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Uansett hva du skal pipettere,  
så har vi de beste løsningene. 

Vi kan gjøre arbeidsdagen din langt mer 
effektiv og redusere belastningsskadene 
dine til et minimum. 

Våre løsninger gir deg også langt bedre 
nøyaktighet og presisjon, slik at du kan    
utnytte hele potensialet i de analyse-
metodene du bruker. 

Det beste av alt er at våre løsninger  
koster ikke så mye som du tror. 
Vi skal levere 3 stk. XIRIL roboter før jul    
etter en anbudsrunde der vi var best på pris/
ytelse.

Besøk oss på www.eped.com eller ring 
og snakk med Joachim på 22955955. 
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E T AV M A K T ENS  SUK K  gikk gjen-
nom forskersamfunnet da regjeringen 
la fram sitt forslag til statsbudsjett 

for 2007 i oktober i år. Det viste, stikk i strid 
med lovnadene i Forskningsmeldingen og Soria 
Moria-erklæringen, en formidabel reduksjon i 
bevilgningene til landets universiteter og høy-
skoler. I tillegg erfarte Norges Forskningsråd 
også en reduksjon i overføringer til Vitenskap, 
da spesielt til grunnforskningsprogrammer og 
frittstående prosjekter. I tillegg, minimalt med 
midler til vitenskapelig utstyr.

På våre universiteter og høyskoler ble det 
reagert kraftig på at Regjeringen valgte å ikke gi 
midler til en eneste ny stipendiatstilling i 2007. 
Dette er i sterk kontrast til den vedtatte opptrap-
pingsplanen som forutsatte 350 nye stillinger i 
2007. Videre, Regjeringen forpliktet seg i Soria 
Moria-erklæringen også til at den norske fors-
kningsinnsatsen skal økes til 3% av BNP innen 
200. Forskerforbundets leder kommenterte at 
det nåværende forslag til statsbudsjett for 2007 
ikke vil bidra til å føre oss nærmere dette målet.

Hva vil så konsekvensene av dette være? For 
det første vil universitetene og høyskolenes mu-
lighet for rekruttering til forskning og framtidig 
kompetanseutvikling bli kraftig redusert. Uten 
nye midler til forskning blir det vanskelig å til-
sette nye folk i forskerstillinger og fremme kom-
petanseheving. I praksis blir forskning og høyere 

utdanning satt tilbake i tid, og det blir dermed 
vanskeligere å realisere kvalitetsreformen. 

For det andre, når muligheten for å søke 
grunnforsknings- og frie midler i forsknings-
rådet også reduseres, går det alvorlig ut over 
biovitenskapen. Erfaringsmessig er det meget 
stor konkurranse om forskningsmidler allerede 
i f.eks. FRIBIOMOL (innvilgelsesprosent på 
godt under 0), og forslaget til statsbudsjett 2007 
forverrer situasjonen betraktelig. Dette betyr at 
konkurransen om forskningsmidler allerede 
er tøff og bare de etablerte, beste forskerne får 
midler. I praksis fører dette til at rekruttering 
reduseres ved at nyetablerte forskere ikke når 
opp. Dermed mister Norge som nasjon mulig-
heten til å fornye kunnskapsbasen og ta opp i 
seg nye internasjonale forskningstrender. Dette 
er svært betenkelig sett ut fra et Bioteknologisk 
synspunkt, hvor Norge har forventninger til 
bioteknologisk industri. En konkurransedyktig 
bioteknologiindustri forutsetter et visst volum av 
høykvalitets biovitenskap. Vi er ikke der enda. 

La oss alle håpe at Djupedal besinner seg i 
revidert statsbudsjett!

Jeg vil til slutt ønske alle våre medlemmer en 
hyggelig julefeiring!

Mvh Berit

PRESIDENT

BER IT JOH A NSEN

Forskningens kår forverres!

N Å HAR ET år som redaktør gått, og 
det har vært en lærerik periode. Jeg 
håper dere lesere har funnet innhol-

det i NBS-nytt interessant. Har dere synspunk-
ter på hva som må til for å forbedre bladet, så ser 
jeg frem til å høre fra dere. 

Det er tre faste spalter vi vil fortsette med. 
For det første presenterer vi i spalten ”histo-
riske norske arbeider” artikler som fortjener 
fornyet heder og oppmerksomhet. Videre pre-
senteres nye, sterke arbeider som kommer ut fra 
norske miljø. Ta kontakt med meg, eller en av 
redaksjonsmedlemmene, hvis dere har forslag 
til artikler som dere mener bør presenteres i 

disse spaltene. I bladet ønsker vi også å presen-
tere nye doktorander. Jeg vil oppfordre alle nye 
doktorander til å sende inn en kort oppsum-
mering av sin forskning, gjerne supplert med et 
bilde. Det er bare på denne måten vi får en god 
dekning av nye doktorander innen vårt felt, i 
hele landet. 

Jeg vil takke redaksjonsmedlemmene for innsat-
sen i året som har gått. Håper dere står på til 
neste år også! Samtidig ønsker jeg leserne god 
jul og et godt nytt år!

REDAKTØR

EIR IK FR ENGEN
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J EG GÅR INN i mine siste uker som gene-
ralsekretær i NBS. I februar overtar Win-
nie Eskild jobben. Det har vært mye å gjøre 

i disse fire årene, men det føles meningsfylt å 
bidra til å holde en så viktig organisasjon som 
NBS levende og relevant. Foreningens viktigste 
aktiviteter er utvilsomt det årlige Kontaktmøtet 
samt utgivelse av NBS-nytt. Siden jeg ikke er 
involvert i utformingen av NBS-nytt, kan jeg 
skryte litt av blekka vår. Fra alle hold får bladet 
svært gode karakteristikker, og det er utvilsomt 
et blad som blir lest. På en tredjeplass i aktivi-
tetsrankingen kommer hjemmesiden (www.bio-
kjemisk.com), der det er over tusen forskjellige 
brukere på besøk hver måned.

Noe jeg er mindre fornøyd med, og som jeg 
gjerne skulle fått gjort noe med, er at det er så få 
av våre (yngre) medlemmer som ønsker å reise ut 
i verden for å lære mer. Jeg forstår ikke hvorfor 
det er slik, men tendensen har vært der i mange 
år: Selv om det kastes penger etter studenter og 
stipendiater, så foretrekker de å bli hjemme. NBS 
er medlem av FEBS, den europeiske biokjemi-
organisasjonen, som arrangerer en lang rekke 
kurs og møter og deler ut stipendier med kort og 
lang varighet. Det samme gjelder EMBO. Begge 
disse organisasjonene får svært få søknader fra 

Norge i et typisk år; man trenger ikke bruke hele 
hånden for å telle, av og til ikke engang en fin-
ger. Og jeg vil minne om at NBS har nesten 500 
medlemmer. Tallene fra FEBS for 2005 viser at 
INGEN norske fikk reisestipend til et FEBS-
møte/kurs, og jeg er ganske sikker på at det betyr 
at ingen har søkt. Har alle så flust med reisepen-
ger allerede eller reiser vi ikke? I mitt stille sinn 
har jeg lurt på hvorfor NBS er medlem av FEBS, 
når medlemmene ikke utnytter mulighetene. 
Har ikke våre unge forskere forstått at forskning 
er en internasjonal idrett og at vår hjemlige dam 
er altfor snever? Det er ekstremt viktig å komme 
seg ut for å knytte kontakter og å oppleve hvor-
dan det arbeides og tenkes ute i verden. Det ser 
ikke ut til å være tilstrekkelig at det finnes lett 
tilgjengelige reisestipendier – selv NBS sine egne 
reisestipendier har bare noen få søkere. Styret i 
NBS tar gjerne imot innspill og forslag til tiltak.

Mulighetene for norske forskere ute i Europa 
er ett av temaene vi vil ta opp under det kommende 
Kontaktmøtet på Lillehammer. Vi vil arrangere 
en sesjon der europeisk forskningspolitikk og mu-
lighetene for yngre forskere blir diskutert. Vi får 
prominente innledere fra FEBS/EMBO/ELSO 
og fra det nystartete ERC – European Research 
Council. Jeg håper jeg ikke blir alene i salen.

GENERAL- 
SEKRETÆR

ER IK BOY E

Svanesang

Det er fortsatt mulig å melde seg på til Bio-
kjemisk Kontaktmøte 2007 (.-4. februar på 
SAS Radisson Lillehammer hotell). Det er et 
begrenset antall rom igjen på konferansehotel-
let, så vi oppfordrer alle til å registrere seg NÅ 
for å være sikret plass: http://tsforum.event23.
no/nbs/nbs07/. Husk også på at medlemskapet i 
NBS må være i orden (betalt).

Abstracts: Absolutt siste frist for innsending 
av abstracts som skal med i abstract-boken er 
0.desember!

Reisende med NSB får 20% rabatt på tog-
billettene. 

Alle påmeldte som har betalt vil få info pr. 
e-mail i begynnelsen av januar.

Vi vil minne om at vi i år kan by på plenumsfo-
relesere i verdensklasse: 
- Pascale Cossart (Signaloverføringer/infek-

sjonsmedisin)
- Carl Henrik Heldin (Vekstfaktorer)
- Carl H. June (Klinisk immunologi)
- Ron McKay (Stem cells/neuroscience)
- Kai Simons (Membrantransport)
- William R. Taylor (Struktur/funksjon/bio-

informatikk)
- Simon Weiss (Quantum dot/nanoteknologi)

Vel møtt til et spennende og faglig interessant 
møte med mange overraskelser!
På vegne av arrangementskomiteen, 
Kim Toft

Meld deg på Vintermøtet 2007!
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P R O F E S S O R  E R L I N G  S E E B E R G 
(946-2004) var en pioner innenfor mo-
lekylærbiologisk forskning og han var 

den første til å ta i bruk rekombinant DNA tek-
nologi i Norge. Erling var internasjonalt aner-
kjent innen DNA reparasjon og bidro til flere 
banebrytende arbeider igjennom sin 30 år lange 
forskningskarriere.

E R L I NG SE E BE RG
Erling Seeberg kom til Forsvarets forsknings-
institutt (FFI), avdeling for miljøtoksikologi, 
på Kjeller i 969 som nyutdannet sivilingeniør 
i biokjemi fra Norges tekniske høyskole. Under 
ledelse av forsker Ivar Johansen ved FFI ble hans 
interesse for strålingsbiologi og DNA reparasjon 

vekket. Med unntak av et forskningsopphold ved 
Yale University, 972-73, jobbet han som forsker 
ved FFI frem til 993. I perioden 990-995 var 
han gruppeleder ved Bioteknologisenteret, Uni-
versitetet i Oslo. I 995 ble Seeberg professor i 
medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Oslo 
og forskningssjef ved avdeling for molekylærbio-
logi, institutt for mikrobiologi, Rikshospitalet.

Etter at Seeberg kom tilbake fra sitt uten-
landsopphold ved Yale University i 973 etablerte 
han en liten forskningsgruppe som hadde fokus 
på reparasjon av UV indusert DNA skade i E. 
coli.  Proteinekstrakter fra UV sensitive mutan-
ter ble brukt i in vitro assays for å identifisere 
genprodukter involvert i reparasjon av pyrimi-
dindimerer i DNA.  I 976 publiserte Seeberg 
og medforfattere i tidsskriftet Nature at E. coli 
benytter tre komplementære aktiviteter, UvrA, 
UvrB og UvrC, for å initiere ATP avhengig re-
parasjon pyrimidindimerer (Seeberg et al., 976). 
To år senere rekonstruerte Seeberg reparasjon 
av UV indusert DNA skade med delvis rensede 
preparater av UvrA, B og C. Dette ble publisert i 
PNAS (Seeberg, 978) og viser at UvrABC dan-
ner et enzymkompleks som medierer en ATP 
avhengig endonuklease aktivitet. Disse publi-
kasjonene var et gjennombrudd i forståelsen av 
de molekylære mekanismene for nukleotidut-
kuttingsreparasjon og er senere blitt brukt som 
lærebokstoff (se figur nedenfor). 

Senere i forskningskarrieren gjorde Seeberg 
banebrytende arbeider innenfor andre deler av 

Erling Seeberg, Jon Nissen Meyer, Peter Strike (976):
Incision of ultraviolet-irrdiated DNA by extracts of E. 
coli requires three different gene products.  
Nature 263, 524-526

M AGNAR BJØR Å S

Historiske norske arbeider: 
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DNA reparasjon. Spesielt viktig var hans bidrag 
til baseutkuttingsreparasjon. I begynnelsen av 
80 tallet publiserte Seeberg flere arbeider av 
stor betydning for forståelsen av reparasjon av 
alkyleringsskade på DNA (Karran et al, 980; 
Evensen og Seeberg, 982). Identifiseringen av 
oxidativ demetylering som en helt ny mekanis-
me for reparasjon av alkyleringsskade på DNA 
ble Seebergs siste banebrytende bidrag til DNA 
reparasjon (Falnes et al., 2002).  

Erling utmerket seg som en forsker med ori-
ginale ideer og evnen til å ta i bruk ny teknologi. 
Hans forskning ble blant annet belønnet med 
Jahre prisen for medisinsk forskning og Kong 
Olav Vs pris for kreftforskning.

R EF E R A NSE R
Seeberg E, Nissen-Meyer J, Strike P. Incision of ultravio-
let-irradiated DNA by extracts of E. coli requires three 
different gene products. 
Nature 976;263:524-6.

Seeberg E. Reconstitution of an Escherichia coli repair 
endonuclease activity from the separated uvrA+ and uvrB+/
uvrC+ gene products. 
PNAS 978;75:2569-73.  

Karran P, Lindahl T, Ofsteng I, Evensen GB, Seeberg E.  
Escherichia coli mutants deficient in 3-methyladenine-
DNA glycosylase. 
J Mol Biol. 980;40:0-27.  

Evensen G, Seeberg E. Adaptation to alkylation resistance 
involves the induction of a DNA glycosylase. 
Nature. 982296:773-5.

Falnes PO, Johansen RF, Seeberg E. AlkB-mediated 
oxidative demethylation reverses DNA damage in Es-
cherichia coli. 
Nature. 2002;49:78-82.  

(F IG )  Fra DNA repair, Errol Friedberg, 1984, s 236

Annonsepriser fra 1. januar 2007:
1/1 side 8900,-
1/2 side 5900,-
1/3 side 4400,-
1/4 side 3700,-
1/8 side 1900,-
Annonsene kan ha opptil 4 farger 

Det gis 10% rabatt til annonsører som bestiller 
minst 3 annonser fortløpende. 

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

nonsene avhenger av hvor stor annonsen  
i NBS-nytt er:
5000 kr + mva (tre helsider i NBS-nytt)
7500 kr + mva (tre halvsider i NBS-nytt)
10000 kr + mva (tre kvartsider i NBS-nytt)

Kontakt annonseansvarlig:
Hamid R. Samari
Avd. for Cellebiologi
Det norske Radiumhospital
Montebello 
0310 Oslo
Tlf: 22 93 55 50
Faks. 22 93 45 80
E-post: Hamid.Samari@rr-research.no

Annonsér i NBS-nytt
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G E N E R A L S E K R E T Æ R -E L E C T  -  
HVA er nå det? Som ”alle vet”, er det 
som oftest tungt å finne noen til å 

aksle frivillige, tidkrevende verv. I NBS har man 
derfor innført ordningen generalsekretær-elect, 
hvor den kommende generalsekretæren velges  
år i forkant av et skifte. Man får en periode med 
overlapp for å sikre kontinuitet av foreningens 
drift. Endelig, 20 år etter Anne-Lise Børresen-
Dale, er en ny kvinne villig til å dra lasset. 

For mange er professor Winnie Eskild en 
kjent skikkelse i fagmiljøet. Men hvem er hun 
egentlig? Winnie havnet i Norge litt tilfeldig 
midt på 70-tallet, og har blitt siden. Hennes ”te-
matiske område” er genregulering. For tiden står 
kjernereseptorer og genpromotere i fokus ved 
Institutt for Molekylær Biovitenskap, UiO. Som 
person sier Winne selv at hun er pragmatisk og 
bundet av løfter. Hun er ikke en typisk represen-
tant for ”norsk turkultur”, men heller nærmere 
lenger sør i Europa. Lange kulturvandringer 
framfor skogsturer, med kunst, musikk og lit-
teratur som vikige elementer. Hun ser nyttige 
paralleller mellom kunst og forskning - begge er 
kreative, skapende prosesser med utløp for tan-
ker og ideer. Det å forske er et stort privilegium 
med frihet under ansvar!

Er generalsekretæren mer enn kontingent-
innkrever og listefører? Det er lenge siden NBS 
ble til som ”kjøkkenforening”. Selv etter 40 år er 
NBS fremdeles ingen topptung organisasjon og 
like avhengig av dugnadsånd på frivillig basis. 
Winnie er opptatt av spørsmål som hva er NBS 

i dag, hvor skal vi, og med hvilket stemme? I 
dagens forskningsmangfold - hvor står NBS 
og hva er målgruppen? Hva er den optimale 
arbeidsdelingen mellom president og general-
sekretær? Winnie er opptatt av NBS og gleder 
seg til å ta fatt!

Den kommende  
generalsekretær i NBS  
– Winnie Eskild

K R IST IN B.   
A NDER SSON
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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?
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*) Også for glasskapillærbaserte systemer

Ole Gorm Berg
Produktspesialist

hos Bergman
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PCR og qPCR reagenser

      og reduserer prisene med opp til 75%!
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A NDR E W Z .  F IR E  og Craig Mello 
publiserte i 998 at de hadde oppda-
get at introduksjon av dobbeltrådet 

RNA (dsRNA) i nematoden Caenorhabditis ele-
gans resulterte i sekvensspesifikk nedregulering 
av genekspresjon (). Prosessen, som de kalte 
RNA-interferens (RNAi), kan medieres enten 
via spesifikk degradering av mRNA eller ved 
blokkering av translasjonen, og er en utbredt 
post-transkripsjonell genreguleringsmekanisme 
i eukaryote celler. Denne prosessen er avhengig 
av ”small interfering RNA (siRNA)” som base-
parer med transkriptet. I artikkelen i Nature viste 
Fire og Mello at introduksjon av enten et sense 
eller antisense RNA-molekyl resulterte i sparsom 
reduksjon av måltranskriptet. Når de i stedet in-
troduserte dobbeltrådet RNA, resulterte dette i 
en effektiv og spesifikk reduksjon av transkript-
konsentrasjonen. RNA-interferens-prosessen ga 
også en forklaring på observasjoner som tidlig på 
990-tallet ble gjort i planten petunia og i soppen 
Neurospora crassa, og som da hadde blitt kalt hen-
holdsvis ”co-suppression” og quelling (2,3).

RNAi har senere blitt vist å resultere i effek-
tiv og spesifikk nedregulering av måltranskripter 
ved introduksjon av dsRNA molekyler på 20-30bp 
i pattedyrceller. Dette har åpnet for utstrakt bruk 
av siRNA i molekylærbiologisk forskning. Videre 
har mange store forhåpninger om at RNAi-pro-
sessen kan utnyttes i fremtidig terapi.

Andrew Z. Fire (født 959) arbeider i dag 
ved Stanford University School of Medicine 
(USA), og Craig C. Mello (født 960) arbeider 
ved University of Massachusetts Medical School 
(USA). 

. Fire A, Xu S, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE, 
Mello CC (998). Potent and specific genetic interference 
by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature, 
391(6669):806-.

2. Napoli C, Lemieux C, Jorgensen R (990). Introduction 
of A Chimeric Chalcone Synthase Gene Into Petunia Re-
sults in Reversible Co-Suppression of Homologous Genes 
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Nobelpris for oppdagelsen 
av RNA-interferens 

 EIR IK FR ENGEN

De amerikanske forskerne Andrew Z. Fire og Craig C. Mello mottar den 0. 
desember 2006 Nobelprisen i medisin og fysiologi for sitt arbeid innen regule-
ring av genekspresjon. De deler prisen og får den på grunn av sin oppdagelse 
av RNAi, en grunnleggende mekanisme som er av sentral betydning for å kon-
trollere genetisk informasjon. 

(under) Nobelprisvin-
ner Andrew Z. Fire (i 
midten) i laboratoriet. 
Copyright © Stanford 
News Service 2006. 
Photograph used with 
permission from the 
Stanford News Service. 
(Foto: Linda A. Ci-
cero / Stanford News 
Service)

(t.h.) Nobelprisvinner 
Craig C. Mello med 
kone og datter feirer 
tildelingen. Copyright 
© University of Massa-
chusetts Medical School 
2006. Photograph used 
with permission from 
Public Affairs Asso-
ciate, News Office of 
Public Affairs & Publi-
cations, UMass Medical 
School News Bureau. 
(Foto: Luigi Piarulli)




N BS-N Y T T 4  /2 0 0 6

A NDER S JA HR ES  ST OR E medisin-
ske pris ble i år tildelt professor Jon 
Storm-Mathisen ved Universitetet 

i Oslo. Prisen for yngre forskere ble delt mel-
lom professor Farrukh A. Chaudhry ved Uni-
versitetet i Oslo og professor Poul Nissen ved 
Universitetet i Århus. Jon Storm-Mathisen og 
Farrukh A. Chaudhry var en gang lærer og elev. 
I dag er de kolleger som forsker på signalstoffer 
i hjernen. De har begge gjort banebrytende ar-
beid for identifisering og karakterisering av nye 
transportproteiner.

Som ung medisinstudent på 60-tallet ble 

Jon Storm-Mathisen introdusert til nervecel-
lers kommunikasjon av Per Andersen, verdens-
kjent for sine arbeider om hvordan nerveceller 
kommuniserer ved elektriske signaler. Etter det 
introduserte Theodor Blackstad han for hippo-
campus. Storm-Mathisen ble deretter hentet av 
Frode Fonnum til Forsvarets Forskningsinstitutt 
(FFI) på Kjeller som en del av militærtjenesten, 
men ble på Kjeller i elleve år. I 978 ble Storm-
Mathisen hentet tilbake til det som nå heter 
Anatomisk avdeling ved Institutt for medisin-
ske basalfag, hvor han fremdeles arbeider. Han 
regner seg som privilegert som har arbeidet, og 

Jon Storm-Mathisen og Farrukh A. Chaudhry

– vinnere av Anders Jahres 
medisinske priser 2006

AR NE K LUNGL A ND

(over)  
Jon Storm-Mathisen 
og Farrukh Abbas 
Chaudhry er kolle-
gaer med innsikt i den 
menneskelige hjerne 
hinsides de flestes 
forstand (Illustrasjons-
foto: Marco Aurelio O. 
Ribeiro).
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fortsatt arbeider, sammen med så mange dyktige 
forskere, og nevner også Fred Walberg, Kirsten 
K. Osen, Ole Petter Ottersen, Niels Christian 
Danbolt, Farrukh A. Chaudhry, Vidar Gunder-
sen og Linda H. Bergersen. 

I hans tidlige arbeider ble det vist at glu-
tamatopptak skjer selektivt i nerveendene til 
eksitatoriske baner i hippocampus (Storm-
Mathisen, 977) og i eksitatoriske baner fra 
hjernebarken til striatum (Divac et al., 977). 
Senere introduserte Storm-Mathisen metode 
for mikroskopisk påvisning av aminosyrer og 
kunne vise at glutamat og GABA er anriket i 
synaptiske vesikler i henholdsvis eksitatoriske 
og inhibitoriske nerveender. Han viste videre 
at glysin er signalstoff i hemmende nevroner i 
ryggmargen (den hemmende komponenten av 
nervenettverk som gir bevegelse). For dette ble 
han belønnet med to publikasjoner i Nature 
(Storm-Mathisen et al., 983; Dale et al., 986). 
Når de resultatene han har publisert sammen 
med Farrukh A. Chaudhry (se neste avsnitt), 
samt andre arbeider det ikke ble plass til her, 
legges til, kommer det fram at Storm-Mathi-
sen har bidratt til gjennombrudd innen hjerne-
forskning på 60-, 70-, 80-, 90-tallet – og etter 
årtusenskiftet.

Storm-Mathisen har også blitt tildelt Uni-

versitetets forskningspris (2004), og året etter 
mottok han, sammen med kollega Ole Petter 
Ottersen, den prestisjefylte Lundbeck-prisen. 
Hans anseelse gjenspeiles også i at hans navn 
er å finne høyt oppe på listen over verdens mest 
siterte forskere. 

”Skaff dere en hobby, ellers vil medisinen ta 
livet av dere”, sa en av hans gamle lærere på me-
disinstudiet. I så måte har Storm-Mathisen også 
hatt suksess. Og, om han har ski eller joggesko 
på beina, sitter på en sykkel eller underholder 
med stev i altfor sene nattestimer, har han en 
eventyrlig utholdenhet.

Farrukh A. Chaudhry begynte med fors-
kning ved Anatomisk Institutt, UiO, mens han 
var medisinerstudent. Det startet med arbeider 
innen elektronmikroskopi, fortsatte med mole-
kylærbiology og dernest elektrofysiologi. Han 
er nå gruppeleder ved Bioteknologisenteret i 
Oslo og tilknyttet Senter for molekylærbiologi 
og nevrovitenskap (CMBN), UiO, som profes-
sor II. 

Til tross for at Chaudhry så vidt har rukket 
å bli 37 år er det vanskelig å bare velge ut noen 
få arbeider fra hans karriere. Noen sentrale ar-
beider, i kronologisk rekkefølge: I 995 publi-
serte han sammen med Storm-Mathisen et ar-
beide som benyttet frysesubstitusjonstekninkk 

Det er sjeldent å se 
forskere så staselige som 
ved utdelingen av Jahre-
prisen. Prisen ble delt ut 
3. Oktober i Universi-
tetets aula akkompag-
nert av nydelig klassisk 
musikk, etterfulgt av 
middag og festivitas på 
hotell Continental. Fra 
venstre professor Poul 
Nissen fra Universite-
tet i Århus, professor 
Farrukh A. Chaudhry 
og professor Jon Storm-
Mathisen fra Universi-
tetet i Oslo (Foto: Arne 
Klungland).



3
N BS-N Y T T 4 /2 0 0 6

og immunogull merking for eksakt lokalisering 
av glutamattransportører (Chaudhry et al., 
995). Under et forskningsopphold i laborato-
riet til Robert H. Edwards (San Fransisco, Ca-
lifornia) identifiserte han en ”ny” familie med 
transportører, til da ukjent hos virveldyr, som 
er det molekylære grunnlaget for aminosyre-
transportsystemene N og A (Chaudhry et al., 
999). 

Etter dette oppholdet ønsket Edwards 
seg flere nordmenn til sin forskningsgruppe. 
Chaudhry fortsatte arbeidet med glutamin-
pumper i denne familien, og viste at de blant an-
net sørger for resirkulering av transmitter-gluta-
mat i hjernen (Chaudhry et al., 200). Han har 
også som hovedforfatter, ofte i samarbeide med 
sine tidligere veiledere, produsert unike arbeider 
for videre karakterisering av pumper som brin-
ger glutamat inn i synaptiske vesikler. 

Da Farrukh startet medisinerstudiet var det 
sjeldent å se norskpakistanere ved Universitetet i 
Oslo. I dag er 5% av medisinerstudentene i Oslo 
norskpakistanere. I en slik sammenheng må det 
være en fantastisk inspirasjon at Farrukh også 
har mottatt Kongens gullmedalje for fremra-
gende forskning innen medisin og han er blant 
de få nordmenn som har mottatt prisen «Young 
Investigator Award” som deles ut av the Inter-
national Society for Neurochemistry til en yngre 
forsker på verdensbasis. 

Og her legger vi til at Farrukh, ved siden 
av å være en dyktig forsker også er opptatt av 
sine medmenneskers ve og vel. Han arbeider 
for å organisere norskpakistanske leger, han har 
vært engasjert i politikk og i forbindelse med 
jordskjelvet i Pakistan. Vi kjenner han som en 
fantastisk engasjerende (og engasjert!) foreleser. 

I likhet med sin tidligere veileder Storm-Mat-
hisen beskrives han som en rolig, ydmyk, inspi-
rerende og dyktig veileder – og samarbeidspart-
ner. 

Til slutt: Det er også oppmuntrende å treffe 
lærer og elev som har så mye positivt å si om 
hverandre. 

R EF E R A NSE R
J. Storm-Mathisen. Glutamic acid and excitatory nerve 
endings: Reduction of glutamic acid uptake after axotomy. 
Brain Res. 20:379-386, 977.

I. Divac, F. Fonnum, J. Storm-Mathisen. High affinity 
uptake of glutamate in terminals of corticostriatal axons. 
Nature 266:377-378, 977.

J. Storm-Mathisen, A.K. Leknes, A. Bore, J.L. Vaaland, 
P. Edminson, F.M.S. Haug, O.P. Ottersen. First visualiza-
tion of glutamate and GABA in neurones by immunocyto-
chemistry. Nature 30:57-520, 983.

N. Dale, O.P. Ottersen, A. Roberts, J. Storm-Mathisen. 
Inhibitory neurones of a motor pattern generator in Xeno-
pus revealed by antibodies to glycine. Nature 324:255-257, 
986.

F.A. Chaudhry, K.P. Lehre, M. van Lookeren Campagne, 
O.P. Ottersen, N.C. Danbolt, J. Storm-Mathisen. Gluta-
mate transporters in glial plasma membranes: highly diffe-
rentiated localizations revealed by quantitative ultrastruc-
tural immunocytochemistry. Neuron 5:7-20, 995.

F.A. Chaudhry, R.J. Reimer, D. Krizaj, D. Barber, J. 
Storm-Mathisen, D.R. Copenhagen, R.H. Edwards.  
Molecular analysis of system N suggests novel physiologi-
cal roles in nitrogen metabolism and synaptic transmission. 
Cell 99:769-80, 999

F.A. Chaudhry, D. Krizaj, P. Larsson, R.J. Reimer, C. 
Wreden, J. Storm-Mathisen, D. Copenhagen, M. Ka-
vanaugh, R.H. Edwards. Coupled and uncoupled proton 
movement by amino acid transport system N. EMBO J. 
20:704-5, 200

FA R RU K H A BB A S 
CH AU DHRY 
Født 22. juni 969  
Dr.med. i 2002  
Professor II ved UiO fra 2005  
Gruppeleder ved Bioteknologisenteret 
(BiO), UiO, fra 2005 og assosiert Senter 
for molekylærbiologi og nevrovitenskap 
(CMBN)

JON ST OR M-M AT H ISE N 
Født 6. januar 94  
Dr.med. i 976  
Professor ved UiO fra 985, faglig leder 
av Anatomisk avdeling fra 2004  
Gruppeleder ved Senter for molekylær-
biologi og nevrovitenskap (CMBN) 
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Karakterisering av 
glutamintransportører  
i dyremodeller

GLU TA M I N M E TA BOL ISM E 

A MINOS Y R ER U T GJØR  DE  minste 
byggestener i proteiner og deres sam-
mensetning bestemmer proteinenes 

struktur og dermed deres egenskaper. Både 
i menneskekroppen og i de minste bakterier, 
bygges alle proteiner opp fra et sett av 20 ami-
nosyrer. I tillegg til proteiner bidrar aminosyrer 
også til dannelsen av nukleotider og ved behov 
til glukose, glykogen og til fettsyrer. Glutamin 
er den aminosyren som finnes i høyest konsen-
trasjon i serum og i cerebrospinalvæske, og er 
et foretrukket transportmolekyl for nitrogen- 
og karbonforbindelser. Den inngår i en rekke 
cellespesif ikke metabolske prosesser, f.eks. 
i rasktvoksende celler (slik som blodceller, 
hårceller og kreftceller) hvor den foretrekkes 
fremfor glukose som metabolsk substrat. I til-
legg detoksifiseres overflødig nitrogen i leveren 
ved deamidering av glutamin og inkorpore-
ring av ammoniumionet i urea, som så utskil-
les via urinen. I klinikken anvendes glutamin 
post-operativt til fremme av sårtilheling og for 
pH-regulering (Solbu et al., 2005). Sist, men 
ikke minst, ansees glutamin som essensiell for 
normale hjernefunksjoner: både glutamat og 
GABA, henholdsvis det viktigste eksitatoriske 
og inhibitoriske signalstoff i hjernen, synteti-
seres fra glutamin. Fysiologisk fungerer derfor 

glutamin som et signalstoff; ikke ved å intera-
gere med spesifikke reseptorer, men ved regu-
lert celle-spesifikk transport og dernest akti-
vering av spesifikke metabolske prosesser som 
f.eks. resulterer i dannelse av signalstoffer (for 
review: Chaudhry et al., 2002a). 

Karakterisering av glutamintransport over 
cellemembraner er derfor gjenstand for stor 
interesse. Glutamin er et zwitterion som van-
skelig penetrerer cellemembraner. Biokjemiske 
analyser har demonstrert aktiv transport over 
cellemembraner, som leder til intracellulær 
oppkonsentrering av glutamin og andre amino-
syrer. Christensen og medarbeidere brukte ra-
diomerkede aminosyrer til å demonstrere to ty-
per transportaktivitet (Christensen et al., 965). 
System A hadde høyest affinitet for alanin og 
hentet sin energi ved Na+-koblet transport. Sys-
tem L har høyest affinitet for leucin og er en 
såkalt obligat exchanger: H+-koblet transport 
av en aminosyre den ene veien krever samtidig 
H+-koblet transport av en annen aminosyre den 
andre veien. Begge gjenkjenner en rekke ami-
nosyrer, deriblant glutamin. Siden har Chris-
tensen og andre forskere identifisert flere an-
dre aktive transport-mekanismer for glutamin, 
deriblant system N som spesifikt transporterer 
glutamin, asparagin og histidin. 

M AY K R IST IN 
LYA MOUR I BR E-

DA HL ,  L ISE SOF IE 
H.  N ISSEN-ME Y ER ,  

J E A N-LUC BOUL-
L A ND og FAR RUK H 

A .  CH AUDHRY

Bioteknologisenteret 
i Oslo & Senter for 

molekylær biologi og 
nevrovitenskap,  

Universitetet i Oslo, 
Gaustadalleen 2,  
PB 25 Blindern,  

037 Oslo

E-mail: 
f.a.chaudhry@biotek.

uio.no
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IDENTIFISERING AV EN AMINO-
SYRETRANSPORTØR-FAMILIE MED 
HØY AFFINITET FOR GLUTAMIN
Vår gruppe har bidratt til molekylær identifi-
sering av en familie av transport-proteiner med 
spesielt høy affinitet for glutamin. Screening av 
databaser for homologer til en vesikulær GABA-
transportør, VGAT, resulterte i identifisering av 
et protein med ca. 20 % identisk DNA-sekvens 
(Chaudhry et al., 999). Dette proteinet bestod 
av 504 aminosyrer med  hydrofobe domener 
forenlig med et transport-protein med  trans-
membrandomener. Stabil ekspresjon av dette 
proteinet i en cellelinje viste Na+-koblet trans-
port av glutamin, asparagin og histidin i bytte 
mot H+. Slik elektronøytral transport tillot pro-
teinet å transportere aminosyrene i begge ret-
ninger avhengig av deres konsentrasjonsgradi-
enter. Alle karakteristika for dette nye proteinet 
var i samsvar med Christensens beskrivelse av 
system N, inkludert substrat-spesifisitet, vevs-
ekspresjon og Km. Vi kalte derfor proteinet SN. 
Vi har nå demonstrert SNs betydning for f.eks. 
glutamin-transport i nyre-epitelceller og for me-
tabolisme ved kronisk metabolsk acidose. Ende-
produktene ammonium og bikarbonat utskilles 
henholdsvis i urinen og i plasma og er viktige for 
kroppens pH-regulering. Videre har vi demon-
strert at SN er viktig for regulering av gluta-

Post-doc Jean-Luc Boulland utdyper sine studier av glutamat-glutamin syklus i hjerne ved å undersøke endringer i signalstoff og/eller strukturer i ner-
vesystemet i en dyremodell for temporallappsepilepsi (Foto: Simen Gylterud).

mininnholdet i cerebrospinalvæsken og at SN 
medierer glutaminutskillelse fra gliaceller ved 
depolarisering for opptak i nerveceller og pro-
duksjon av signalstoff (Chaudhry et al., 200). 

Arbeidet med SN har bidratt til identifise-
ring av 4 andre homologe proteiner. SN2 kobler 

Post-doc Lise Sofie H. 
Nissen-Meyer studerer 
intracellulær regulering 
av glutamintransportø-
rer og deres betydning 
for normal fysiologi og 
patologi (Foto: Kjell 
Brustad).
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transporten av aminosyrer til kotransport av 
Na+ og til H+-antiport slik som SN, og trans-
porterer derfor i begge retninger. Tre proteiner 
som representerer system A-aktivitet, SAT-3, 
er også homologe til SN. Vi har vist at de ikke 
har motgående H+-transport, slik at både den 
elektriske og den kjemiske gradienten for Na+ 
bidrar til ensidig influx av glutamin og til større 
oppkonsentrering av aminosyrer intracellulært 
(Reimer et al., 2000; Chaudhry et al., 2002b). 
Selv om det nå er identifisert over 5 transport-
proteiner for glutamin, utmerker denne familien 
seg ved at to medlemmer er i stand til å trans-
portere i begge retninger. Videre har vi vist at de 
har komplementær ekspresjon, f.eks. uttrykkes 
SN og SN2 i gliaceller mens SAT-2 er begren-
set til nerveceller. På denne måten kan glutamin 
enkelt transporteres fra den ene celletypen til 
den andre (Boulland et al., 2002). Videre skil-
ler disse proteinene seg fra andre transport-pro-
teiner ved at cellemembranekspresjon er regulert 
av bl.a substrattilgjengelighet. Imidlertid er de 
molekylære reguleringsmekanismene fortsatt 
ikke kjent. 

Vår gruppe ønsker å karakterisere disse 
proteinene molekylært og har etablert en rekke 
in vitro teknikker og dyremodeller for å studere 
deres funksjonelle rolle in vivo. Spesielt tar vi 
sikte på å identifisere eventuelle fosforylerings-
steder på proteinene, kinaser involvert, samt 
deres funksjonelle betydning, f.eks for kreft-
utvikling. Vi karakteriserer også homologer 

i bananfluen for å avdekke egenskaper som er 
vanskelig å detektere i komplekse organismer. 
Til sist bruker vi epilepsi-modeller i dyr for å 
forstå glutamin-transportørenes rolle i utvikling 
av hjernepatologi og deres potensielle betydning 
for terapi. 

PRO T E I N F OSF ORY L E R I NG 
Fosforylering av proteiner ved en kovalent mo-
difisering av serin, threonin eller tyrosin med 
en fosfatgruppe har vist seg å kunne endre 
egenskapene til en rekke proteiner. Tusenvis av 
forskjellige protein-kinaser er identifisert, noen 
er monospesifikke, andre kan regulere et stort 
antall substrater. Tyrosinfosforylering er f.eks. 
en viktig mediator for effekten av hormoner, 
vekstfaktorer og cytokiner og delvis ansvarlig 
for regulering av vekstkontroll. Mange onko-
gener har vist seg å være muterte eller over-ut-
trykte tyrosinkinaser. 

Protein kinase A (cAMP-avhengig protein 
kinase; PKA), først beskrevet på 60-tallet, har 
vist seg å være et knutepunkt i intracellulær sig-
naltransduksjon. En mengde forskjellige mem-
branreseptorer overfører sine signaler til G-pro-
teiner. Disse finnes i flere former (Gs, Gi, Go osv) 
som kan stimulere eller inhibere enzymet adeny-
late cyclase til økt eller redusert produksjon av 
budbringermolekylet cAMP. Når cAMP akti-
verer PKA, er spesifisitet og divergens av videre 
intracellulær signaloverføring sikret ved PKA-
proteinets strukturelle heterogenitet og tallrike 

F IG.   :  SN trafikkeres 
mellom celleoverflaten 
og intracellulære lagre. 
Slik transport reguleres 
av protein kinaser og 
fosfataser. 
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subunit-kombinasjoner, i tillegg til spesifikke 
forankringsproteiner, AKAP-ene (Tasken and 
Aandahl, 2004). Andre viktige serin/threonin-
kinaser er PKC (Ca2+/phospholipid-avhengig 
protein kinase), PKG (cGMP-avhengig protein 
kinase) og Ca2+/Calmodulin-avhengige pro-
tein kinaser (CaMKI-IV), som fosforylerer og 
endrer aktiviteten til et stort antall proteiner i 
cellen. Tilsvarende mangfold kan man finne for 
defosforylering av fosforylerte proteiner, en an-
nen enzymatisk prosess mediert av protein fos-
fataser med forskjellige grader av substratspesi-
fisitet (Stoker, 2005). 

Protein kinaser som PKC, PKA, PI3K, 
MAP-kinaser, SGK, Akt/PKB, mTOR, CK2 
og mange andre medvirker også til regulerin-
gen av aminosyretransportører. F.eks blir over-
flateekspresjon og internalisering/endocytose 
av glutamattransportørene EAAC, GLAST 
og GLT regulert gjennom et samspill av PKA, 
PKC og PI3K (Guillet et al., 2005). SAT2 er al-
lerede identifisert som substrat for PI3K i mus-
kelceller, og det er derfor nærliggende å anta at 
også de andre glutamin-transportørene (SAT 
og 3, SN-2) reguleres ved fosforylering. Analy-
se av aminosyre-sekvensen til SN antyder flere 
mulige fosforyleringsseter. Preliminære ekspe-
rimenter i cellekulturer transfektert med SN 
viser at SN trafikkeres mellom celleoverflaten 
og intracellulære lagre, og denne prosessen re-
guleres av spesifikke kinaser (Fig. ). Mutasjo-
ner eller aktivitetsforstyrrelser i slike kinaser vil 
derfor kunne medføre patologiske endringer i 
glutamin-transport over cellemembraner, men 
åpner også muligheten for å kunne bruke dette 
i terapeutisk øyemed. 

B A NA N F LU E N SOM E T 
MODE L L SY ST E M F OR K A R A K-
T E R ISE R I NG AV TR A NSPOR-
T ØR-PRO T E I NE R
Bananfluen Drosophila melanogaster har vært en 
av genetikernes favoritt-modellsystemer i over 
00 år. Dette skyldes bl.a. den korte genera-
sjonstiden fra egg til voksen flue på 9-0 dager, 
høy reproduktiv effektivitet og et lite genom 
(kun 4 kromosompar). I tillegg har larvene 
store spyttkjertel-kromosomer som har gjort 
det mulig å lokalisere gener til kromosomer, og 
sammen med omfattende genetisk kartlegging 
har man hatt et godt kromsomkart lenge før 
genomet var ferdig sekvensert i år 2000. 

D. melanogasters hjerne med ca 200 000 
nevroner (Flybase, 2000) er liten sammen-
liknet med den menneskelige hjerne med ca 
00 milliarder, men det grunnleggende cel-
lulære nettverket for nevronale funksjoner er 
svært godt konservert (Yoshihara et al., 200). 
Siden D. melanogaster-genomet ble sekvensert 
i 2000, er flere enn 40 homologe genprodukter 
med betydning for nevrologiske sykdommer 
hos menneske blitt identifisert. D. melanogaster 
er derfor et utmerket modellsystem for nevro-
logisk sykdom.

D. melanogaster har mange typer nevroner 
med spesifikk morfologi og funksjon. Disse har 
man antatt å være for små og vanskelig tilgjen-
gelig til å kunne gjøre konvensjonelle analyser 
på, men med avanserte genetiske teknikker ba-
sert på GAL4/UAS-systemet har man klart å 
løse disse problemene (Liu 2006). Vi har der-

F IG.  2 :  Villtype banan-
flue (til høyre) og en 
mutant (til venstre).  

Professor Farrukh A. 
Chaudhry i laboratoriet 
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for valgt å karakterisere fenotypen til ortologe 
aminosyre-transportører i D. melanogaster for 
å forstå deres funksjonelle betydning i høyere 
organismer, og har initiert et samarbeid med 
professor Andrew Lambertsson ved Institutt 
for molekylær biovitenskap, Universitetet i 
Oslo. Hans gruppe har i flere år benyttet seg 
av RNAi-teknologi for ”gene silencing” med 
spennende resultater (Stabell et al., 2006). Vi 
har klonet fragmenter fra kodende sekvens hos 
de ortologe genene i D. melanogaster inn i en 
GAL4/UAS-vektor som en invertert repetert 
sekvens. Konstruktet vil da produsere en hår-
nålsstruktur og deretter bli prosessert til små 
RNA-tråder på 2-23 nt. Disse små RNA-trå-
dene binder seg til komplementære regioner på 
mål-transkriptet, som blir klippet opp og de-
gradert. Siden RNAi-konstruktene inneholder 
GAL4/UAS får man ved å krysse med ønskede 
driverlinjer en vevs- og/eller tidsspesifikk inhi-
bering av gen-ekspresjonen (Fig. 2).

Med dette håper vi å få kunnskap om hvilke 
prosesser disse nye proteinene er involvert i og 
det vil gjøre det videre arbeidet i mus og men-
neske enklere. Bruk av RNAi-baserte metoder i 
D. melanogaster tar en brøkdel av tiden det tar å 
generere en knockout mus og dermed kan man 
komme raskt i gang med funksjonelle studier.

RO T T E MODE L L F OR T E M PO -
R A L L A PPSEPI L EPSI  (T L E)
Status epilepticus er en livstruende tilstand som 
kjennetegnes ved generaliserte tonisk-kloniske 
kramper. Det er hos pasienter med epilepsi målt 
forhøyet frigjøring av glutamat, som kan med-
føre overaktivering av eksitatoriske nervebaner. 
Det er også blitt påvist redusert GABAerg sig-

nalformidling med påfølgende redusert inhibi-
torisk kontroll av eksitatoriske nettverk av ner-
veceller. Men de molekylære mekanismene bak 
disse endringene er fortsatt ikke kartlagt. Siden 
glutamin er det viktigste forstadium for både 
glutamat og GABA, ønsker vi å studere struk-
turelle endringer i hjernen som f.eks. leder til 
endret glutamin-transport og dernest til end-
ringer i signalstoffproduksjon. Dyremodeller 
for partiell og/eller generell epilepsi er viktige 
forskningsredskaper i vår streven etter å forstå 
patogenesen for denne hjernesykdommen. In-
traperitoneal injeksjon av pilocarpin, en mus-
karinreseptor-(subtype av acetylkolin-reseptor) 
agonist, gir limbiske og generelle kramper hos 
gnagere, og gir patologiske forandringer som 
viser store likheter med TLE. Vi har mottatt 
pilocarpin-behandlede dyr fra vår franske sam-
arbeidspartner, Dr. Monique Escalapez, som 
tillater oss å studere patogenesen for epilepsi 
og effekt på læring og hukommelse i relasjon til 
aminosyretransport i hjernen (hippocampus). 
Pilocarpin-injeksjon induserer status epilepti-
cus som kan hemmes av benzodiazepiner. Der-
nest er det en såkalt latensfase i ca. 6 uker før 
dyrene går inn i en kronisk fase med økende 
spontan krampeaktivitet som ved TLE. Enkel-
te spesifikke subpopulasjoner av nerveceller er 
spesielt sårbare for status epilepticus og går til 
grunne. Parallelt med overgangen til kronisk 
fase observeres modifisering og re-organisering 
av nervebaner i hippocampus, bl.a sprouting av 
mosefiberterminaler i area dentata og økt akti-
vitet i de gjenværende GABAerge celler (Fig. 
3). Målsetningen med disse studiene er å øke 
innsikt i det molekylære grunnlaget for disse 
strukturulle endringene samt endringer i glu-

F IG.  3 :  (A) En tegning av hippo-
campus som viser noen viktige 
nervebaner og nerveceller. Ved 
status epilepticus er hilare mossy-
celler (lilla celle) sårbare og går til 
grunne. Mosefibrene reorganiseres 
slik at de overtar innervasjonen i det 
indre molekylære lag (Mi). Innsettet 
viser 3D rekonstruksjon basert på 
konfokalmikroskopi og dekonvolu-
sjonsteknikk og viser lokalisasjonen 
av transportør-protein (grønn) ift 
en nervefiber (rød). (B) Et immun-
fluorescensbilde hvor et fargestoff er 
blitt injisert intracellulært for å vise 
forløpet av et akson etter re-orga-
nisering. 
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tamintransport og signalstoffproduksjon som 
vi har påvist i samme dyremodell, og bruke 
denne kunnskapen til å utvikle nye behand-
lingsstrategier.

KONK LUSJON
Glutamin inngår i mange metabolske proses-
ser. Vi har identifisert en familie av aminosy-
retransportører med høy affinitet for glutamin. 
Kobling til forskjellige ioner gir disse isofor-
mene spesifikke egenskaper. SN og SN2 trans-
porterer glutamin både inn og ut av celler, mens 
SAT-3 kun transporterer inn. Ved å arbeide 
sekvensielt kan disse proteinene overføre glu-
tamin og andre aminosyrer mellom celler og 
mellom organer. Vi har etablert en rekke in 
vitro teknikker og dyremodeller som demon-
strerer nye regulatoriske mekanismer og som 
vil kunne identifisere nye framtidige behand-
lingsstrategier.  
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P RO T E OMIK K ER  E T  forskningsfelt 
som får stadig mer oppmerksomhet, 
med kraftig økende antall publikasjo-

ner og tilsvarende flere grupper som arbeider 
innenfor feltet. Ordet proteomikk ble intro-
dusert tidlig på 90-tallet som en erstatning for 
begrepet ”proteinkomplementet fra genomet”, 
fritt etter ”genomics”. Begrepet proteomikk 
brukes som en samlebetegnelse på systematis-
ke analyser av proteiner og representerer i vårt 
anvendelsesområde et øyeblikksbilde av total-
sammensetningen av proteiner, i det minste den 
delen man klarer å detektere, på det tidspunkt 
prøven ble tatt. Karakterisering og analyse av 
proteiner forventes å ha mange bruksområder 
i moderne klinisk forskning, spesielt basert på 
antagelsen om at funksjonelle endringer bør 
representeres, og dermed kunne detekteres, i 
form av proteiner. 

Metodisk og teknologisk er det mye som 
har skjedd innen proteomikk den siste tiden 
som gjør at det åpner seg nye applikasjons-
områder for dette fagfeltet. Fra de tidlige 2D-
gelene for tredve år siden gikk utviklingen 
jevnt videre med immobiliserte pH-gradienter 
(IPG), spesifikke fargeteknikker, antistoffer og 
massespektrometre kombinert med forskjel-
lige typer væskekromatografi. Høyere sensi-
tivitet, bedre separasjon i flere ledd, mulighet 
til å håndtere store konsentrasjonsforskjeller 
og introduksjon av mer og bedre kvantitative 

metoder er spesielt aspekter verd å nevne. De 
siste fire-fem årene har imidlertid utviklingen 
innen proteomikk gått ekstremt raskt, først 
og fremst på grunn av et løft i feltet protein-
/peptidbasert massespektrometri, et område 
som ved fortsatt instrumentutvikling og bedre 
analysealgoritmer vil bidra til å løfte fagfeltet 
ytterligere fremover. Støttet av ny teknikk og 
godt grunnleggende metodearbeid kan proteo-
mikk komme til å gi store fremskritt også innen 
medisinen. Resultatet av denne utviklingen er 
at det nå er mulig å detektere og kvantifisere 
en større andel av proteomer enn mange kunne 
drømme om for bare noen få år siden. På bak-
grunn av dette har det rundt om i verden nå 
blitt rettet fokus på å analysere proteomet fra 
kroppsvæsker, som for eksempel plasma eller 
cerebrospinalvæske (CSF), fra pasienter med en 
spesifikk sykdom og sammenligne dette med 
proteomet fra kontrollpasienter. Et av målene 
med et slik studie vil være å finne sykdoms-
spesifikke biomarkører som kan hjelpe til med 
en tidligere og mer pålitelig diagnostisering av 
sykdommer som i dag har til dels usikre og lite 
sensitive kliniske tester for påvisning. 

Etablering av den nasjonale FUGE-Pro-
teomikk-plattformen PROBE i Bergen i nabo-
bygget til Haukeland Universitetssykehus, har 
gitt oss en god mulighet til å bygge opp klinisk 
proteomikk som et nytt forskningsprosjekt 
med særlig vekt på utvikling av nye diagnos-

Diagnostisk proteomikk 
– proteomikk i en klinisk setting
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tiske biomarkører. Prosjektet, som utgår fra In-
stitutt for indremedisin, har etablert et nært og 
tverrfaglig samarbeid med kjemometrigruppen 
ved Kjemisk institutt og Nevrologisk avdeling 
og Nasjonalt kompetansesenter for multippel 
sklerose ved Haukeland Universitetssykehus.Vi 
har arbeidet med å etablere robuste og sensitive 
metoder for å kunne detektere mulige biomar-
kører i CSF. Den etablerte metodikken vil nå 
bli benyttet for å detektere sykdomsspesifikke 
biomarkør kandidater fra CSF hos multippel 
sklerosepasienter ved å sammenligne proteo-
met fra disse med CSF-proteomet fra kontroll-
pasienter.

M U LT IPPE L SK L E ROSE
Kronisk degenerative sykdommer er den ty-
pen sykdommer som kommer snikende over 
mange år og bryter ut først etter alvorlige for-
andringer har skjedd på et cellulært nivå. Syk-
domstegnene er også i mange tilfeller svært 
lite spesifikke mellom mange av sykdommene. 
Nettopp derfor er slike sykdommer vanskelig å 
diagnostisere før det har gått forholdsvis lang 
tid, noe som vil føre til at man kommer sent i 
gang med behandlingen. Sykdommer av denne 
typen antas å være feil på et basalt nivå, som 
etter all sannsynlighet vil gi seg utslag i prote-
omet, det totale øyeblikksbildet av proteinene 
tilstede. Endringene forekommer trolig som 
samvariasjon av flere proteiner via posttrans-

lasjonelle modifikasjoner og/eller konsentra-
sjonsforskjeller. For å kunne finne disse subtile 
forskjellene i proteinuttrykket må man utnytte 
dagens teknologi til det ytterste hva angår pro-
tein prefraksjonering, massespektrometri og 
bioinformatikk.

Multippel sklerose er en kronisk inflam-
matorisk sykdom som gir seg utslag i periode-
vis demyelinisering og arrdannelse på aksoner i 
sentralnervesystemet. Forskningsaktiviteten på 
sykdomsutvikling i MS er stor, men mekanis-
mene den virker ved er i all hovedsak ukjent. 
En hovedteori er som autoimmun sykdom, 
altså kroppens eget immunforsvar som angri-
per kroppen, mens andre forklarer det som en 
riktig immunrespons på en underliggende år-
sak. Uansett er konsekvensene alvorlig for de 
som blir rammet. Arvemønsteret er ukjent, 
men man antar det er en kombinasjon av arv og 
miljø. Diagnose for multippel sklerose stilles 
vanligvis ut fra nevrologiske funn, kombinert 
med MRI og nevrofysiologiske undersøkelser. 
Karakteristisk er funn av oligoklonale IgG-
bånd i CSF, men det er ikke alltid tilstede og 
ikke spesifikt kun for MS. Diagnose av MS 
er ofte usikker på et tidlig stadium i sykdom-
men, behovet for biomarkører er derfor stort. 
Ønskelige kriterier for biomarkører i denne 
sykdommen er at disse bør være detekterbare 
i kroppsvæsker, involvert i patogenese, høy 
sensitivitet og spesifisitet, korrelere med syk-

F IGUR  .   
Valg av prøvemateriale.
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domsaktivitet og normaliseres i samsvar med 
behandling. Biomarkører med relevans for MS 
kunne være involvert i inflammasjon, demy-
elinisering, oksidativt stress, aksonal skade og 
remyelinisering. Eventuelle markørerer ansees 
å være svært nyttige for diagnose og klassifise-
ring av underkategorier av sykdommen, samt 
prediksjon av sykdomsforløp og valg av be-
handling.

CE R E BROSPI NA LVÆ SK E SOM 
A NA LY SE M AT E R I A L E
Valg av prøvemateriale for biomarkørleting må 
balansere behovet for tilgjengelighet fra pasien-
ter med nærhet til der sykdommen finnes (figur 
). Et lett tilgjengelig prøvemateriale som serum 
eller plasma vil ofte på et senere steg i prosessen 
gi større utfordringer i forhold til for eksempel 
store forskjeller i konsentrasjon av proteinene i 
prøvematerialet, mens biopsier av denne typen 
i sentrale nervebaner i hjernen verken er ønske-
lig eller etisk forsvarlig for forskningsformål. 
Vårt valg av cerebrospinalvæske beror på en 
relativ nærhet til der skaden er, som fører til at 
graden av uttynning av eventuelle biomarkører 
er forholdsvis liten sammenlignet med i plasma/
serum. Et bedre forhold mellom mulige kandi-
datproteiner og de mest dominerende proteinene 
gir bedre mulighet til å kunne finne kandidat-
biomarkørene. CSF produseres i hovedsak ved 
filtrert utskilling av væske fra strukturer som 
kalles choroidplexus i hulrom i hjernen kjent 

som ventrikler. I tillegg til beskyttelse og opp-
drift for hjernen, fungerer CSF også som et ut-
slag for lokale avfallsstoffer fra hjernen. Uttak av 
cerebrospinalvæske foregår ved spinalpunksjon, 
der man stikker en nål inn i ryggsøylen nedenfor 
enden av selve ryggmargen. Dette er et dagki-
rurgisk inngrep som gjøres rutinemessig som 
utredning for mange nevrologiske sykdommer. 
Produksjonen av CSF er ganske høy, med stor 
utskiftning, men man kan ikke ta ut mer enn 
noen milliliter av gangen. 

PROTEOMISK PROBLEMSTILLING
En hovedutfordring for proteomikk generelt er 
å håndtere konsentrasjonsforskjellen mellom 
de proteinene som forligger i høyest mengde 
i prøven i forhold til de som foreligger i lavest 
mengde, som er de man ofte er interessert i 
å kunne detektere (figur 2). Den konsentra-
sjonsforskjellen de fleste instrumenter i beste 
fall klarer å håndtere er 03 til 04. En typisk 
kreftmarkør har en konsentrasjon i plasma på 
et sted mellom  og 200 pmol/l (pM), som gir 
en dynamisk range i konsentrasjon på 07 til 08 
relativt til albumin på nærmere 600 000 000 
pM i plasma. I tillegg til dette er også antall 
ulike proteiner svært høyt i kroppsvæskepro-
teomer, og antas å strekke seg til flere hundre 
tusen dersom alle isoformer/posttranslasjonelle 
modifikasjoner taes med. Den mest rimelige 
tilnærmingen for denne type problem vil være 
systematisk og reproduserbar fraksjonering. 

F IGUR 2 .  Proteinsam-
mensetningen i serum-
proteomet
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Måten vi har gjort dette på er å dele proteomet 
i to deler ved hjelp av molekylvekt cut-off filtre. 
Vi vil da få en ren fraksjon av lavmolekylære 
polypeptider (< ca 20kDa), med en mer uni-
form konsentrasjonsfordeling. Dette fordi de 
proteinene som foreligger i høyest konsentra-
sjon i hovedsak har høyere molekylvekt. Den 
lavmolekylære fraksjonen kan derfor analyseres 
direkte ved hjelp av rask MALDI-basert mas-
sespektrometri eller langsommere væskekroma-
tografi – massespektrometri (LC/MS) som gir 
mer informasjon grunnet bedre separasjon av 
komplekse polypeptidblandinger. Den høymo-
lekylære fraksjonen vil måtte fraksjoneres yt-
terligere, for eksempel ved å benytte antistoff-
baserte kolonner som fjerner de 20 proteinene 
som foreligger i høyest konsentrasjon (Sigma 
Prot-20), hydrofobisitet, ionebindingsegenska-
per, isoelektrisk punkt og/eller molekylvekt. 
Mange fraksjoneringssteg går ofte på bekost-
ning av reproduserbarhet, noe er viktig å bevare 
når mange prøver skal sammenlignes. Måten 
man kan omgå dette på er å merke proteinene i 
de ulike prøvene med ulike merkingsreagenser, 
slik som for eksempel iTRAQ (Applied biosys-
tems), som merker alle frie amin grupper før 
fraksjoneringen starter. Ved å bruke iTRAQ 
kan man fraksjonere og analysere tre (sju vil bli 
lansert om kort tid) prøver samtidig i tillegg til 
en blanding av alle prøvene i prøvesettet som 
fungerer som intern standard. Når polypepti-
dene fragmenteres i masse spektrometeret vil 

såkalte reporterioner frigjøres fra tilsvarende 
peptider fra hver prøve og mengdeforholdet 
mellom samme peptid i de ulike prøvene kan 
leses direkte ut ved hjelp av disse reporterio-
nene. Ved hjelp av denne teknikken kan man 
fraksjonere prøvene i mange steg uten å miste 
reproduserbarhet. Andre slike merkingsrea-
genser finnes, men iTRAQ har vokst frem som 
den mest populære i denne sammenhengen. Et 
delmål for vår gruppe har vært å kunne kon-
trollere preanalytiske variabler i forhold til 
prøvematerialet i tillegg til å etablere de nevnte 
metodene for å systematisk å kunne grave seg 
dypere i proteomet. Vi har funnet at forskjell i 
lagringstid og lagringstemperatur på prøvene 
samt at grad av blod eller cellekontaminering 
i CSF vil kunne føre til alvorlig introduksjon 
av systematisk variasjon hvis man ikke har 
den type faktorer under kontroll. En empirisk 
kjennskap til innvirkningen fra preanalytiske 
variabler er essensiell for utvikling av gode 
protokoller. Evig gyldig også i dette fagfeltet er 
maksimen om ”søppel inn, søppel ut”. 

V E IE N F R A K A NDIDAT T I L  
V E R I F ISE RT M A R K ØR
Veldig mye fokus er lagt på forskning mot de-
teksjon av biomarkørkandidater, som vil være et 
viktig innledende steg for ethvert forsknings-
prosjekt av denne typen. En potensiell kandidat 
som biomarkør må etter oppdagelse gjennomgå 
en lang prosess før den er anvendbar i klinik-

F IGUR 3 .  Eksempel på et peptid 
som skiller kontroll pasientene 
fra multippel sklerosepasientene 
i dette oppsettet der 7 kontroll-
prøver er slått sammen og 4 
multippel sklerose CSF-prøver 
er slått sammen før trypsinering 
og analyse ved væske kromato-
grafi-elektrospray-massespek-
trometri.. En prikk i plottet 
representerer et peptid/peptid 
isoform med en gitt masse/lad-
ning på y-aksen og retensjonstid 
på x-aksen. En stor forskjell mel-
lom prøvene er bokset inn.
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ken. Verifisering av biomarkører består i å kjøre 
en god del flere prøver enn i letefasen, gjerne av 
forskjellige personer uavhengig av hverandre i 
samme laboratorium for å bekrefte at kandida-
ten ikke er et resultat av en enkel feil av en eller 
flere årsaker i laboratoriet. Hvis biomarkøren 
fremdeles viser seg å være signifikant, har man 
en kandidat som er såpass god at den kan tas 
videre. For medisinsk nytte av resultatene i den 
innledende jakten på biomarkører, er det essen-
sielt med både validering og klinisk anvendelse. 
Validering er en relativt tidkrevende og omfat-
tende prosess med svært mange prøver og store 
laboratorieressurser flere steder uavhengig av 
hverandre. Dette vil vise om en initial markør 
eller sett med markører kan benyttes i klinisk 
praksis. Valideringsprosessen er med andre ord 
svært kostbar. Omsetting til klinisk bruk vil 
spesielt være avhengig av klinisk nytte, men også 
tilgjengelighet. Både validering og omsetting til 
klinisk bruk er deler av prosessen som innbefat-
ter omfattende samarbeid mellom flere sentre. 
Dette er et arbeid som trolig vil være avhengig 
av store aktører med både kompetanse og vilje til 
å satse på resultatene, naturlig ville være å fore-
stille seg diagnostisk industri. Et eksempel på et 
skille mellom sett av prøvematerialer er figur 3 
fra en upublisert test kjørt av vår gruppe. Figu-

ren viser direkte sammenligning mellom trypsi-
nert, ikke forbehandlet CSF av MS-pasienter og 
kontroller med andre nevrologiske sykdommer 
analysert ved hjelp av væskekromatografi-elek-
trospray-massespektrometri (figur 3). Den stør-
ste forskjellen mellom de to prøvene er vist. Pep-
tidet som utgjør denne forskjellen kan betegnes 
som en kandiatbiomarkør, men må undersøkes 
i et større prøvesett for å oppnå nok statistisk 
informasjon til å kunne avgjøre om forskjellen er 
verdt å satse på for verifisering/validering.

KONK LUSJON
Feltet proteomikk har de siste to-tre årene gjen-
nomgått en revolusjon i form av en ekstremt 
hurtig instrumentell utvikling som nå gjør det 
mulig å kvantifisere større deler av komplekse 
proteomer mye raskere og mer reproduserbart 
enn tidligere. Allerede nå har mange grupper 
publisert kandidat biomarkører, funnet ved hjelp 
av proteomikk metoder, som kan vise seg å bli 
klinisk meget viktige etter valideringsarbeidet 
har blitt utført. Siden den metodiske og tekno-
logiske utviklingen fremdeles går rask fremover 
vil det være naturlig å anta at klinisk proteomikk 
og proteomikk generelt kommer til å få større og 
større betydning i årene som kommer. Vi gleder 
oss til fortsettelsen.
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E T PATENT GIR en enerett. Hensik-
ten med å ha et patent er at patent-
haveren kan hindre andre i å utnytte 

oppfinnelsen. For at man skal kunne stoppe 
andre som planlegger å gjøre noe eller som 
gjør noe som står i strid med patentet, må man 
kjenne til hva andre driver med. Det er patent-
haveren selv som må forsvare sitt patent. Ingen 
andre, heller ikke patentstyret, gjør noe for å 
stoppe et patentinngrep. Patentstyret innvilger 
patenter, og det har ingen oppgaver knyttet til 
å passe på at eneretten respekteres av andre. 
Dette er ofte ikke noe stort problem siden pa-
tenthaver vanligvis har oversikt over det som 
rører seg når det gjelder produkter og metoder 
som ligner på det som er patentert. 

Noen ganger kan imidlertid patenthaver 
stå overfor fenomener som det er vanskelig å 
avgjøre om står i strid med eneretten. Det kan 
skyldes at patentet gjelder en metode, og at det 
er vanskelig å vite med sikkerhet om et produkt 
er laget med den patenterte metoden eller med 
en helt annen metode. 

Patenthaveren kan da gjøre oppmerksom 
på sine patentrettigheter og be om å få opp-
lyst hvilken fremgangsmåte som er brukt ved 
fremstillingen av produktet. Den som mar-
kedsfører produktet har ingen plikt til å oppgi 
fremgangsmåten i et slikt tilfelle, men han 
vil ofte gjøre det dersom metoden er ulik den 
fremgangsmåten patentet dekker. Hvis det ikke 
gis opplysninger om fremstillingsmåten under 

en rettssak om patentinngrep vil normalt resul-
tatet bli domfellelse for patentinngrep. Produ-
senten bør ikke bli frikjent for patentinngrep 
ved å holde tilbake opplysninger som bare han 
selv har kjennskap til. 

PAT E N TK R AV E NE V ISE R H VA 
PAT E N T E T DEK K E R
Det er patentkravene som definerer hva som er 
vernet av et patent. Patentkravene er en sam-
menfatning av det som vernes av patentet. Ofte 
er det hele komprimert til bare en setning. Pa-
tentkravene står gjerne helt til slutt i et patent. 
Før patentkravene finner man beskrivelsesdelen 
av patentet. Det er en utførlig beskrivelse av hva 
oppfinnelsen går ut på og hvordan oppfinnelsen 
kan utøves. 

For at det skal foreligge patentinngrep, må 
inngriperen gjøre alt som står i ett av patent-
kravene. Hvis patentkravet gjelder det å blande 
A med B, varme til 90°C og sette til C , gjør 
man ikke patentinngrep dersom man ikke set-
ter til C, selv om man gjør det som ellers står i 
patentkravet. 

Ofte er det ikke helt enkelt bare ut fra pa-
tentkravene å forstå hva som dekkes av patent-
vernet. Det skyldes to ting. For det første må pa-
tentkravene tolkes på riktig måte. For det andre 
er ofte mer beskyttet av et patent enn det man 
skulle tro ved å holde seg strengt til ordlyden i 
patentkravet. Dette siste er den såkalte ekviva-
lensbeskyttelsen, som jeg kommer tilbake til.

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 advo-
katfirmaet 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.

Hva skal til for at noen 
gjør inngrep i et patent?
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TOLKNING AV PATENTKR AV ET
Patentretten slår fast at et patent skal tolkes 
slik som en fagmann ville forstå det. Hvis 
det er uklart hvordan noe skal forstås kan 
man bruke beskrivelsesdelen i patentet for å 
fastslå hvordan for eksempel enkeltord skal 
forstås. I rettssaker om patentinngrep er det 
ofte uenighet om hvordan patentkravet skal 
forstås. 

EK V I VA L E NSBESK Y T T E L SE
Patentvernet ville miste mye av sin betydning 
hvis det var mulig å komme utenom et patent 
ved å gjøre minimale endringer. Derfor er an-
dre enn patenthaver (eller de som har fått lov 
av patenthaver) avskåret også fra å gjøre noe 
som er såkalt ekvivalent med det patenterte. 
Ekvivalens i denne sammenheng er et juridisk 
uttrykk. Hva som regnes som ekvivalent er 
en juridisk vurdering som ofte er vanskelig. 
Rettsoppnevnte sakkyndige eller fagkyndige 
meddommere vil i en rettssak ofte være med 
for å gi det faglig korrekte utgangspunktet når 
juristene skal avgjøre om ekvivalens forelig-
ger.

H V I L K E H A NDL I NGE R K A N 
U T GJØR E PAT E N T I N NGR EP?
Hvis det er et produkt som er patentbeskyttet, 
er andre forhindret fra å lage produktet, bruke 
produktet, tilby produktet for salg, og selvfølge-
lig å selge det. Men hvis et produkt er solgt av 
patenthaveren eller noen han har gitt tillatelse, 
er det selvfølgelig ikke patentinngrep å videre-
selge eller bruke produktet.

Hvis det er en fremgangsmåte som er be-
skyttet er det forbudt å bruke fremgangsmåten 
og også å tilby å bruke fremgangsmåten. Siden 
et norsk patent bare gjelder i Norge, ville et pa-
tent på en fremgangsmåte lett kunne bli omgått 
ved at man brukte fremgangsmåten i utlandet og 
solgte resultatet i Norge. Loven hindrer slik om-
gåelse ved å forby også salg og markedsføring av 
produkter som er blitt til ved en patentbeskyttet 
fremgangsmåte.

M Å M A N T J E NE PE NGE R F OR 
AT DE T SK A L VÆ R E PAT E N T-
I N NGR EP?
Svaret er klart nei.

M Å M A N DR IV E KOMMERSIELL 
V IRKSOMHET FOR AT DET 
SK A L VÆRE PATENTINNGREP?
Igjen er svaret klart nei.  Det offentlige kan 
gjøre patentinngrep, likeledes en humanitær or-
ganisasjon. Det er en utbredt oppfatning at det 
ikke spiller noen rolle om man bruker patenterte 
produkter eller fremgangsmåter hvis man ikke 
prøver å tjene penger på det. Men dette er altså 
ikke riktig. Imidlertid er det unntak fra patent-
haverens enerett som gjør at f eks noe av uni-
versitetets virksomhet kommer i en særstilling 
(se under).

Helt privat utnyttelse i familien eller ven-
nekretsen vil aldri være patentinngrep. Men det 
hjelper nok ikke å legge sitt forsknings- eller 
utviklingsarbeid til kjøkkenbenken hvis man 
ønsker å bruke patentbeskyttede produkter eller 
fremgangsmåter i forskningen.

K A N F OR SK N I NG VÆ R E PA-
T E N T I N NGR EP?
Ja, det kan det. 

Men man har alltid rett til å forske på 
selve oppfinnelsen. Når en oppfinner får et 
patent kan man se det som at oppfinneren får 
20 års enerett som vederlag for at han offent-
liggjør sin oppfinnelse slik at andre kan bruke 
oppfinnelsen fritt når beskyttelsestiden er ute. 
Men også i de 20 årene kan hvem som helst 
bruke patentet for eksempel for å videreutvikle 
eller bygge videre på oppfinnelsen. Imidlertid 
er det sannsynlig at det vil være patentinngrep 
om man markedsfører en forbedret versjon før 
20 år har gått. Hvorvidt det i slike tilfeller er 
patentinngrep har å gjøre med hvor langt man 
har fjernet seg fra oppfinnelsen. Det er fullt 
lovlig, og klart ønskelig, at  det gjøres nye opp-
finnelser basert på patenter. Patentsystemet 
legger opp til at det skal være et incitament 
”to invent around” et eksisterende patent. Og 
hvis man virkelig klarer å fjerne seg langt nok 
fra patentet står man helt fritt til å selge det 
produktet eller den fremgangsmåten man da 
finner opp. 

I forskning og undervisning står man van-
ligvis fritt til å bruke patenter som kunnskaps-
kilde. Imidlertid kan man ikke bruke for ek-
sempel en patentert analysemetode i forskning 
eller undervisning uten avtale med patenthaver.  
Et slikt patent gir jo nettopp enerett til å bruke 
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 Likt, men likt nok? Ofte er vurderingen av om det foreligger patentinngrep komplisert, både faglig og juridisk.

analysemetoden. Likeledes kan man heller ikke 
bruke primere eller prober som er patentert. Men 
her, som i alle andre tilfeller, kan man altså bruke 
det patenterte for å videreutvikle eller undersøke 

selve oppfinnelsen. Imidlertid er det ikke det 
man gjør hvis man bruker patenterte primere 
nettopp til det de er ment å brukes til, f eks for å 
lete etter et spesielt gen.  

Har du spørsmål om kreft?
Ring Kreftlinjen på telefon 800 48 210
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o Kreftlinjen er åpen for alle og 
tjenesten er gratis fra fasttelefon. 
Den er et tilbud til alle som har spørsmål om kreft. 
Kreftlinjen bemannes av helsepersonell som har 
taushetsplikt. 

Du kan også kontakte oss på: 
>  e-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no
>  SMS til 1980 merket Kreftlinjen
>  eDialog 24 på www.kreftforeningen.no
>  FAQ / ofte stilte spørsmål
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G LIBS STÅR FOR Glycoconjugates 
in Biological Systems og er først og 
fremst et program for utdanning av 

PhD’er i glykobiologi i Sverige. Programmet 
omslutter 33 forskningsgrupper innen glyko-
biologi og har siden starten i 997 utdannet 29 
PhD’er blant annet gjennom en rekke kurs i 
glykobiologi. Jeg har vært så heldig å få delta 
på noen av disse kursene, og årets kurs var lagt 
til Fiskebäckskil, midt imot Lysekil i Sveriges 
eneste fjord; Gullmaren. Hotellet der kurset 
ble holdt ligger naturskjønt til med brygga rett 
utenfor forelesningssalen og soverommene, og 
utsikt til Lysekil rett over fjorden. Det hele 
var som vanlig lagt opp med svært stramt pro-
gram der det var hentet inn forelesere fra hele 
verden. De var både gode i faget sitt og til å 
forelese. 

Kurset lærte meg mye om hvor viktig suk-
kermodifisering av proteiner har å bety for 
både spredning og behandling av sykdommer. 

Mest interessant var det å høre om omgangs-
syke, som jo er en sykdom vi alle blir rammet 
av av og til, og noen mer enn andre. Jaques Le 
Pondu foreleste om omgangssyken som også 
kalles Winter vomiting disease, Den skyldes 
ulike norovirus og sprer seg svært lett. Det kre-
ves bare 2-00 viruspartikler for å bli smittet, 
det er kort inkubasjonstid og man er syk i kort 
tid. Siden kurset omhandlet glykobiologi, var 
selvsagt sukkerstrukturer innblandet i smitten. 
Om man utvikler sykdommen, er avhengig av 
blodtypen man har og om man er såkalt se-
kretor eller ikke. FUT2-genet er ansvarlig for 
sekretor fenotypen og koder for en fukosyul-
transferase som regulerer uttrykket av ABH 
antigener (sukkerstrukturer) i spytt, slim og 
sekreter. Dette betyr at ingen av norovirusene 
er i stand til å smitte hele befolkningen, slik at 
vi kan se at noen forblir friske, selv om de har 
nær omgang med pasienter. Han kunne også 
fortelle at norovirus bioakkumuleres i østerens 
bukspyttkjertel, og at vanlig rensing av skjell 
(som vil fjerne bakterieinnholdet) ikke hjelper 
når det gjelder østers og disse virusene. Ytter-
ligere problemer får vi ved at virusene kan leve 
i østersen i mange uker. Hittil er det ikke ob-
servert østers med omgangssyke, men siden vi 
ikke kan observere endret allmentilstand hos 
østersen, er det nok lurt å følge rådene om å 
innta østers skikkelig kokt – eller finne en an-
nen delikatesse til vinen.

Ved hvert kurs i GLIBS regi er programmet 
spekket med undervisning fra tidlig om morge-
nen til seint på kvelden. Til gjengjeld legges 
det inn 4 timers pause i løpet av kurset. Disse 
brukes sammen med lunsjen til en ekskursjon 
med kulturelt innslag. Turen i år gikk med ferje 
til Lysekil hvor vi gikk over på buss og kjørte 
kystveien nordover i det vakre Bohuslen. Turens 
mål var Vitlyckes museum. Dette er anlagt ved 

Advanced GLIBS course 
in Glycopathology

Fra ekskursjonen: Iris 
Härd, Jane Hewitt, 
Frøy Grøndahl og 
Anders Malmström

FR Ø Y GR ØNDA HL ,  
Institutt for molekylær 

biovitenskap,  
Universitetet i Oslo
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Fra ekskursjonen; Lysekil

et av verdens største hellerissningsfelt. I likhet 
med våre hellerisninger i Alta er også dette på 
verdens kulturarvliste. 

Foreleserlista var spekket med forelesere 
fra glykobiologi og blant deltakerne var det 
stor overvekt av seniorer fra glykobiologi-
gruppene i Sverige. Blant alle disse mennes-
kene var det mange å utveksle meninger og 
erfaringer med, og også mange med sterk in-
teresse for proteoglykaner som er min spesi-
alinteresse. Jeg fikk også mulighet til å vide-
reføre tidligere kontakt med det store glyko-
biologi-miljøet som finnes i Sverige. Derfor 
ble det stort utbytte både under forelesninger, 
gruppearbeid og i fritiden. 

Tusen takk til NBS for reisestøtten og til 
GLIBS for kurs og opphold!
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G ENER E LT S T OD E T IK K  i fokus 
under hele årets Forskningsdager.  
Fire store navn: Joseph Sambrook, 

Eckard Wimmer,  Jean-Michel Claverie og 
Lynn Margulis hadde blitt valgt ut ikke bare 
på grunn av sin faglige dyktighet, men også 
fordi de ”har vist evne til etisk refleksjon over 
sine egne vitenskapelige arbeider og har tatt del 
i samfunnsdebatten” (sitert fra omtale i ”Geni-
alt”  nr3/2006). De fikk rundelig tid til å snakke, 
deretter fulgte en diskusjonssesjon med et panel 
bestående av 6 personer: 5 professorer og en for-
midler (Erik Tunstad fra forskning.no). Pussig 
nok var fagetikere fullstendig fraværende i pane-
let, selv om det vel var meningen av Dag Hessen 
(UiO, medlem av NENT) og Peter Johan Schei 
fra Fridjov Nansens institutt skulle bidra med 
slike innfallsvinkler. Ellers bidro Bjørn Grinde 
fra Folkehelsa, Bjørn Berdal fra FFI og Christa 
Schleper fra UiB.

Joseph Sambrook, kjent for alle lab-biologer 
for bibelen ”Maniatis”, innledet med en histo-
risk oversikt over begivenhetene i begynnelsen 
av 70-tallet, da de første kloningseksperimen-
tene med bakterier ble foretatt. Frykten for ufor-
utsette konsekvenser førte til det frivillige Asi-
lomar-moratoriet i 975, dette ble hevet i 976 da 
et forskerpanel (deriblant Sambrook selv) framla 
et Advisory document for de amerikanske myn-
dighetene, og den metodologiske og kunnskaps-

messige eksplosjonen som deretter fulgte kjen-
ner vi alle til. Dessverre snakket Sambrook noe 
tørt og utydelig, så det var ganske vanskelig å 
følge med innimellom. Diskusjonen som fulgte 
dreide seg om forskingens frihet, om forskerne 
kan og bør følge andre normer enn samfunnet 
for øvrig, om regulering og risiko. På de tretti 
årene som har gått siden Asilomar har det vært 
svært få, om noen, negative effekter av biotek-
nologi. Trenger vi en spesiell lovgivning for 
dette feltet lenger? Hvor spesiell er ”bioetikken” 
egentlig? Det var stor enighet blant fagbiologene 
i panelet om at det ikke lenger foreligger et slikt 
behov for så streng regulering som det har vært, 
det er unødvendig og dyrt, og det kan til og med 
være uetisk, fordi det stopper forskningspro-
sjekter som kunne vært til gagn for samfunnet. 
Jeg syntes dette var ganske tankevekkende. Va-
nens makt er sterk, og molekylærbiologien har 
så lenge vært sett på som så spesiell, men det er 
kanskje på tide å alminneliggjøre den noe både i 
egne og andres bevissthet?

Under tittelen ”The Synthesis of a Che-
mical called Poliovirus” snakket deretter Ec-
kard Wimmer fra Stony Brook om hvorledes 
de ”gjenskapte” poliovirus i laboratoriet. Hans 
gruppe sekvenserte for noen år siden dette vi-
rusets genom. Deretter lastet de ned den publi-
serte sekvensen, fritt tilgjengelig på Internett, 
syntetiserte DNA-biter som møysommelig ble 

Populære virus

R A NDI A A MOD T

Bioteknologinemndas møte nr. 2 i serien ”Small molecules – crucial 
questions” gikk av stabelen i Universitetets aula 22 september. Årets 
tema var Virus, med fokus på etikk.  
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limt sammen, syntetiserte RNA og lot dette 
RNA bade i en suppe av knuste, mammalske 
celler. Resultat: Virulente virus og en publika-
sjon i Science i 2002.  Som Wimmer sa: ”Of-
fentligheten var rett og slett ikke forberedt på 
en slik nyhet”. Når DNA-syntese kan gjøres på 
microchips, kommer det til å bli vesentlig ras-
kere og billigere. Slik ”Syntetisk biologi” åpner 
for en rekke mindre hyggelige perspektiver. Det 
å utrydde virussykdommer er plutselig en aka-
demisk diskusjon. Selv om poliomyelitt nå bare 
forekommer i noen få land i verden (skjønt flere 
nå enn i bunnåret 2003) kan ”hvem som helst” 
vekke det opp fra de døde igjen, altså kan vi ikke 
slutte å vaksinere. Derimot har det på den posi-
tive siden blitt åpnet for nye muligheter til å lage 
en bedre vaksine enn de man fortsatt bruker, 
som opprinnelig ble utviklet i 50-årene.

Wimmers foredrag reiste f lere alvorlige 
etiske problemer og også det litt mer filosofiske: 
Hva er egentlig liv? For hva er dødt, og hva er 
levende? Og hvordan bør samfunnet beskytte 
seg mot virus som kanskje kan bli utryddet i den 
fysiske virkelighet, men som fortsatt ”eksiste-
rer” som internettsekvens, klar til å bli vekket 
opp fra de døde igjen på en eller annens bud? 
Svaret er i alle fall ikke å legge restriksjoner på 
den frie forskningen, mente Wimmer. Derimot 
bør vi satse på å utvikle bedre vaksiner og bedre 
medisiner.

Både faglig og populærvitenskapelig var 
dette et glitrende foredrag, fremført livlig, tyde-
lig og underholdende. Nestemann ut var Jean-
Marie Claverie fra CNRS, Frankrike, som også 
var meget god, men dette var mindre tilgjen-
gelig for allmennheten. Popularisering er ikke 
lett, og Claverie, som snakket meget godt, var 
likevel noe for preget av vitenskapelig sjargong, 
ord og uttrykk. For fagfolk er det morsomt 
å følge resonnementene og gangen i et fors-
kningsprosjekt, men det går noe over hodet på 
de fleste lekfolk, vil jeg tro. Men faglig sett var 
det et svært fascinerende og interessant foredrag, 
hvor Claviere fortalte om hvordan hans gruppe 
ved en tilfeldighet oppdaget ”Mimivirus”, med 
genomer på størrelse med de minste man finner 
hos bakterier. Dette åpnet en rekke perspekti-
ver: Hva slags funksjoner er det disse virusene 
har (beholdt) men som andre virus mangler, 50% 
av leserammene korresponderer ikke med noen 
kjente funksjoner, halvparten av genene har et 
visst promoterelement; er dette et urgammelt 

element, hvordan kan Mimivirus plasseres på 
livstreet og hva kan de fortelle oss om evolusjon 
av virus og av eukaryote organismer? Claviere 
kom inn på Wimmers levende-dødt spørsmål 
med et nytt spørsmål: Vil disse oppdagelsene 
føre til at vi se på virus på en ny måte? Hva er 
egentlig ”viruset selv”, eller hva er det egentlige 
viruset? Er det vi kaller virus, partiklene, å be-
trakte som en slags germ line, mens det ”egentli-
ge” viruset lever inne i celler? Og til slutt: Finnes 
det flere slike kjempevirus? Ja, det tror de, og de 
har også begynt å lete – i Sargassohavet. Det er 
visst ikke mye man vet om virus i hav i det hele 
tatt, men i følge Claverie utgjør virus mer enn 
halvparten av biomassen i havene.  Som biolog 
med lite greie på virus syntes jeg også dette var 
et strålende faglig foredrag som åpnet en luke 
inn i en ukjent verden. Men det viste kanskje 
også tydelig at biologi på mange måter er for 
spesielt interesserte, for allmennheten måtte 
dette, følte jeg, ligge noe fjernt. Utvilsomt åpnet 
det også mer filosofiske aspekter om evolusjon, 
om liv som fenomen og om artsbegrepet, men vi 
var kommet ganske langt bort fra etiske aspekter 
av konkret betydning. 

 Joseph Sambrook, 
Eckard Wimmer og 
Jean-Marie Claverie 
i ivrig samtale (Foto: 
Caspar Linnestad).
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Til slutt forlot vi også temaet virus og gikk 
med Lynn Margulis (Massachussets, Amherst) 
avslutningsvis helt over til evolusjon og opprin-
nelsen til eukaryot liv, med den verdenskjente 
endosymbioseteorien. Dette var åpenbart en 
dame med sans for de helt store ideer. Hun in-
sisterte på mørke i salen og presenterte deretter 
uhyre entusiastisk sitt foredrag om de nyska-
pende mekanismene i evolusjonen: evolusjon 
handler ikke bare om mutasjoner, men også 
om ”symbiogenese”, som en kilde til noe nytt. 
Uavhengighet er en politisk ide, sa Margulis, 
alt som lever er bundet til hverandre ved gjensi-
dige påvirkninger og ved den felles avstamning 
for alt liv. Individualitet – hva er det? - i hvert 
fall et komplekst fenomen, dette demonstrerte 
hun ved en fantastisk videosekvens av et sym-
biotisk samliv mellom flere forskjellige bakte-
riearter og andre encellede organismer. Dette 
var så fascinerende at vi gjerne kunne ha sit-
tet der resten av kvelden mens hun fortalte om 
et langt livs forskning, det innså nok plutselig 
også hun og måtte derfor ro seg vel raskt inn 
mot mål, slik at avslutningen ikke stod helt i 
stil med den kosmologiske åpningen. Litt ro-
tete ble det, det var ikke hele tiden klart hva 

budskapet var, utover å argumentere meget 
iherdig for evolusjonen som fenomen generelt 
og for symbiogenese spesielt.  Men alt i alt et 
svært engasjerende foredrag og meget godt også 
som populærvitenskap. Møtet endte derfor i en 
løftet stemning, virusene var nesten glemt og 
etikken enda mer.

Og kanskje var det litt av problemet. Dette 
møtet var ambisiøst lagt opp, ved at man ikke 
bare ønsket å presentere i populær form sma-
kebiter av et stort og komplisert felt innenfor 
biologien, men i tillegg å komme seg derfra inn 
på etikken. Av Wimmer, Claverie og Margulis 
var det bare førstnevnte som klarte å holde et 
fokus på de etiske problemstillingene. De to an-
dre berørte dype og fundamentale problemstil-
linger om liv som fenomen men uten egentlig 
å ta opp tråden, og panelet kom dem (og oss) 
heller ikke til særlig hjelp her. Konklusjonen blir 
at populærvitenskap er en vanskelig kunst, og 
det er også vanskelig å formidle biologien på en 
slik måte at det er mulig for etikere og filosofer å 
gripe fatt i spørsmålsstillinger som er vesentlige 
og ikke minst reelle. Men at det er utfordrende 
og nødvendig, det tror jeg. 

Jean-Marie Claverie 
(Foto: Caspar Linne-
stad)

 

Lynn Margulis (Foto: 
Caspar Linnestad)
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G OR D O N  R E A SE A R C H  C O N F E -
R ENCES er en samling konferanser 
som ble startet i 920-årene av Dr. 

Neil E Gordon for å stimulere til direkte kon-
takt mellom forskere. Forskere kommer sammen 
en hel uke for å diskutere åpent om emner der de 
har felles interesser. Som regel er det ikke flere 
enn 00-200 deltakere på disse møtene og det er 
stor sjanse for at en i løpet av uken snakker med 
de fleste. 

På konferansen om ”BIOLOGY OF 4-3-3 
PROTEINS” som jeg var så heldig å få bli med 
på, ble holdt i de ærverdige lokalene i Queens 
College i Oxford, England og var ledet av Alis-
tair Aitken fra universitetet i Edinbourgh. Vi var 
kun 86 deltakere på denne konferansen, så den 
var relativ oversiktlig. Det såg ut til at de stør-
ste innen 4-3-3 feltet (som kanskje ikke er av de 
største) hadde stilt opp på denne konferansen. 
Navn jeg hittil bare hadde hørt om, som Haian 
Fu, John Scott, David Klein, Michael Yaffe, Ca-
rol Mackintosh og flere andre fortalte om deres 
forskningsprosjekt.

4-3-3 proteinene fikk navnet sitt i 967 i 
forbindelse med en systematisk klassifisering av 
hjerne-proteiner, og navnet er basert på fraksjons-
nummeret etter DEAE-cellulose kolonnen. Pro-
teinet finnes i mange eukaryote organismer, alt i 
fra gjær-celler til mammalske organismer. I mam-
malske organismer er det funnet sju isoformer, 
gjær har to mens planten Arabidopsis har minst 3 
isoformer. 4-3-3 proteiner finnes i alle eukaryote 
celler og vev og kan binde til en hel del proteiner. 
Så selv om det ikke er så mange som forsker på 
4-3-3 proteiner, er de spredt på mange forskjellige 
felt, både innenfor planter, gjær og mammalske 

celler. For å rekke over de fleste av disse feltene, ble 
temaene for forelesningene delt opp i flere emner: 
”Structure and ligand recognition”, ”Mitogenic 
and oncogenic signal transduction”, ”Genetics 
and development”, ” Cell cycle and apoptosis”, 
”Metabolic regulation”, ”Novel functions and re-
gulations”, ” 4-3-3 and brain diseases” og tilslutt 
” 4-3-3 in receptor signaling”. Alt i alt mange 
spennende temaer som jeg lærte masse av. 

Det som er særskilt med denne type kon-
feranse var jo at man også deler alle måltidene. 
Det var litt spesielt å spise frokost eller middag 
sammen med forskere du bare hadde lest arti-
klene til. En får et annet inntrykk av ”de store”, 
og finner ut at de er menneskelige de også. Det 
er dessuten kjekt å kunne diskutere forsknings-
resultater med folk som har vært innenfor feltet 
lenger enn en selv. Det er alltids nyttige tips en 
plukker opp. Og når postersessionen kun består 
av 30 postere, er det mulig å få med seg alle. 

I tillegg til at forelesningene var interes-
sante, var stedet vi var på veldig historisk inter-
essant. Det er en egen følelse å spise frokost i 
en sal som minner om Hogworts i Harry Pot-
ter-bøkene. Store portretter av tidligere rektorer 
som henger over en er ikke dagligkost for en som 
studerer ved universitetet i Bergen. Det er nok et 
litt mer historisk preg på Queens College enn på 
Institutt for Biomedisin. Og at vi i tillegg dum-
pet borti en inspilling av en Bollywood-film, 
gjorde ikke oppholdet mindre spesielt.

Men alt i alt synes jeg det var en flott opple-
velse, både faglig og sosialt. Jeg vil anbefale alle 
å dra på en Gordon konferanse. Det er en opp-
levelse jeg gjerne vil ha igjen. Så tusen takk til 
NBS for muligheten til å delta.

Reiserapport 
fra Gordon 
Research 
Conference
om ”BIOLOGY OF 4-3-3 PRO-
TEINS”,  27. august - . september , 
2006 på Queen’s College, Oxford, UK.

INGEBORG W INGE ,   
Ph.D student ved 
seksjon for biokjemi og 
molekylærbiologi, In-
stitutt for biomedisin, 
Universitetet i Bergen
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F OR F Y R STE  G ONG var dei to kon-
feransane slått saman. Konferansen 
vart arrangert i København og som 

det vart sagt under opninga: ”Denmark is the 
happiest place in the world.” 

Plantepatologi omfattar mange ulike fag-
felt, noko som vart spegla i dei ulike sesjona-
ne: Her var alt frå ”Genomes and Transcripo-
mes” og ”Plant parhogen interactions and cell 
to cell communication” til ”Epidemiology” og 
”Plant seed health and developing countries.” 
Det var for det meste to eller tre parallelle se-
sjonar å velje mellom, og det var 7 ulike se-
sjonar i alt. 

Eg må også nemne PH Gregory Competi-
tion. Det er ein konkuranse der unge forskarar 
og doktorgradsstudentar presenterer noko dei 
har publisert. Vinnaren fekk pengar i tillegg 
til heider og ære. Alle heldt eit høgt nivå og 
det var utruleg inspirerande å høyre på! 

Det var også eit sosialt program med blant 
anna ei flott mottaking på rådhuset i Køben-
havn og seinare i veka ein god middag. Elles 
fekk me god mat til lunsj kvar dag. Det har 
vore lærerike og travel, men glade dagar.

Tusen takk for støtta frå NBS!
 Marit Larssen Sekse

8th conference of the European 
Foundation for Plant Pathology & 
British Society of Plant Pathology 
Presidential Meeting 2006
3. – 7. Oktober 2006, København

EFPP06, 
mottaking i 

rådhuset
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I  R E GI  AV  FUGE plattformen CAMST 
(Consortium of Advanced Microbial 
Science and Technology) og Universite-

tet i Oslo møttes unge representanter fra den 
mikrobiologiske forskningen i Norge til tre 
dagers møte på Geilo den 22 oktober. Hensik-
ten var å skape en felles arena for stipendiater, 
post-docer og unge forskere innen mikrobiologi 
der man kunne få kjennskap til det brede spek-
ter av forsking på dette feltet i Norge. Med seg 
hadde de tre erfarne forskere, Agneta Richter-
Dahlfors (Karolinske Institut, Stockholm), Lars 
Björck (Universitetet i Lund) og Fikret Osman 
(Biochemistry, University of Oxford), som holdt 
foredrag, var delaktige i diskusjoner og kom 
med gode råd. De tre foresdragsholderne var 
tilgjengelige under hele møtet og mange syn-
tes det var spesielt fint å kunne diskutere fritt 
og uformelt med dem over middag eller utover 
kvelden i den flotte baren på Dr Holm’s hotell. 
Mange av deltagerne fikk også muligheten til å 
legge frem sine metoder og resultater i form av 
korte 5 minutters foredrag eller som poster. Vi 
tror alle satte pris på muligheten til å kunne øve 

seg på å presentere for et nytt og ukjent publi-
kum, kanskje spesielt stipendiatene som hadde 
en disputas forestående. Det ble lagt vekt på at 
dette møtet først og fremst skulle være lærerikt 
der ingen spørsmål ble overhørt og mange fikk 
verdifulle tips om videre metoder og strategier. 
Vi i kommiteen håper NoMi-06 markerer star-
ten på en lang rekke fremtidige møter. Vi har 
særlig tro på et norsk fora for unge forskere der 
meninger kan utveksles og nye bekjentskaper 
gjøres. NoMi-06 viste at dette var mulig og en-
tusiasmen i de mange diskusjonene blandt del-
takerne understreket behovet for et slikt møte. 
Vi er meget takknemlige til alle våre sponsorer 
(EMBIO, CMBN, FUGE Øst/Nord/Midt-
Norge, Oxoid, MedProbe, Millipore, Roche og 
Saveen Werner AB) som gjorde dette mulig og 
vi håper på støtte også i fremtiden. 

Med vennlig hilsen NoMi-06 komiteen  
v/ Ole Herman Ambur
Mikrobiologisk Institutt  
CMBN  
Rikshospitalet-Radiumhospitalet Helseforetak

”Unge mikrobiologer  
til fjells – NoMi-06” 
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T HE 7 T H IN TER NAT IONA L Confe-
rence in Systems Biology, ble i år ar-
rangert i Yokohama, Japan.  Dette er 

en konferanse som første gang ble holdt i Tokyo 
i 2000, og den har siden blitt holdt rundt om i 
verden – Pasadena, Stockholm, St.Louis, Hei-
delberg, og Boston. Fra å ha 300 deltakere det 
første året, var det i år ca 800 deltagere tilstede, 
og det var i år 65 inviterte forelesere, rundt 400 
postere, 2 ’tutorial sessions’ og 5 workshops.

Fra Norge og NTNU i Trondheim var vi 
åtte deltagere som dro nedover. Yokohama var 
en idyllisk by, rent og pent, og konferansesente-
ret var plassert rett ved et nydelig havneområde. 
Dagen før selve konferansen startet deltok vi på 
et eller flere Tutorials; små sesjoner som alle tok 

for seg ulike modelleringssystem/ nettverksbyg-
gingsprogram. For oss biologer er det nødvendig 
med samarbeid med bioinformatikere/matema-
tikere for å få brukt slike modellsystem på våre 
data, og det var svært nyttig å lære hvordan slike 
programmer bygges opp og fungerer. De tre 
neste dagene var selve konferansen, som inne-
holdt plenumsforedrag samt parallelle sesjoner. 
Her var det interessante forelesninger for enhver 
smak, både for biologer, bioinformatikere og 
matematikere. Det var mange spennende tema, 
og ikke minst var det interessant å se hvordan 
ulike grupper jobber med Systembiologi, og 
hvor langt de har kommet i arbeidet. 

Etter fire fine dager i Yokohama, gikk turen 
videre til Tokyo (30 min med tog), der vi skulle 

ICSB 2006  
Yokohama, Japan

K R ISTINE MISUND 
Institutt for Kreft-

forskning og 
Molekylærmedisin 

NTNU

Yokohama, konferanse-
senteret midt i bildet.
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delta på en todagers workshop. Konferansesen-
teret i Tokyo lå i Odaiba, en veldig rolig bydel 
med nydelig parkområde. Workshopen tok for 
seg RTK-signalveier, og den første dagen var det 
fokus på biologi, mens det på dag to var hoved-
sakelig presentasjon av ulike modelleringsverk-
tøy som blir brukt for å bygge RTK-signalveier, 
samt verktøy som kan brukes i arbeid med å 
hente ut informasjon fra genlister fra mikro-
arrayforsøk. Kjempenyttig! 

Målet med Systembiologi er å forstå hvor-
dan molekylære prosesser i celler er forbundet 
til høyere biologiske funksjoner. Kunnskapen 
må være så detaljert og spesifikk at det er mulig 
å forutsi hvordan forandring av en del forandrer 
helheten. Siden biologiske systemer er ekstremt 
komplekse krever denne tilnærmingen sofisti-
kerte matematiske og bioinformatiske model-
ler. Tyskland, USA, Sverige og ikke minst Ja-
pan er ledende når det gjelder forskning innen-
for feltet Systembiologi, og selv om det er et 
langt stykke frem, fikk vi flere eksempler på at 
forskere innen matematikk, bioinformatikk og 
basal forskning i samarbeid hadde laget enkle 
modeller som allerede nå kunne benyttes til å 
generere ny kunnskap. 

Noe tid til å oppleve Tokyo fikk vi også, og 
den gav et sterkt inntrykk, særlig når det gjaldt 
tekniske løsninger, maten (ulike erfaringer på 
det området!) og de høflige menneskene. 

Jeg vil takke NBS for muligheten til å kun-
ne dra på denne konferansen, som jeg fant kjem-
penyttig og veldig inspirerende.

Middag på Japansk; Torunn Bruland, undertegnede, Ingerid Arbo, Liv Thommesen, Tonje S. Steigedal og Hans-Richard Brattbakk.

Etter banketten i Yokohama; Tonje S. Steigedal, Hans-Richard Brattbakk, Liv Thomme-
sen, Astrid Lægreid, Torunn Bruland, undertegnede og Berit Johansen. Foto: Ingerid Arbo.
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NY DOKTORAND

R A NDI A A MOD T

En bio-matematisk 
modellbygger

V ANDR ER M AN GJENNOM korrido-
ren her på Cigene kan man rett som det 
er, i dens endepunkt ”Cigene-kroken”, 

iaktta tre modne og mer eller mindre skjeggpry-
dede herrer som diskuterer ivrig sammen, tegner 
kompliserte formler på tavla og ser meget etter-
tenksomme ut. Ord som ”heuristisk” og ”holis-
tisk” svever i lufta, løser seg liksom opp i lett støv 
eller tåke og driver rundt i lokalet. Og midt iblant 
dem sitter som regel også et atskillig yngre, hå-
pefullt vesen og prøver å få gjort dette tre-hodede 
veiledertrollet sine innviklede resonnementer be-
gripelig. En av disse er Siren Røst Veflingstad. 
Rolig og sindig som hun er har denne Sirene 
åpenbart likevel ikke vært redd for å opplate sin 
Røst og lokke disse seilere på systembiologiens 
hav∗ innom sin spesielle lille odde av og til. Siren 
disputerte 2 oktober på en avhandling innen bio-
matematikk: ”The search for regulations between 
structure and behaviour in models of gene regu-
latory networks”. Men hvordan falt det seg at hun 
havnet der? Hvem lokket hvem, kan man spørre, 
hva i all verden var det som tiltrakk henne?

Opprinnelig, i begynnelsen (for 0 år siden), 
sier Siren, begynte jeg på UMB fordi jeg var 
interessert i biologi. Særlig i økologi og popula-
sjonsdynamikk. Etter hvert har gått mer på mo-
lekylærbiologiske og cellebiologiske problemstil-
linger. Nå er jeg vel egentlig ikke ordentlig biolog, 
men snarere en slags anvendt matematiker.

Du kunne ha blitt biolog, men ble bio-mate-
matiker i stedet? 

Ja, fordi jeg slumpet å havne akkurat her 
på UMB. Jeg hadde professor Erik Plahte som 
veileder på hovedfaget også, og han foreslo at 
vi skulle søke høyskolestipend. Det er nesten 
fem år siden nå, og Cigene hadde akkurat sendt 
inn sin søknad om å bli teknologiplattform til 

FUGE-programmet. Så fikk vi tilslag begge to, 
og dermed ble det etter hvert en hel liten gruppe 
av det. Nå kaller man det jo Cigene driver med 
for systembiologi, men det er ikke noe absolutt 
nytt, men i grunnen en videreutvikling av det 
som kan kalles den teoretiske biologien. For-
skjellen er mest den at man begynner å gripe fatt 
i de enorme mengder informasjon som følger 
den funksjonelle genomforskningen. 

Og fra da av var det bare strake veien? (Jeg 
har lest sammenfatningen, og den ser så vidunderlig 
sammenhengende ut, det ene arbeidet følger liksom 
logisk etter det andre)

Å, nei da, sier Siren. Jeg har bare prøvd å få 
det til å se ser slik ut. Som alle andre, endte jeg 
opp med å gjøre noe helt annet enn det vi hadde 
tenkt oss da vi begynte.

Siren har fokusert på å utvikle matematisk-
statistiske metoder for å identifisere de viktigste 
variabler og forhold i genetiske nettverk. Slike 
nettverk kan fort bli uhyre store og komplekse, 
og det er vanskelig å få tak i de parametrene som 
er kritiske for hvorledes nettverket fungerer. 
Derfor er det behov for metoder for å identifisere 
nøkkelvariable og viktige funksjonelle forhold.

På hvilket system?
Ikke et virkelig system – ennå – sier Siren. 

Jeg har ”bare” laget og brukt modeller. Slik sett 
kan du si at det jeg har gjort bare har vært et 
første skritt henimot den ”virkelige” biologiske 
verden. Men dette er så nytt ennå. Derfor har 
jeg konsentrert meg om å utvikle og sammen-
ligne metoder for å identifisere nøkkelvariabel i 
et tenkt, modellert nettverk. Slike metoder kan 
deretter brukes til å analysere ”virkelige” nett-
verk. Her har jeg vært opptatt av hovedtenden-
sene, de store linjene, i et rent teoretisk system.

Overhodet ikke noe lab, altså? 

Hva er det som får en potensiell biolog til å pense over på matematikken? 
For å få svar på det, spurte NBS-nytt Siren Røst Veflingstad, som nylig 
disputerte på UMB med en avhandling innen matematisk biologi.
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Nei, sier Siren. En bio-matematiker jobber 
mest foran PC èn. Men det er egentlig like ekspe-
rimentelt dette som det lab-folka driver med, bare 
på en annen måte. Først tenker jeg forresten en 
del, og bruker penn og papir også. Og tavla i kro-
ken, når jeg har med veilederne… Så bygger jeg 
opp modellen matematisk og kjører en masse si-
muleringer. Jeg har brukt både multivariat analyse 
(statistisk metode) og såkalt generiske rammeverk. 
Den siste metoden har jeg brukt for å modellere 
genregulatoriske nettverk. Jeg har prøvd å finne 
strukturer på tilbakekoblingsløkker og eksistensen 
av likevektspunkter i nettverkene. En av de tinge-
ne vi har vært ute etter, er å finne de underliggende 
prinsipper for hvorledes genregulatoriske systemer 
oppfører seg, altså hvorledes de er designet.

Intelligent designet?
Ja, det var det, da…Men Siren lar seg ikke 

lokke ut i filosofiske diskusjoner som for øvrig 
også vil være helt bortkastet tid, særlig nå i dispu-
tastiden.

Og interessant?
Ja, og på litt sikt vil det bli enda mer. Mo-

dellering er en veldig fruktbar innfallsvinkel 
til biologiske problemstillinger. Matematikk 
tvinger en til å tenke gjennom det man vet, til å 
strukturere kunnskapen. Den er veldig hypote-
segenererende. Og enda viktigere, den hjelper til 
å stille spørsmålene på riktig måte. Det er ofte 
greit å kjøre gjennom modeller først, før man går 
i gang med tidkrevende og kostbare biologiske 
eksperimenter. Derfor er det viktig å formidle 
systembiologiens muligheter til lab-biologer.

Har du hatt noen store, epokeg jørende aha-
opplevelser?

Nei, det kan ikke Siren huske. Det har vel 
vært en gradvis modningsprosess, hvor hun har 
oppnådd en gradvis større forståelse av et sys-
tem. Noe som er veldig tilfredsstillende.

For enhver biolog. For det ligner jo på lab-biolo-
gens erfaring. Men likevel, bare du og PC´en, dag ut 
og dag inn. Ingen kuer eller sauer eller geiter. Ikke noe 
fisk. Ikke noen bier, engang. Har det vært ensomt?

Nei da, smiler Siren. Jeg har for så vidt 
vært alene om akkurat dette prosjektet, men vi 
er jo en gruppe av ikke-labfolk her på Cigene, 
stipendiater og post dok´er og forskere, som alle 
driver med beslektede ting. 

Du Siren, nå sitter jeg her og tenker på mitt 
eget prosjekt, kunne vi ikke, når du er ferdig med 
disputasen, ta en liten prat og så kunne vi…

Men Siren rister på hodet. Dessverre, noen 
andre har kapret henne allerede. 2.opponenten 

forsøkte seg også med et tilbud – for sent.
(Hvem har våget?)
Professor Eberhard Voit i Atlanta. Jeg skal 

begynne som post dok hos ham rett etter dispu-
tasen. Jeg hadde et opphold der i stipendiatpe-
rioden, og nå har de tilbudt meg å komme over i 
to år. Men nå skal jeg faktisk litt mer over i den 
virkelige biologiske verden. Jeg skal modellere 
metabolske systemer i et hyper-halofil bakterie: 
Halobacterium salinarum.

Å ja, jeg forstår. Bakterier er jo veldig morsomt. 
Men matematikk blir fortsatt?

Å ja, absolutt. Matematikken er så utfordren-
de, ser du. Da jeg holdt på med grunnstudiet, kom 
jeg til et punkt hvor jeg måtte velge tyngdepunkt: 
biologi eller matematikk, og så kunne jeg ikke 
tenke meg å slippe matematikken. Men biologien 
gir utfordringer som gjør at man må utvikle nye 
metoder innen matematisk problemløsning, og 
den gir også bidrag til matematikken som eget 
fag. Så jeg vil ikke slippe biologien heller, avslut-
ter Siren fornøyd, klar for tre ukers ferie i Nepal, 
så tre måneders forskingsopphold i München før 
det bærer av sted over Atlanteren – til Atlanta.

PS
Det skjedde noe litt pussig da jeg skulle skrive. 
Siren reiste til Nepal rett etter disputasen, og 
hadde glemt å gi meg navnet på den halofile 
bakterien hun skal modellere i Atlanta. Så spur-
te jeg Erik Plahte, men han visste det ikke. Så 
mailet jeg, litt brydd, til Voit selv. Men han vis-
ste det ikke, han heller, og henviste meg til leder 
for den eksprimentelle lab-delen av prosjektet. 
Noen sier at teoretiske modellbyggere er en slags 
”poeter”, og kanskje er det noe i det likevel?

∗Hovedveileder Erik Plahte, biveileder Stig 
Omholt, mens Harald Martens har deltatt på to 
arbeider)
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J I M  THOR SE N  DE F E N DE D  his thesis 
entitled “Isolation, characterization and 
expression studies of the tyrosinase gene 

family in Atlantic salmon”, 6th of October 2006 
at the Norwegian School of Veterinary Science, 
Oslo.

Production of Atlantic salmon is increas-
ing in Norway, and the demands for better qua-
lity such as taste and color is becoming more 
important than ever before. Previous reports 
show that up to 30% of Atlantic salmon being 
processed contains ectopic pigmentation in the 
muscle (Figure ), causing a significant pro-
duction loss. The pigmented spots containing 
melanin are thought to be the results of an ex-
cess of melano-macrophages, cells reported to 
be part of the immune system of fish. The main 
goals of the thesis were to investigate the tyro-
sinase gene family, which is intimately linked 
to pigment production, in Atlantic salmon and 
if presence of melanin in muscle tissue could 
be associated to cells belonging to the immune 
system. Ultimately, the new knowledge could 
provide new hypothesis and approaches aimed 
at decreasing ectopic pigmentation in Atlantic 
salmon tissues and hence reduce the economic 
loss in the industry.

CL ON I NG A ND E X PR ESSION 
ST U DIES
Following the cloning of the three genes impor-
tant in the formation of melanin pigmentation, 
Jim Thorsen addressed the expression of all 
three transcripts of the tyrosinase gene family 
in various tissues of Atlantic salmon. Pigmen-
tation in homoeothermic vertebrates is confined 
to cells derived from the neural crest. Using an 
Atlantic salmon leukocyte cell line in his stu-
dies, presence of transcripts for all three genes 
was identified in the haemapoietic derived cell 
line. Heterogeneous transcripts for two of the 
tyrosinase gene family members were also clo-
ned and sequenced. In addition, expression dif-
ferences of the heterogeneous transcripts were 
observed between the studied cell line and skin 
RNA population indicating expression diffe-
rences between Atlantic salmon leukocytes and 
skin melanocytes. The presence of expressed ty-
rosinase family genes in the leukocyte cell line, 
indicate that the production of ectopic melanin 
in Atlantic salmon muscle tissue might be lin-
ked to an immunological response. The expres-
sion of the tyrosinase gene family transcripts 
in a leukocyte cell line has hitherto never been 
reported and the results might change the clas-

Pigmentation in 
an Atlantic salmon 
leukocyte cell line

NY DOKTORAND
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F IGUR E  .  Melanised cell with dendrites containing abundant melanosomes in Atlantic salmon muscle tissue. H&E staining (haematoxylin and eosin 
staining). Picture is kindly provided by Dr. Erling Olaf Koppang.

sification and understanding of pigmented cells 
in fish. The finding might also point to melanin 
as a potential molecule involved in the innate 
immunity of fishes.

USE D BY R ESE A RCHE R S 
WOR L DW IDE
In addition, Jim Thorsen constructed a highly 
redundant BAC (bacterial artificial chromo-
some) library from Atlantic salmon and used 
the large genomic insert clones to address 
heterogeneous transcript differences between 
the Atlantic salmon cell line and skin melano-
cytes. Partial sequencing of two BAC clones 
revealed sequence differences indicating that 
the different transcripts observed possibly are 
derived from different loci, probably a result 
of a tetraploidization event in Atlantic salmon 

20-00 Myr ago. The expression differences 
observed point to variation in regulation of 
the two transcript loci between leukocytes and 
skin melanocytes. The BAC library is publi-
cly available and is used by many researchers 
worldwide in various studies of Atlantic sal-
mon. 

Currently, Jim Thorsen is working as a post-
doctoral researcher in the Aquaculture Protein 
Centre at the Norwegian School of Veterinary 
Science.

Contact information: 
Email: jim@jim.no
Phone: +47 45 47 35 47
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Forskningslotto
M A NGE MENER AT det er et ele-

ment av Bingo, Lotto eller Bingo-
lotto, hvem som blir tildelt fors-

kningsmidler og hvem som ikke blir det. Hel-
dige er de som kan komme seg innenfor store 
konstellasjoner av forskningsgrupper med tren-
dy senternavn, mens alenestående miljøer ofte 
har finansieringsproblemer. Siden svært mange 
har beklaget seg i det siste, tar Biodioten til orde 
for at forskningsmidler de kommende år fordeles 
ved en form for Lottotrekning. For at det ikke 
skal være helt tilfeldig, men heller ganske rett-
ferdig, vil de som har publisert mye, og i gode 
tidsskrifter, kunne fylle ut flere rekker enn de 
som har publisert mindre. Patenter vil også telle, 
samt mye og god undervisning og popularise-
ringsvirksomhet. De som vil danne eksellente 
sentere, kan etablere tippelag, som kan gardere 

mye mer på kupongen enn det enkeltforskere vil 
være i stand til. De mest produktive vil utvil-
somt ha større muligheter for å vinne, men det 
ser heller ikke helt svart ut for de som har hatt et 
par svake sesonger. Siden det ikke lenger er be-
hov for fordyrende og forsinkende komitéarbeid, 
vil mange arbeidsplasser kunne spares på admi-
nistrativt hold, slik at forskningsmidlene vil 
kunne øke totalt sett. Ingen i lottolandet Norge 
vil hevde at slike trekninger er urettferdige – og 
taperne vil vite at de får en ny sjanse ved neste 
trekning. Ved kvartalsvise trekninger vil det 
ikke være for lenge til neste gang for taperne, 
mens de som vinner mer enn en million må stå 
over to runder. Er man såpass heldig, må man 
også henge opp et skilt i laboratoriet hvor det 
står: Her arbeider en forskningslotto-vinner.
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OPSJONE R
Toppsjefen i Telenor forklarer den positive siden 
av opsjoner ved at han ikke ville ha fungert like 
bra i jobben uten en slik gulrot. Hvordan ville 
han fungert, dersom børsen hadde vært dalen-
de? Han hadde nok gjort en dårlig jobb. Det kan 
sikkert hans tidligere arbeidsgivere underskrive 
på – fra arbeidsforhold hvor han ikke hadde noe 
glamorøst opsjonsprogram. Det neste spørsmå-
let er selvfølgelig: Hvor mange andre har det på 
samme måten, fungerer best med opsjoner, uten 
at arbeidsplassen deres har tatt hensyn til dette. 
Dette kan være svært mange, og dermed er det 
sannsynlig at mange arbeidsplasser i Norge dri-
ves på en suboptimal måte. Dette gjelder jo sær-
lig statlige bedrifter som universiteter og høy-
skoler, NSB og dessuten Vinmonopolet, Statoil 
og Telenor på lavere sjefsnivå.

Et passende opsjonsprogram for en toppsjef 
i en statseid storbedrift er jo langt større enn det 
samlede beløp Norges forskningsråd kan tildele 
nye prosjekter innen grunnleggende molekylær-
biologi per bevilgningsår. Et passende opsjons-
program for en slik toppsjef er også mer enn all 
naturvitenskapelig forskning og undervisning 
ved Universitetet i Oslo skal drives for, lønns-
midler unntatt. Mens toppsjefene fungerer best 
med mye penger, skal forskningen helst fungere 
like bra uten. En slik toppsjef er lønnsmessig 
verdt omtrent 20 ganger en professor. Mens 
toppsjefen har tid til å være på nyinnkjøpt hytte, 
har professoren etter kvalitetsreformen ikke en 
gang tid til å være i sitt laboratorium.

Illustrasjon:  
L INA BE ATE R AK NES
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B RUKEN AV IMPACT Factor (IF) som 
et mål for å definere god forskning 
kritiseres sterkt av professor Erik 

Boye i forrige nummer av NBS nytt. Som sti-
pendiat, nettopp igang med andre året av for-
skerutdanningen, skal man være forsiktig med 
å rope høyt. Sjansen for å bli oppfattet som naiv 
og uvitende er reell. Likevel vil jeg forsøke å 
belyse noen av tankene som dukket opp etter 
nevnte innlegg. 

Bruken av IF i systemer for kvalitetsvurde-
ring av forskning er i mine øyne en viktig bit for 
å få til et fruktbart og rettferdig finansierings 
(og meriterings) system. I mylderet av publika-
sjoner er det behov for ulike rangeringer. Det 
har en egenverdi å vite at ”Gastroenterology” 
har en impact på 2.386 (2005 tall fra ISI) mens 
”Inflammation” har 0,772 når man vurderer 
hvor man skal publisere. Er det grensespren-
gende resultater som summerer opp mange års 
arbeid eller er det mindre forsøk som likevel 
kan være vikig å dokumentere? Samtidig sier 
IF noe om kvalitet. Kravene for å komme på 
trykk i noe med høy IF er skyhøye. Det betyr 
ikke at kvaliteten på artikler i lav impact tid-
skrifter nødvendigvis er dårlige (det er alltid 
unntak), men ofte blir de meget spesifikke og 
ofte er det vanskelig å se en generell signifi-
kans. I forskningsgruppen jeg tilhører går vi 
hver uke kritisk gjennom relevante artikler og 
det er opplagt at artikler fra tidsskrifter med 
en impact over 5 generelt holder en høyere 
kvaliet enn de med IF under 5. Dermed påstår 
jeg at den beste forskningen, generelt sett, pu-
bliseres itidsskrifter med høy IF. Selvsagt er 
det nyanser i bildet da f.eks ”PNAS”, ”JBC”, 
og ”BBRC” har en lavere IF enn hva kvaliteten 

på artiklene tilsier. Dette rettes likevel opp når 
man ser at disse totalt sett blir mest sitert, men 
at totalt antall artikler trekker ned den totale 
IF. Likevel tør jeg påstå at det er langt flere 
”JBC” artikler som aldri blir sitert enn ”Cell” 
artikler. Min konklusjon er at man ikke ene og 
alene skal vurdere en forskers karriere basert på 
antall publikasjoner i tidsskrifter med høy IF, 
men det skal telle. 

Selv om det finnes artikler i ”Cell” som 
aldri siteres blir en stor andel av artiklene si-
tert fryktelig mange ganger (ellers ville ikke 
IF blitt så høy!). Og ofte blir de stående igjen 
som klassikere. Det er en selvfølge at vi som 
forskere ønsker å presentere arbeidene våre der 
de leses og diskuteres mest. Hele poenget med 
grunnforskning er at resultatene du samler 
skal ut til samfunnet og de beste øyeblikkene 
må være da andre plukker opp din forskning 
og bygger ny kunnskap basert på det du opp-
daget. Den anerkjente evolusjonsbiologen Nils 
Christian Stenseth har gjentatte ganger ut-
talt hvordan hans artikler i Nature og Science 
internasjonalt åpnet opp interessen for hans 
forskning rett og slett fordi flere fikk tilgang 
til resultatene. 

Jeg vet ikke bakgrunnen for Erik Boyes 
dårlig bilde av IF. Tildeling av forskningsmidler 
skal gis til prosjekter som overbeviser og lyser av 
kvalitet. At man tidligere har publisert i gode 
tidsskrifter målt på bakgrunn av IF skal telle 
fordi det gir et kvalitetsstempel, men selvsagt 
skal prosjektet i seg selv også vurderes av fag-
lig spisskompetanse. Men i sannhetens navn er 
det umulig for disse fagpersonene som rangerer 
søknader å gjennomgå hver søkers arbeider i den 
detalj som Boye etterlyser.

Impact Factor 
og god forskning

TOR STEIN  
L INDSTA D,   
PhD student  

Institutt for molekylær 
biovitenskap 

Universitet i Oslo 
torstein.lindstad@imbv.

uio.no
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R EDAKSJONEN V IL HENLEDE oppmerksomheten på at honningbi-
ens (Apis mellifera) genom ble publisert i 26-oktober nummeret av 
Nature. Den norske forskeren Gro Amdam, som er assistant pro-

fessor ved Arizona State University, men som også har en 20% stilling ved 
UMB, har vært med på dette som en av ca 200 medforfattere i det såkalte ” 
The Honey Bee Genome Sequencing Project (HBGSP) Consortium”, ledet 
av the Human Genome Sequencing Center at Baylor College of Medicine 
(BCM-HGSC). Offentliggjøringen er også omtalt på forsking.no

H . P Y L O R I  S IN  evne til å binde 
til mageslimhinnen anses å være 
viktig for at bakterien skal kunne 

forårsake sykdom. For å kunne feste seg til cel-
leoverflatene benytter H. pylori spesielle bin-
dingsproteiner. De sitter på bakteriens overflate 
og binder til ulike sukkermolekyler på magens 
celleoverflater, noe som gir bakterien godt feste 
i magens turbulente miljø. I artikkelen vises det 
nå at under infeksjon søker bakterien seg videre 
fra magens celleoverflater til de underliggende 
blodkarene. Videre derfra kan bakteriene også 
ta seg gjennom karveggene for å feste seg til de 
røde blodlegemene. Marina Aspholm som er 
førsteforfatter på dette arbeidet, viser her at H. 
pylori bruker SabA-proteinet til å binde seg til de 

røde blodlegemene. SabA binder til sialyl-Lewis 
x (sLex). SLex er et sukker som finnes på de røde 
blodlegemene og på slimhinnecellene når magen 
er infisert og inflammert. SabA-proteinet fra 
Helicobacter-bakterier isolert fra ulike pasienter 
viste dessuten variasjon i sine bindingsegenska-
per. Dette tyder på at SabA-proteinet har evnen 
til å tilpasse seg forskjeller på celleoverflatene 
hos ulike individer. Under pågående infeksjon 
kan H. pylori således tilpasse sine bindingsegen-
skaper både til den enkelte mageslimhinnen og 
til de forandringer som inntreffer under kronisk 
infeksjon og inflammasjon.

. Aspholm et al. (2006) PLoS Pathog 2(0): e0. DOI: 
10.1371/journal.ppat.0020110

Forsker ved UiO med 
artikkel i PLoS Pathogens

MICH A EL KOOME Y

At magesår skyldes bakterien Helicobacter pylori ble vist entydig i begynnelsen 
av 980-tallet og oppdagelsen ble i 2005 belønnet med Nobelprisen i medisin. 
I dag er det også velkjent at en infeksjon med H. pylori er den største risikofak-
toren for magekreft, en av våre vanligste kreftformer. Marina Aspholm, som 
arbeider ved Institutt for molekylær biovitenskap, er førsteforfatter på et arbeid 
som nylig ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet PLoS Pathogens (). 
PLoS tidsskriftene er ”open-access journaler” som har ambisjoner om å publi-
sere arbeider av aller høyeste kvalitet. I artikkelen viser Aspholm et al. hvordan 
H. pylori fester seg til og passerer celleoverflatene i magen.
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AGILENT CGH STARTPAKKER

Agilents 60-mer oligo aCGH plattform gir deg muligheten til å
studere DNA kopiendringer med høy sensitivitet og nøyaktighet –
alt på én matrise. Probene er spesialutviklet for CGH, og du får 
bedre resultater, lavere kostnad og raskere analyser. Man kan se
på hele genomet, eller fokusere med High-Definition matriser på
utvalgte interesseområder.

Agilent tilbyr CGH matriser i formatene 44k, 105k og 244k.

Prøv Agilents CGH plattform med en av følgende startpakker:

1)   10 CGH arrays med reagenser.

– 50% rabatt

2)   20 CGH arrays med reagenser og CGH Analytics programvare.

– 30% rabatt

3)   20 CGH arrays med reagenser, CGH Analytics programvare,
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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




