felles med anemonene enn vi har trodd: Ny genetisk fors-
kning viser nemlig at bestemte gener man har trodd alle dyr delte, er helt ulike 
hos sjøanemoner og pattedyr. Samtidig kan de genene vi har til felles, være 
700 millioner år gamle. 
En forskningsgruppe ved Sars-senteret i Bergen beskrev nylig denne fors-
kningen i en artikkel i Nature (Chourrout et al. Nature 442:684-687, 2006).

Våre eldste gener

L AR S HOL GER UR SIN
Journalist i «På Høyden»

Denne artikkelen stod 
på trykk i «På Høyden» 
den . august 2006.

Hydra, en av organis-
mene forskerne har 
studert Hox-genene til.



38
N BS-N Y T T 3  /2 0 0 6

Chourrout er på sin side spesialist på Hox-
gener, og sammen ville de undersøke om man 
fant den samme organiseringen av Hox-gener i 
denne dyregruppen, som omfatter blant annet 
anemoner, polypper og maneter. Forskerne tok 
utgangspunkt i anemonen Nematostella vecten-
sis, en organisme Technau har forsket mye på, 
og blant annet vist har like mange gener som 
mennesker.

– Den er altså ikke venstre-høyre-sym-
metrisk som oss, så vi ventet at de kanskje ville 
mangle den sentrale gruppen. Samtidig forven-
tet vi å finne både en anterior- og en posterior-
gruppe, forklarer Technau. Det gjorde de imid-
lertid ikke. Bioinformatiker Frederic Delsuc fra 
CNRS-universitetet i Montpellier, analyserte 
genene, og fant bare én av de tre Hox-grup-
pene.

– I stedet fant han en ny gruppe, som vi ikke 
observerer i bilateralt symmetriske dyr, forklarer 
Chourrout. 

BEK R EF T E T F U N NE T HOS 
F J E R N SL EK T N I NG
Dette synes forskerne var svært interessant. 
Kunne det være slik at vi bare har anterior-
gruppen til felles med nesledyrene – og dermed 
vårt felles opphav? Eller hadde bare Nematostella 
mistet de to andre gruppene Hox-gener under-
veis i evolusjonen?

– Vi undersøkte derfor en fjern slektning 

av Nematostella, som vi ofte bruker til sam-
menlikning, nemlig polyppen Hydra, forklarer 
Technau.

Hydra er også et nesledyr, men er en mye 
enklere organisme enn Nematostella. Dersom 
Hydra også manglet posterior-gruppen og den 
sentrale gruppen av hox-gener, ville det tyde på 
at en felles forgjenger til begge nesledyrene også 
manglet både den sentrale og den posteriore 
hox-gruppen, og at den i stedet for dem hadde 
den nye gruppen, som vi kan kalle X-gruppen. 
Denne nye gruppen er antakelig utviklet av en 
felles forgjenger til Cnidariene, etter at denne 
gruppen vokste ut som en egen gren på det fylo-
genetiske stamtreet.

– Og det viste seg å stemme. Hydra hadde 
bare anterior-gruppen til felles med oss. Men 
den hadde den nye X-gruppen til felles med Ne-
matostella, forklarer han.

E T E NK E LT OPPH AV ?
Forskerne mener derfor det kan være grunn til å 
tro at variasjoner i Hox-genene langt på vei kan 
forklare de store morfologiske forskjellene i livet 
på jorden. Og at endringer i nettopp disse ge-
nene forklarer hvordan kroppsplanen til dyrene 
endrer seg underveis i evolusjonen.

– Kanskje hadde en felles opphavsart til både 
nesledyrene og oss bare denne gruppen Hox-ge-
ner som alle har til felles i dag. Den teorien frem-
setter vi i artikkelen vår i siste utgave av Nature, 

En skjematisk frem-
stilling av Chourrout 
og Technaus teori: I 
følge den er det kun 
den anteriore gruppen 
av Hox-gener som har 
fulgt med alle levende 
dyr fra begynnelsen.
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H ELT SIDEN DA RW IN lanserte 
sin teori om artenes opprinnelse, 
har etter hvert de fleste biologer 

ment at alle levende organismer har ett felles 
opphav. Etterkommernes morfologi - altså rett 
og slett hvordan kroppene deres er bygget opp 
– har gjennom evolusjonen endret seg gradvis 
fra hverandre, og det har gitt opphav til all va-
riasjonen blant skapningene på jorden i dag.

Her antas Hox-genene å spille en viktig 
rolle. Disse genene bestemmer nemlig hvilke 
gener som skal uttrykkes i en bestemt del av 
kroppen. Slik at du for eksempel bare får to 
nyrer, én på hver side av ryggraden, og én nese 
omtrent midt i ansiktet ditt. Det antas også at 

det er egenskaper ved hox-genene som gjør at 
enkelte leddyr, som skolopendere og tusenbein, 
har så mange, tilnærmet identiske kroppsledd.

Mutasjoner i disse genene kan derfor gi 
dramatiske forandringer i det fullt utviklete 
dyret: Da forskere fremkalte mutasjon i et 
Hox-gen hos bananfluer, Drosophilia melano-
gaster, førte det for eksempel til at føtter vok-
ste ut av hodet der antennene skulle vært. En 
annen mutasjon ga fluene et ekstra vingepar. 

Dette betyr altså at mutasjon i et Hox-gen 
kan føre til at en struktur som hører hjemme i 
en kroppsdel, kan transformeres til en annen 
– på fagspråket kalles det homeotisk transfor-
masjon.

F A K T A  HOX-GE NE R O G E VOLUSJONE N 

forklarer Ulrich Technau. Han mener et slikt 
urdyr må ha levd så langt tilbake som 600-700 
millioner år siden. Det vil si før den kambriske 
eksplosjonen, eller den perioden da de fleste av 
dagens dyregrupper oppstod for første gang.

– Hvordan det dyret så ut, vet vi ikke, men 

det var antakelig morforlogisk enklere enn cni-
dariaene. Og stemmer teorien vår, tyder det på 
at all kompleksiteten som har oppstått siden i 
dyrene, må henge sammen med at hox-genene 
har blitt mer komplekse og mer varierte, sier 
Chourrout.

Gruppeleder  
ULR ICH TECHNAU, 
Sars-senteret

Forskningsdirektør 
DANIEL CHOURROUT

T R IN E YTR E S T Ø Y L  AV L A  24 au-
gust doktorgraden ved Universi-
tetet for miljø- og biovitenskap, 

Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 
Avhandlingens tittel er «Factors affecting uti-
lisation of carotenoids in salmonid fishes/ Fak-
torer som påvirker utnyttelse av karotenoider 
i laksefisk» . Hovedgrunnen til lav utnyttelse 
av carotenoider i laksefisk er lav absorpsjon fra 
tarmen, metabolsk omsetning av absorberte ca-
rotenoider, samt begrensninger i opptak i mus-
kelceller. Arbeidet fokuserte derfor på faktorer 
som har innflytelse på carotenoid fordøyelighet, 
metabolisme og deponering i muskel. Ytrestøyl 
fant at fôrinntak og temperatur begge påvirket 
fordøyelighet og metabolisme av astaxanthin (et 
karotenoid) i atlantisk laks. Mens økt fôrinntak 
virket negativt inn på fordøyeligheten, hadde 
økt temperatur en positiv effekt. Ytrestøyl fant 
også forskjeller i utnyttelse av astaxanthin og 
canthaxanthin i smolt, avhengig av når denne 

ble overført til sjøvann. Ulike doser av astaxan-
thin ble administrert på en alternativ måte ved 
injeksjon i bukhulen til laks, regnbueørret eller 
torsk for å undersøke effekter på opptak, meta-
bolisme og deponering i ulike vev. Uvanlig høyt 
nivå av astaxanthin ble funnet i muskel hos laks 
(opp til 30 mg/kg), mens nivået i torsk var lavt 
(max. mg/kg). Ekstreme blodnivåer ble funnet 
både i laks og torsk. 

Faktorer som temperatur, fordøyelighet, re-
tensjon, og muskelkonsentrasjon av karotenoider 
kan brukes i framtidige modeller til optimalise-
ring av karotenoid i fôr til ulike typer av lakse-
fisk. Alternativ administrering av karotenoider 
kan brukes som modell til å studere opptak, de-
ponering og metabolisme av karotenoider i fisk, 
men kan også utvikles til kommersiell innfar-
gingsmetode. 

Veileder har vært Dr. Bjørn Bjerkeng.

Doktorgrad i utnyttelse av karotenoider i laksefisk NY DOKTORAND

Trine Ytrestøyl
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N O R S K E  F O R S K N I N G S G R U P P E R 
H AR vært sentrale i oppdagelsen av 
en ny gruppe av DNA reparasjonsen-

zymer som reparerer metyleringsskader ved 
oksidativ demetylering. I pattedyrceller er det 
oppdaget 8 såkalte AlkB homologer (ABH-8; 
oppkalt etter en alkyleringssensitiv E. coli stam-
me, «AlkB», som ble identifisert for over 20 år 
siden). To av disse, ABH2 og ABH3, er vist å 
kunne reparere DNA-skader, og ABH3 er vist 
å også kunne reversere skader på RNA(-3). Et 
omfattende strukturstudie ledet av Geir Slup-
phaug ved NTNU er nettopp publisert i EMBO 
J (4). Arbeidet er utført i Trondheim samt gjen-
nom samarbeide og besøk til John Tainers fors-
kningsgruppe ved Scripps instituttet i Califor-
nia. Strukturen til hABH3 er løst ved en oppløs-
ning på .5Å og viser strukturell konservering 
med andre Fe(II)/oksoglutarat avhengige diok-
sygenaser. Arbeider inkluderer også produksjon 

og analyse av en rekke unike mutantproteiner 
generert ved setedirigert mutagenese av ulike 
domener i ABH3. 

 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, 
6660-5.

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

3 Ougland R, Zhang C-M, Liiv A, Johansen RF, Seeberg 
E., Hou Y-M, Remme J and Falnes PØ AlkB restores the 
biological function of mRNA and tRNA inactivated by 
chemical methylation. Mol Cell. 2004; 6, 07-6

4 Sundheim O, Vågbø CB, Bjørås M, Sousa MML, Tal-
stad V, Aas PA, Drabløs F, Krokan HE, Tainer JA and 
Slupphaug G Human ABH3 structure and key residues for 
oxidative demethylation to reverse DNA/RNA damage. 
EMBO J. 2006; 25, 3389–3397 

Strukturanalyse av human ABH3; dioxygenase 
for reparasjon av DNA og RNA

AR NE K LUNGL A ND

T HOM A S SL AGSVOL D,  EN postdoc 
i Harald Stenmarks gruppe ved Insti-
tutt for kreftforskning, Rikshospitalet-

Radiumhospitalet, publiserte nylig en artikkel i 
EMBO Journal () som belyser hvordan nivå-
ene av kjemokinreseptoren CXCR4 er forhøyet 
i kreftceller. Dette er av interesse fordi forhøyet 
ekspresjon av CXCR4 er sterkt forbundet med 
metastasering av brystkreft til lungevev.

Det er kjent at HER2, et medlem av epi-
dermal vekstfaktor-familien som øker invasivi-
tet av brystkreft, forårsaker økte cellulære ni-
våer av CXCR4 ved å stimulere PI 3-kinase, et 
enzym som danner det fosforylerte fosfolipidet 
PIP3 i cellulære membraner. Et samarbeids-
prosjekt mellom Stenmarks gruppe og Adriano 
Marchese ved Loyola University, Chicago, har 
tidligere vist at ubiquitin-ligasen AIP4 er viktig 
for degradering av CXCR4 ved å ubiquitinere 

reseptoren og på denne måten merke den for de-
gradering i lysosomer (2). I den nye artikkelen i 
EMBO Journal har Slagsvold og medarbeidere 
igjen samarbeidet med Marchese og viser at en 
proteinkinase aktivert av PIP3, PDK1, aktiverer 
en annen kinase, CISK. CISK regulerer i sin tur 
AIP4 ved fosforylering og hindrer på denne må-
ten merking av CXCR4 for lysosomal degrade-
ring. Dette er sannsynligvis noe av forklaringen 
på at CXCR4-nivåer er forhøyet i svulster som 
overuttrykker HER2 og gir håp om et nytt tera-
peutisk angrepspunkt.

) Slagsvold T, Marchese A, Brech A, Stenmark H. CISK 
attenuates degradation of the chemokine receptor CXCR4 
via the ubiquitin ligase AIP4. EMBO J. 2006;25(6):3738-49.

2) Marchese A, Raiborg C, Santini F, Keen JH, Stenmark 
H, Benovic JL. The E3 ubiquitin ligase AIP4 mediates 
ubiquitination and sorting of the G protein-coupled recep-
tor CXCR4. Dev Cell. 2003;5(5):709-22. 

CISK aktivering kan spille en rolle  
i CXCR4-mediert kreftutvikling

EIRIK FRENGEN
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P ROFESSOR DR .  PHIL OS Ingrid Har-
bitz døde 9. april, bare 60 år gammel. 
Det siste året hadde hun vært gjennom 

behandling for brystkreft, og inntil en måned 
før hennes bortgang tydet alt på at hun var frisk 
igjen, noe hun også selv ga uttrykk for ved fei-
ringen av sin 60-års dag i februar.

Etter cand. real eksamen ved Universitetet 
i Oslo (UiO), med biokjemi som hovedfag, be-
gynte Ingrid som stipendiat hos professor Jens 
G. Hauge ved Norges veterinærhøgskole (NVH) 
i 973. Hun deltok i flere forskningsprosjekter ved 
NVH, hvorav arbeidet med en muskelsykdom 
hos gris (malign hypertermi) var det største og 
mest banebrytende. Hun gjorde sammen med 
professor Hauge og forsker William Davies et 
genteknologisk pionerarbeid som fikk stor be-
tydning for vår forståelse av denne sykdomsgrup-
pen. Dette arbeidet la også grunnlag for hennes 
dr. philos grad i 993. De siste seks årene var In-
grid engasjert i forskning tilknyttet sykdommen 
scrapie hos sau og anemi hos grisunger.

Fra 994 var hun professor i biokjemi ved 
NVH, med hovedansvar for undervisning i mo-
lekylærbiologi for veterinærstudenter. Hennes 
undervisning var preget av grundighet og over-
siktlighet, noe som gjorde henne til en velansett 
og godt likt underviser. 

På grunn av sine faglige og menneskelige 
egenskaper fikk Ingrid mange viktige adminis-
trative oppgaver ved NVH. De siste fire årene 
var hun først instituttleder, deretter seksjonsle-
der ved seksjon for biokjemi og fysiologi og hun 
ledet tilsetningsrådet for vitenskapelige stil-
linger. Hun var en effektiv leder, flink til å in-
spirere, veilede og motivere sine medarbeidere. 
Ingrid var trofast mot NVH hele sin yrkesaktive 
karriere, men beholdt kontakten med Biokje-
misk institutt ved UiO i alle år, og fungerte ofte 
som faglig brobygger mellom NVH og UiO.

Til tross for all faglig dyktighet og profesjo-
nalitet, vil vi som hadde gleden av å jobbe sammen 
med Ingrid først og fremst minnes henne som et 
godhjertet og omtenksomt medmenneske. Hun 
gikk i bresjen for etablering av en barnehage 
ved NVH, noe som lyktes etter flere års innsats 
sammen med flere andre. Hun var raus, og åpnet 
også sitt hjem for sosiale samvær av ulike slag. 

Vi vil minnes Ingrid som en kjær kollega 
som på en usedvanlig måte kombinerte stor fag-
lig innsikt med medmenneskelig omsorg.

På vegne av venner og kolleger ved Norges vete-
rinærhøgskole og Universitetet i Oslo.
Susan Skogtvedt, Tom Kristensen, Lars Moe,  
Michael A. Tranulis 

M I N NE OR DIngrid Harbitz til minne
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Høna, egget, 
omeletten og 
verktøykassa

N Æ R I N G S M I N I S T E R E N  H A D D E 
EN verktøykasse, men der var det 
ingenting. Den var jo faktisk tom da 

han arvet den. Nå har han et smykkeskrin, men 
det er også tomt. Likevel har en lang rekke hel- 
og halvprominente næringslivsfolk i sommer 
uttalt til en lokal næringslivsavis at de ønsker 
seg mer forskning og innovasjon i kassa/skri-
net. Jordbærkurven delte de med andre. Men 
finansministeren vil ikke utstyre verktøykassa 
eller pynte i smykkeskrinet, fordi selv hadde 
hun engang en matboks som ennå ikke er inn-
redet med næringsrikt interiør. Noe mas om 
forskningsmidler fra forskningsministeren har 
det heller ikke vært, for han har en sandhaug 
han ikke får plassert i mange nok barnehage-
sandkasser, og noen forskningskasse har han i 
hvert fall ikke. I noen land har man en egen 
forskningsminister som bare sysler med fors-
kningsspørsmål, og det er vel et spørsmål om 
ikke noen ministere i landet vårt har litt for 
mange ører å henge hatten på. Et nær samlet 
politikerkorps har jo lovet å nærme seg 3 % 
streken for forskningsmidler, men problemet 
er bare at linja ser ut til å flytte seg oppover 
med oljeprisens hastighet. I stedet for å inves-
tere i forskning, har man investert i selskaper 
som lager landminer og klasebomber. Dette 
har mange beklaget seg over, men finansdepar-
tementets eksperter har undersøkt – og funnet 
ut at slikt ikke er i strid med folkeretten, som 
altså ikke er fårikål. I forhold til befolkningens 

størrelse er Norge også verdens største ekspor-
tør av våpen, men dette kan like gjerne kal-
les kommunikasjonssystemer. Mange ser på 
nasjonens våpenengasjement som beklagelig, 
men man skal ikke se bort fra at det kan ligge 
en sinnrik plan bak det hele. Oljefondet er nå 
på 528 milliarder kroner. Til tross for mager 
avkastning, har det økt med 30 milliarder si-
den nyttår, på grunn av stiv oljepris og 24 mil-
liarder bare i juli, mens (nesten) alle statsrå-
dene var på ferie. Når politikere konfronteres 
med Norges «innsats» innen våpensegmentet 
blir det mye hysj-hysj og mumling fra Kjell 
Magne, Jens, Jonas og til og med Kristin. Hva 
kan dette skyldes? Totalt produseres det nå for 
tiden våpen til en sannsynlig innkjøpspris av 
5000 milliarder kroner per år i verden. Hva må 
oljeprisen bli – og hvor stort må oljefondet være 
for at Norge skal kunne kontrollere all våpen-
industri, og dermed kan legge alt sammen ned i 
verdens største fredsoperasjon? Det vil ta noen 
år uansett oljepris. Skulle våre politikere kom-
mentere denne planen i tide og utide, ville jo 
prisen på våpen stige, og alle miner og bomber 
ville bli mye dyrere, så her må man utvise for-
ståelse. Det eneste problemet vil bli alle våp-
nene som må destrueres eller brukes opp i det 
man får stoppet produksjonen, men uten egg 
blir det ingen omelett. Det blir heller ikke høne 
og hane uten egg, så det skulle medføre at egget 
er viktigst. Likevel kan man ikke forske på det 
dersom det er befruktet. 
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H V IS JEG SKULLE finne på å spørre 
de nærværende om hvorfor de ar-
beider med biokjemi, og hvorfor de 

forsker, vil jeg trolig bli sett på som nokså banal, 
og iallfall som en som spiller tiden. Klart man 
forsker, og klart at biokjemi i alle avskygninger 
er interessant, utfordrende, erkjennelsessøkende, 
en høyverdig kulturaktivitet som også er svært 
samfunnsnyttig. Det er, vil jeg tro, et alminnelig 
syn blant forskere at både biokjemisk og annen 
naturvitenskapelig forskning er selvsagte aktivi-
teter i et høyt utviklet samfunn. 

Det er tre ting – og dette er ikke noe jeg har 
funnet på selv - det er tre ting som aktive forskere 
vanligvis ikke bryr seg med: Vitenskapshistorie, 
vitenskapsfilosofi og forskningspolitikk. Viten-
skapshistorie er jo pr definisjon fortid, og aktive 
naturvitere vil jo skape viten for fremtiden. Vi-
tenskapsfilosofi, enten det er gammelt pensum 
eller stoff fra mer internasjonale størrelser som 
Karl Popper, Thomas Kuhn eller Paul Feyera-
bend, har heller ikke særlig allmenn interesse; de 
fleste forskere har nok med forskningen. De for-
skere som bruker tid på vitenskapshistorie og vi-
tenskapsfilosofi blir lett stemplet som avdankede; 
hadde de vært noe tess, ville de jo ha forsket! 

Bedre anseelse blir dem til del som arbeider 
med forskningspolitikk; for forskningspolitikk 
er tross alt forbundet med penger til forskning. 
Forskningspolitikk som begrepsbetegnelse er 
forresten et nokså nytt fenomen, som har sitt 
utspring på 960-tallet med OECD som nøk-

Trygve Eklund holdt en meget god og morsom tale på Biokjemisk Vinter-
møte på Storefjell i år. Dessverre falt mikrofonene ut av og til, slik at mange 
av de gode poengene ble borte. Her er et utdrag av talen.

Trusler mot vett  
og forstand

Bankettkåseri av  
TRYGV E EK LUND
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kelorganisasjon. Da de politiske lederne møt-
tes til OECDs første minister-konferanse om 
«Science» i 963, var budskapet at de vestlige 
land nå måtte utvikle en nasjonal forskningspo-
litikk - og organer for dette.

Å fortelle til dagens forskermiljøer at pen-
ger ikke kommer automatisk, blir som å fortelle 
dykkere at havet er vått. Men vi tror kanskje at 
penger kommer ut fra noe som er stort sett rasjo-
nelle prosesser i forvaltning og forskningsråd? 
Eller at det er helt sikkert at de verdier som lig-
ger til grunn for naturvitenskapelig forskning 
– søking etter mest mulig objektive sannheter 
- er allment akseptert? Troen på fornuft, rasjo-
nalitet og sannhetssøken er en vakker tro – men 
den er også en naiv tro, utsatt for snikende an-
grep. Kanskje er fundamentet for vitenskapelig 
forskning vesentlig mindre solid enn vi tror?

Jeg skal underbygge dette, og bruker ett 
nøkkelord: Postmodernisme. Mesteparten av det 
som skrives i postmodernismens navn er ubegri-
pelig kjedelig for naturvitere, i den grad det da er 
forståelig i det hele tatt. Men det mangler ikke på 
skremmende og underholdende elementer. 

Mange vil har hørt om dette begrepet, og 
hørt det i en atmosfære av samfunnsfilosofisk 
nytale. Eksempler på slik nytale er at en rekke 
ord som «diskusjoner», «ideologiske retninger», 
«vitenskapsgrener» og «verdisystemer» tilsyne-
latende erstattet av det ene mantraord «diskurs». 
Man kan for eksempel si følgende: «Innenfor 
denne ’diskursen’ hevder man at jorden er rund». 
Og innenfor andre diskurser er jorden flat. Og 
de som kan bruke ordet «diskurs», er så avgjort 
innenfor i alle sammenhenger. Og husk at innen-
for den postmoderne begrepsverden befinner en 
urovekkende mengde beslutningstagere seg, 
fordi de direkte eller indirekte har akseptert det 
postmoderne verdensbilde som referanseramme. 
Vi naturvitere er så avgjort utenfor, og faren er at 
vi ikke skjønner det før det er for sent. 

Poenget i den postmodernistiske forestil-
ling om verden, og særlig i den postmodernistis-
ke vitenskapskritikk, er at naturvitenskap ikke 
er et bedre redskap enn andre metoder når det 
gjelder å forstå verden. «Virkeligheten» bør man 
nærme seg på andre måter, fortrinnsvis gjennom 
språkanalyser, og alltid med det forbehold at in-
tet «sant» finnes, bare ulike varianter av språk-
tolkning under innflytelse av ulike sosiale og 
historiske rammer. Dobbeltheliks-strukturen 
for DNA er bare sann fordi et flertall av forskere 
har makt til å hevde dette – et annet flertall kan 

komme til å endre sannheten. Og – merk dere 
dette, for her er poenget – disse vitenskapskritis-
ke sosiologene, som er sterkt inspirert av fransk 
esoterisk litteraturteori – avviser at naturen selv 
kan tjene som noen referanse; det er ikke slik 
at naturens DNA faktisk er en dobbeltheliks, 
for naturen finnes bare slik som den beskrives 
av forskningens maktelite. «Alt er politikk», het 
det da 968-generasjonen omdefinerte verden; 
dagens variant er at alt er sosiologi.

Den internasjonale debatt som er reist om 
den postmoderne underminering av naturviten-
skapene har bare så vidt vært å merke her i lan-
det. Men vi merker virkningene i en tiltagende 
vitenskapsfiendtlighet, og vitenskapsskepsis. Jeg 
sikter ikke til den type kritisk ettertanke som 
avløste den allmenne teknologi- og fremtidsop-
timisme fra 50- og 60-tallet, men en langt alvor-
ligere form for verdirelativisering, gjort tydelig 
ved at det er en allmenn holdning hos alle medi-
afolk jeg har møtt de senere årene at ingen objek-
tive sannheter finnes. Dette er en tro som deles 
av et rikt utvalgt humanistisk utdannede, og av 
en rekke halvstuderte røvere blant politikere.

Men de jukser! Under dekke av delvis 
forståtte tanker av filosofisk art om hva det er 
å «vite», retter de skytset ensidig mot naturvi-
tenskapen, og appliserer et apparat av filosofiske 
usikkerhetsprinsipper for å frata vitenskapen 
dens «hegemoni» og «privilegier». 

Bortsett fra innenfor arkitektur, der begrepet 
postmodernisme brukes om kombinasjon av mo-
derne teknologi og tradisjonelle bygninger er det 
umulig å få postmodernismens relativister til å gi 
en overbevisende definisjon. Det blir alltid noe 
om at «du forstår hva jeg mener selv om det ikke 
er mulig å lage en definisjon»-snakk. Richard 
Dawkins - evolusjonsbiologen - har oppfordret 
naturvitere til alltid å avkreve postmodernister 
en beskrivelse av hva de mener med sitt ståsted. 
Han og mange andre har aldri klart å høre noen 
klar tale om dette ståstedet. Men klar tale er jo 
heller ikke målet for postmodernistene.

Men i huleste, hvorfor i all verden belemre 
oss med snakk om postmoderne teoretikere, de 
er jo bare tullinger med sitt hjernespinn? Jo, for 
å gjenta: Husk at innenfor den postmoderne be-
grepsverden befinner en urovekkende mengde 
beslutningstagere seg, fordi de direkte eller indi-
rekte har akseptert det postmoderne verdensbilde 
som referanseramme. Dette gjelder politikere, 
mediafolk, skoleteoretikere og en god porsjon 
humanistisk orienterte forskere. I økende grad 
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vil naturvitenskapssamfunnet også oppleve krav 
om at vitenskapelige resultater skal settes inn i en 
sammenheng, slik at andre forhold enn de fors-
knings-metodologiske skal spille inn når det gjel-
der hva som er «vitenskapelige resultater».

For eksempel, fra opphavsmennene til det 
som kalles «knowledge production mode 2»;

«A more sociologically sensitive epistemio-
logy is needed which incorporates the ’soft’ in-
dividual, social and cultural visions of science as 
well as the ’hard’ body of its knowledge»

«Kunnskapsproduksjon modus 2» – det 
er like godt å lære seg det, for det kommer til 
å bli brukt som argument for at politikere og 
andre makthavere selv må kunne definere hva 
som skal være vitenskapelig sant. Vitenskape-
lige forskningsresultater som man ikke liker 
kan dermed avfeies ved at de er fremkommet 
ved mer tradisjonell metodologi, uten hensyn 
til oppfatninger og ønsker i det samfunnet som 
vitenskaperne befinner seg i. Således er antage-
lig homøopati og astrologi og en rekke new age-
fenomener vitenskapelig sanne i modus to-ver-
denen. Uthulingen av den vitenskapelige fors-

knings grunnleggende verdier er i full gang.
Vitenskapssamfunnet mangler immunsys-

tem mot denne typen snikende utvikling. Jeg 
kan bare oppfordre til våkenhet og motangrep, 
ellers blir vi offer for en stillferdig, men funda-
mental omforming av hele den kultur vi tror vi 
lever i. Vi blir ofre for hva vi kan kalle et «os-
motisk kupp», hvor relativisme, overtro og ob-
skurantisme erstatter kritisk fornuft, og erstatter 
den ved umerkelig å sive inn i alle åpninger. Hvis 
noen mener at jeg i de skildrede postmoderne fe-
nomener ser en djevel i vårt verdensbilde, har de 
rett. Men jeg forsøker å oppfordre til medvirk-
ning i å avsløre denne djevelen ikke som en ren 
djevel, men mer som en klovn – en pretensiøs 
keiser uten klær.

Ellers skal vi naturligvis ikke være forbauset 
over at overtro har mer appell enn fornuft! Den 
mest spissformulerende amerikanske skribent 
som har eksistert, H.L. Mencken, sa det slik:

«Den vanligste av alle dumheter består i å 
tro lidenskapelig på noe som helt klart ikke er 
sant. Det er hovedbeskjeftigelsen for menneske-
heten.»

Sanyo Energy & Ecology Europe, Medical Divisi-
on og deres importør Essell AS har  gleden av å 
meddele at vi har de beste forhandlere, i Norge, 
for Sanyo Biomedisinske Produkter.

Mangeårige aktør i bransjen med utstrakt 
kompetanse og et unikt salgs og service ap-
parat skal betjene nye og gamle kunder i hele 
Sør-Norge.

Produktansvarlig Trude Sæterøy sammen med 
Salgssjef Guri Nilsen har stor tro på at det store 
produktspekteret til Sanyo vil gleder deres 
kunder og passer veldig godt inn i deres øvrige 
program av Laboratorie produkter.

Harald Sundal innehaver og daglig leder av Lab.
tec har arbeidet med Sanyo Biomedisinske Pro-

dukter i mer enn 6 år og vil har hovedansvaret 
for salg og leveranser i Rogaland, Hordaland og 
Sogn & Fjordane.

Odd Roar Melhus har hovedansvaret for salg-
service og leveranser i Møre og Romsdal, Sør 
og Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark 
og Svalbard. Odd Roar har arbeidet i disse om-
rådene i mer enn 27 år og er godt kjent hos de 
fleste brukere av Laboratorie produkter.

I tillegg har han arbeidet med salg og service av 
Sanyo Biomedisinske Produkter i 13 år.

Sanyo Energy & Ecology Europe, Medical Di-
vision ønsker alle sammen tillykke med deres 
nye og spennende oppgaver. Sanyo presisere 
at de vil til en hver tid stå bak deres represen-
tanter med all nødvendig støtte for å forenkle 
hverdagen til deres kunder ved valg av Sanyos 
miljøvennlige kvalitetsprodukter.

Pressemelding



” 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 

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


