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V
i h a r l ag t  bak oss et meget vel-

lykket Kontaktmøte 2007! Denne 

gang arrangert på Lillehammer, av 

industrimedlemmer i nbs. Det vitenskapelige 

programmet var meget bra, og det hadde lykkes 

arrangørene å identifi sere foredragsholdere som 

formidlet sitt budskap på en forbilledlig måte. 

Likeså, det sosiale programmet omfattet i år et 

show i Lysegårdsbakken på fredag kveld. Dette 

var stemningsfullt og fungerte som en god sam-

lende faktor for alle deltagende grupper, fore-

dragsholdere, utstillere og vanlige deltakere. En 

stor takk til arrangementskomiteen! 

Kontaktmøtet er faktisk det viktigste arran-

gementet nbs har gjennom ett år, og kvaliteten 

av disse er derfor av stor betydning for oss. 

Under nbs Generalforsamling i løpet av 

Kontaktmøtet, var det i år skifte av generalse-

kretær. Vi tok farvel med Erik etter 4 år i jobben. 

En jobb som han har utført på en eksemplarisk 

måte! Dette ved å være en meget ansvarlig se-

kretær, samtidig som han har skjøttet vårt inter-

nasjonale engasjement svært bra. Alltid alt for-

midlet i en munter tone og med et glimt i øyet. 

Vi takker deg Erik, du har gjort en kjempejobb 

for oss!

Påtroppende generalsekretær, Winnie, øn-

skes Velkommen! Vi er meget glade for at det 

ble en dame i rollen, og en meget kompetent 

sådan!

På Generalforsamlingen ble også behovet 

for å styrke rekruttering til og utdanning innen 

realfagene, og spesielt vårt fagområde biokjemi, 

diskutert. Det er uten tvil en viktig oppgave og 

NBS som fagorganisasjon, burde være med og 

bidra. Hva kunne vi gjøre? Eksempler på tiltak 

kunne være: å tilby støtte i undervisning, arran-

gere undervisningssesjoner på Kontaktmøtet, 

å spre anbefalinger av undervisningsressurser 

og å dokumentere omfang av undervisning av 

biokjemi og molekylærbiologi ved de forskjel-

lige universiteter i Norge. En del av dette kunne 

vi også ta opp via nbs Nytt og på vår web-side. 

Uansett, hvis vi skal kunne bidra innen rekrut-

tering og utdanning, behøver vi motiverte per-

soner som kan ta ansvar for å drive prosessen! 

Hermed er invitasjon utgått! Meld gjerne til oss 

om du kunne tenke deg og bidra, og på hvilken 

måte. Så snart vi får frivillige etablerer vi en ar-

beidsgruppe for å se på hensiktsmessige tiltak og 

arbeidsform. De som vil ta på seg dette oppdra-

get i nbs vil ikke stå alene. De internasjonale 

organisasjoner som nbs er medlem av, nemlig 

febs og iubmb har allerede etablert tilsva-

rende ressurser og tilbyr dermed et nettverk av 

assistanse. Videre, iubmb står også som utgiver 

av bambed, et tidsskrift om og med undervis-

ningsressurser i biokjemi og molekylærbiologi. 

Så, kjære kolleger: bli med og ta et løft for re-

krutteringen til faget! 

Mvh Berit

president

ber it joh a nsen

Kjære biokjemikervenner!

redaktør

eir ik fr engen

E
t ry k te h ar nådd meg: Noen me-

ner at nbs-nytt er Oslo-dominert for 

tiden og at dette har en sammenheng 

med at redaktøren sitter i hovedstaden. Det er 

noe sant i dette, ihvertfall det siste.  I forbin-

delse med disse ryktene tenkte jeg å berolige 

dere lesere med at jeg ganske aktivt har forsøkt 

å skaff e redaksjonsmedlemmer fra Trondheim 

og Tromsø. Dette har så langt ikke lykkes, men 

jeg har ikke gitt opp. Hvis dere kjenner til noen 

som ønsker å bidra i nbs-nytt så er det bare å ta 

kontakt med meg. I tillegg vil jeg oppfordre mil-

jøer utenfor Oslo-området til å bidra med stoff  

til bladet. Til slutt vil jeg, som vanlig, oppfordre 

nye doktorander til å sende inn en oppsumme-

ring av sin forskning og oppfordre alle til å tipse 

meg om kandidatartikler til spalten «historiske 

norske arbeider». 
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N
bs-medl emmer k a n søk e om 

støtte til deltakelse på vitenskapelige 

møter. Søkere må delta aktivt, dvs. 

presentere poster eller holde foredrag. Master-

gradstudenter vil bli prioritert. Det kan ikke 

forventes fullfi nansiering. Vi oppfordrer også 

medlemmene til å søke reisestipend fra febs og 

andre steder.

Søknaden må inneholde: 1) Budsjett med 

angivelse av beløpet det søkes om, 2) faglig be-

grunnelse for å delta, 3) anbefaling/uttalelse fra 

veileder (hvis fl ere fra samme gruppe søker må 

veileder angi prioritering).

Søknadsfrist: 16. april 2007

Søknadene sendes til: Winnie Eskild på epost:  

winnie.eskild@imbv.uio.no

Postadresse: 

Institutt for molekylær biovitenskap

Universitetet i Oslo

Postboks 1041 Blindern

N-0316 Oslo

Reisestipend 2007

Annonser i nbs-nytt
annonsepriser fra 1. januar 2007:

1/1 side 8 900,-

1/2 side 5 900,-

1/3 side 4 400,-

1/4 side 3 700,-

1/8 side 1 900,-

Annonsene kan ha opptil 4 farger 

ny tt:

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 nettannonsene 

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)

I tillegg gis det 10 rabatt til faste annonsører 

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



6
n bs-n y t t 4  /2 0 0 6

I 
1992 var kun 2000 proteinkodende ge-

ner sekvensert. For de fl este av disse kom 

sekvensen fra cDNA eller fra PCR ampli-

fi serte exoner. Studiet til Larsen, Gundersen, 

Lopez og Prydz [1] referert ovenfor tok utgangs-

punkt i 433 gener som var fullstendig sekvensert. 

Basert på disse sekvensene, og visstnok mange 

sene netter, fant de at CpG-øyer alltid var as-

sosiert med aktive gener og derfor var et svært 

nyttig verktøy for å identifi sere sekvenser som 

inneholdt nye gener. CpG-øyer kan defi neres 

som DNA-sekvenser på mer en 200 baser som 

har et G + C innhold på over 50 og statistisk 

forventet frekvens av CpG-sekvenser (Figur 1). 

De fant videre at husholdningsgener og andre 

gener med høy og vidstrakt ekspresjon hadde 

CpG-øyer som dekket første exon. Kun 40 av 

genene med vevspesifi kk/lav/begrenset ekspre-

sjon var assosiert med CpG-øyer (Figur 2). Pu-

blikasjonen inneholder for øvrig også analyser 

av rRNA og tRNA gener, hvor alle ble funnet å 

være assosiert med CpG-øyer. tRNA genene er 

assosiert med korte CpG-øyer som dekker hele 

den transkriberte sekvensen. Arbeidet er svært 

omfattende, fra en tid nesten uten bioinforma-

tikk, og bare en liten del av studiet er beskrevet 

her. Larsen og Prydz publiserte også fl ere an-

dre artikler om temaet hvor blant annet mety-

leringsstatusen til CpG-øyene (5-metylcytosin) 

ble undersøkt (blant annet [2]). 

Artikkel er enestående ved at den også er det 

eneste norske arbeidet som ble referert i både 

Science og Nature ved publisering av sekvensen 

for det humane genomet [3, 4]. Arbeidet er også 

ofte sitert, endatil i dag 15 år etter publisering. 

Det skyldes ikke minst at epigenetikk, studiet av 

arvelige forandringer i det genetiske uttrykket 

som foregår uten endring av DNA-sekvensen, 

er et forskningsfelt hvor det gjøres store frem-

skritt. Epigenetisk (re)programmering inklude-

rer oftest metylering og demetylering av DNA 

og histoner, prosesser som er fundamentale for 

transkripsjonsregulering under blant annet em-

bryoutvikling og X-kromosom inaktivering. Det 

er fremdeles store utfordringer for å identifi sere 

og karakterisere de tallrike enzymatiske meka-

nismene som regulerer slike prosesser [5, 6].

r e f e r a nse r
1) Larsen, et al.,  (1992). CpG islands as gene markers in the 

human genome. Genomics 13: 1095-1107 

2) Larsen, Solheim, Prydz (1993). A methylated CpG island 

3’ in the apolipoprotein-E gene does not repress its trans-

cription. Hum Mol Genet. 2:775-80.  

3) International Human Genome Sequencing Consor-

tium (2001). Initial sequencing and analysis of the human 

genome. Nature, 409: 860-921

4) Venter et al., (2001). Th e sequence of the human genome. 

Science, 291: 1304-1351. 

5) Saze et al., (2003). Maintenance of CpG methylation is 

essential for epigenetic inheritance during plant gametoge-

nesis. Nature Genetics  34: 65-69

6) Morales-Ruiz et al., (2006). DEMETER and RE-

PRESSOR OF SILENCING 1 encode 5-methylcytosine 

DNA glycosylases. Proc Natl Acad Sci. 103: 6853-8

Frank Larsen, Glenn Gundersen, Rodrigo Lopez, 

Hans Prydz (1992): CpG islands as gene markers in the 

human genome. Genomics 13, 1095-1107 

a r ne k lu ngl a nd

Historiske norske arbeider: 
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om f or fat t e r n e 

Prosessor hans pry dz (f. 1933) trenger vel 

ingen nærmere presentasjon for lesere av NBS-

nytt. Han er utnevnt til Ridder av 1. klasse av 

St. Olavs Orden for den viktige rollen han har 

spilt i den medisinske og biokjemiske grunn-

forskningen i Norge i en årrekke. I denne sam-

menheng kan det også være greit å få med at han 

ble utnevnt som æresmedlem i nbs i 1995 etter 

at han lenge var en av de sentrale personene i 

organisasjonen. Fra 1989-2004 var han direk-

tør for Bioteknologisenteret ved Universitetet i 

Oslo. Han har publisert over 250 artikler (den 

foreløpig siste kom ut 2 dager før deadline for 

NBS-nytt). Han har også vært en frontfi gur for 

Norsk genteknologi, ikke minst under det hu-

mane genomprosjektet hvor han særlig fokuserte 

på kromosom 16.

frank larsen (f. 1958) arbeidet sammen med 

Hans Prydz den første delen av 90-tallet og 

sammen publiserte de en rekke sentrale artikler 

innen genkartlegging som også var temaet for 

Larsen’s doktorgrad. Han ble administrerende 

direktør for Birkeland Innovation i 2004. Frem 

til da var han direktør for internasjonal avdeling 

f ig 1 .  For å identifi sere, lokalisere og karakterisere en CpG-øy ble Observert/forven-

tet CpG (heltrukken linje) og  (G+C) (stiplet linje) plottet for sekvensen av sekven-

serte gen. Det viste plottet er for MHC klasse I genet HLA-A2 som er assosiert med 

en 1.2-kB CpG øy som dekker exonene 1-3. Exoner er gjengitt som rektangler (Larsen 

et al., 1992; Figure 1).

f ig 2 .  Fordeling og størrelse av CpG-øyer i to grupper av RNA polymerase II trans-

kriberte gener. (Larsen et al., 1992; Figure 2).

hos det tyske bioteknologifi rmaet Qiagen. Et-

ter avlagt doktorgrad hos Hans Prydz arbeidet 

han som forskningsleder for molekylære appli-

kasjoner av magnetiske kuler ved Dynal. Han 

var også med og etablerte GenoVision i 1998, et 

bioteknologifi rma med stor suksess med instru-

menter for isolering av DNA og RNA. 
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Kromogranin A (CgA) er en spesifi kk markør for neuroendokrine (NE) celler og bru-

kes ved diagnostikk av NE svulster. NE celler inneholder karakteristiske sekretoriske 

granula med peptidhormoner og biogene aminer. Kromograniner og sekretograniner, 

en unik gruppe sure, sekretoriske proteiner blir lagret i disse organellene og skilles ut 

når cellen mottar et signal utenfra. Kromograninene spiller en viktig rolle ved sekre-

sjon av substanser som skal skilles ut på en regulert måte. Denne artikkelen tar for seg 

hvilke roller kromograninene spiller i dannelsen av sekretoriske granula i NE celler. 

Kromograninenes evne til å aggregere er viktig i dannelsen av sekretoriske granula. 

De har også sorteringssignaler som bidrar til rett sortering av kromograniner og andre 

substanser. Kromograninene er forløpere til biologisk aktive peptider. Noen av disse 

spaltningsproduktene er vist å påvirke sekresjon av substanser fra andre celler. Mer 

kunnskap om kromograninenes funksjon kan føre til spesifi kke assays for graniner og 

deres spaltningsprodukter som kanskje kan brukes ved diagnose av NE neoplasi.

Kromograninenes rolle i 

sekresjon fra neuroendokrine 

celler og som markør for 

neuroendokrin neoplasi

k r ist in g.  nør se t t 1 

unni sy v ersen 1 , 2 

hel ge l .  wa l dum 1 ,3 

a r ne k .  s a ndv ik 1 ,3

1 Institutt for 

kreftforskning og 

molekylær medisin, Det 

medisinske fakultet, 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet, N-7489 

Trondheim. 

2 Endokrinologisk og 

3Gastroenterologisk 

seksjon, Med. avd, St. 

Olavs hospital, N-7498 

Trondheim.

G
r a n i n fa m i l i e n :  Graninfami-

lien består av kromogranin A (CgA), 

kromogranin B (CgB), sekretog-

ranin II (også kalt kromogranin C) og fi re andre 

sekretograniner; sekretogranin III (eller 1B1075), 

sekretogranin IV (eller HISL-19), sekretogranin 

V (eller 7B2) og sekretogranin VI (eller NESP55) 

[1]. CgA ble oppdaget i 1966 og CgB i 1983 [2]. 

CgA ble første gang isolert fra kromaffi  ne celler 

i binyremargen, mens CgB ble funnet i feokro-

mocytomcellelinjen PC12 (rotte). Sekretogranin 

II ble første gang isolert fra fremre hypofyse, i 

1981. CgA og CgB er de klassiske kromograni-

nene. Det har blitt hevdet at navnet kromog-

ranin kun bør brukes om disse [3]. CgA og CgB 

har en ganske lik struktur og genomisk orga-

nisering. Sekretogranin II er ganske forskjellig 

fra CgA og CgB, det eneste fellestrekket er et 

høyt innhold av sure aminosyrer. Dette gjelder 

også for de øvrige sekretograninene. I denne 

artikkelen vil hovedsakelig CgA og CgB omta-

les. Det er disse som er best undersøkt, og det er 

hovedsakelig CgA som brukes som en markør i 

klinikken. 

st ru k t u r o g k j e m isk e 
e ge nsk a pe r 
Kromograninene består av en enkelt polypep-

tidkjede med et høyt innhold av sure aminosyrer. 

Et aminoterminalt signalpeptid dirigerer beve-

gelse av preproteiner (forløpere til kromograni-

nene) fra ribosomene til lumen av det endoplas-

matiske retikulum og videre til golgiapparatet, 

hvor posttranslasjonelle modifi kasjoner skjer. 

Kromograninene binder kalsium med lav af-

fi nitet, men høy kapasitet. De har mange par 

av basiske aminosyrer som er potensielle spalt-

ningssteder. Dette indikerer at kromograninene 

har en funksjon som prohormoner, som kan gi 

opphav til biologisk aktive peptider [1]. Disse 

biologisk aktive peptidene kan ha autokrin, 

parakrin eller endokrin aktivitet. Prosessering 

av kromograninene er ganske kompleks, fordi 

generering av peptider er celle- og vevsspesifi kt. 

Dette gir opphav til mange ulike peptider som 

blir frigjort ved stimulering av cellene (Fig 1).  

n e u roe n d ok r i n e ce l l e r
Kromograninene fi nnes i neuroendokrine (NE) 

celler og vev og er også påvist i sentralnervesys-
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temet og i enkelte neuroner [1]. NE celler fi nnes 

i mange ulike organer og er ofte spredt rundt i 

vevet [4]. Det diff use NE system blir defi nert 

som et sett av celler som er diff ust spredt rundt 

i fl ere ulike organer, blant annet i  mage-tarm-

systemet og i respirasjonssystemet. Mer enn 20 

ulike NE celler fi nnes spredt rundt i hele krop-

pen. Disse cellene blir sett i sammenheng på 

grunn av noen felles egenskaper [5]. De produ-

serer signalsubstanser, som reguleringspeptider 

eller bioaktive aminer. Signalsubstansene blir 

lagret i karakteristiske elektron-tette sekreto-

riske granula og blir frigjort ved eksocytose som 

respons på et eksternt signal (Fig 2). Det embry-

ologiske opphavet til noen NE celler, blant an-

net i magesekken, har vært diskutert i en årrek-

ke. Den mest aksepterte teorien idag er at disse 

har utgått fra en felles endodermal stamcelle [6], 

men det er også gode argumenter for at cellene 

kan stamme fra nevrallisten [7]. NE celler er del 

av et viktig og komplisert reguleringssystem. 

De mottar signaler fra nervesystemet, det en-

dokrine system eller fra omkringliggende cel-

ler. NE celler av den åpne typen kan også motta 

signaler fra organlumen. 

k romo gr a n i n e n e s rol l e i 
sek r esjon f r a ne ce l l e r
Intracellulære roller i sekresjon 
Kromograninene spiller en viktig rolle ved dan-

nelse av sekretoriske granula. De aggregerer 

f ig 1 .  Figuren viser 

hvilke kjente peptider 

som blir dannet ved 

spalting av CgA. Ara-

biske tall viser amino-

syreposisjon i proteinet. 

Romertall viser exon-

nummer. Figuren er 

gjengitt fra Taupenot 

og medarbeidere [1]. 

Copyright @ 200x 

[2003] Massachusetts 

Medical Society. All 

rights reserved.

f ig 2 .  A. Figuren 

viser et elektronmi-

kroskopisk bilde av fra 

en karsinoid svulst hos 

en pasient. Sekreto-

riske granula kan sees 

i ECL-celler. B. Det 

merkede arealet i A er 

vist ved høyere forstør-

relse. Immunogull-

merket CgA kan sees 

i sekretoriske granula. 

Figuren er gjengitt fra 

Fossmark og medarbei-

dere [31] med tillatelse 

fra Blackwell Publish-

ing.
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ved lav pH og høyt kalsiumnivå, og interage-

rer med andre komponenter inne i de sekreto-

riske granula, som for eksempel katekolaminer, 

serotonin og histamin [1]. Dette indikerer at 

graninene har en rolle i sortering av andre regu-

leringssubstanser som skal skilles ut av cellen på 

en regulert måte.

Proteiner blir syntetisert i det endoplasmatis-

ke retikulum og transporteres til golgiapparatet. 

Endel proteiner skilles ut fra cellen direkte via 

sekretoriske vesikler som fusjonerer med plas-

mamembranen uten noen form for signal om 

at dette skal skje. Dette skjer i alle typer cel-

ler og kalles den konstitutive sekretoriske veien. 

Andre proteiner og biogene aminer lagres i cel-

len til de mottar et signal om at de skal skilles ut. 

Denne regulerte sekretoriske veien fi nnes i spe-

sialiserte celler, som NE celler og neuroner, og 

inkluderer graniner, prohormoner og neuropep-

tider. Disse blir skilt fra de konstitutive sekreto-

riske proteinene og lagres i umodne sekretoriske 

granula. Disse er kortlivede mellomstadier og 

gjennomgår en modningsprosess som inkluderer 

fusjon av sekretoriske granula og avsnøring av 

vesikler for å fj erne innhold som ikke skal være 

med i de modne granula. Biogene aminer blir 

transportert fra cytosol til sekretoriske granula 

ved hjelp av «vesikulære monoamin transportø-

rer» (VMAT1 og VMAT2) i membranen [8]. Re-

gulerte sekretoriske proteiner og biogene aminer 

blir lagret i de sekretoriske granula og skilles ut 

når cellen mottar et signal fra utsiden. Dette 

signalet er spesifi kt for den aktuelle celletypen. 

aggregering

Aggregering av regulerte sekretoriske proteiner 

er et generelt prinsipp for alle celler som har 

en regulert sekresjonsvei [1]. Med aggregering 

menes kondensering av innholdet i sekretoriske 

granula for å få en eff ektiv lagring. For CgA og 

CgB skjer slik aggregering ved millimolare kon-

sentrasjoner av kalsium og lett sur pH. Disse be-

tingelsene fi nner man i lumen av trans-golgiap-

paratet. Denne mekanismen er med på å skille 

proteiner som skal reguleres fra proteiner som 

skal skilles ut direkte. Proteinene som skal sor-

teres inn i den regulerte sekretoriske veien må 

også inneholde et spesifi kt sorteringssignal som 

kan bindes til en sorteringsreseptor.

Man har tidligere antatt at kalsium-indusert 

aggregering er en passiv prosess. Det er nå vist 

at ulike proteiner kan aggregere på ulike måter 

og at ulike regulerte proteiner kan bli sortert til 

forskjellige intracellulære lokalisasjoner. Det 

er også identifi sert mikroaggregater med ulikt 

innhold. Dette viser at aggregering og sortering 

er regulerte hendelser [9]. Aggregering og sor-

tering av CgA kan være regulert av chaperoner 

(hjelpeproteiner). Chaperoner blir vanligvis as-

sosiert med folding av proteiner, men kan også 

spille en rolle ved aggregering [9]. Aggrege-

rings-chaperonet kan være et regulert sekreto-

risk protein, et konstitutivt sekretorisk protein, 

eller en del av et plasmamembranprotein. Det er 

foreslått at CgB har en rolle som chaperon, det 

vil si et hjelpeprotein som hjelper andre protei-

ner til rett sortering [10]. Aggregeringen ser ut 

til å ha tre funksjoner: kondensering av regu-

lerte sekretoriske proteiner/biogene aminer, se-

gregering fra konstitutive sekretoriske proteiner 

og multimerisering (fortetning/forsterkning) 

av sorteringssignaler på regulerte sekretoriske 

proteiner [3].

sorteringssignaler

CgB består av fem strukturelle domener kodet 

av hvert sitt exon. CgA har liknende domene-

struktur (Fig 3). To av disse domenene er spe-

sielt interessante fordi sekvensen i stor grad er 

konservert i ulike arter og mellom CgA og CgB. 

Det ene av disse domenene er lokalisert nær den 

N-terminale enden, i exon 3. Det andre domenet 

er i C-terminal ende, kodet av exon 8 (CgA) og 

exon 5 (CgB). Domenet kodet av exon 3 dan-

ner en disulfi d-bundet loopstruktur som består 

av 20 aminosyrer med cystein på begge sider [3]. 

Denne strukturen har gitt de første sporene i 

letingen etter sorteringsdomener på kromog-

raninene. Dette domenet hos CgA og CgB har 

en hydrofob del, et karakteristisk innhold av 

aminosyrer, inneholder en amfi fatisk alfa-helix 

og en disulfi d-bundet loopstruktur som antas 

å stabilisere strukturen til domenet. Dette er 

egenskaper som man vet er karakteristiske for 

sorteringssignaler hos regulerte sekretoriske 

proteiner [10]. 

Det er vist at disulfi d-loopdomenet på CgA 

binder seg til inositol-trifosfat (IP
3
)- reseptoren 

i cellemembranen [11] (Fig 4). IP
3
-reseptoren 

fungerer som en kalsiumkanal.  Det er velkjent 

at kalsium frigjøres fra det endoplasmatiske 

retikulum når IP
3
 binder seg til IP

3
-reseptoren. 

Kobling av CgA og CgB til IP
3
-reseptoren ser ut 

til å være viktig for kontroll av kalsiumkonsen-

trasjonen i sekretoriske granula. CgA-binding 

til reseptoren endrer konfi gurasjon til kalsium-
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kanalen og modulerer aktiviteten. 

Denne bindingen kan også ha en 

funksjon i sortering av CgA til 

sekretoriske granula. 

Man trodde tidligere at et 

protein har et enkelt definert 

sorteringssignal. Nå vet man at 

strukturelt like sorteringssigna-

ler kan bruke ulike sorterings-

mekanismer, ulike celletyper 

har ulike sorteringsmekanismer 

for samme protein, en celletype 

kan ha mange ulike sorterings-

mekanismer, og sorteringen er 

regulert [10]. Videre vet man at 

individuelle peptider utgående 

fra samme protein kan bli sortert 

til ulike intracellulære lokalisa-

sjoner. Proteolytisk spalting kan 

endre aggregering og sortering. 

For eksempel kan proteolytisk 

spalting av CgA ved hjelp av pu-

rin spille en rolle i regulering av 

aggregering og sortering av CgA 

[10]. Den C-terminale delen av CgA er viktig for 

aggregering av CgA. Dette domenet kan spaltes 

bort i trans-golgiapparatet ved hjelp av purin før 

sortering. Hva som skjer videre i denne prosessen 

er avhengig av celletype og hvilket sorteringssig-

nal som brukes videre.

I fl ere år har man ment at CgA er et av fl ere 

sekretoriske granulaproteiner som aggregerer og 

danner fokus for avsnøring av vesikler i trans-

golgiapparatet som blir til sekretoriske granu-

la. Nyere forskning kan imidlertid tyde på at 

CgA er en spesifi kk «av/på bryter» som alene 

og uavhengig av de andre graninene er viktig i 

dannelsen av sekretoriske granula [12]. Denne 

teorien bygger på forsøk med feokromocytom-

cellelinjen PC12. I disse forsøkene førte stabilt 

uttrykk av antisense RNA mot CgA til tap av 

sekretoriske granula. Mengden CgB gikk sam-

tidig ned. Forfatterne mener at CgB har en an-

nen funksjon enn CgA og at CgB ikke spiller en 

direkte rolle i dannelsen av sekretoriske granula, 

og ikke kan erstatte CgAs rolle i PC12. Denne 

teorien har skapt debatt [13], og fl ere nye stu-

dier viser at CgB faktisk har en viktig funksjon 

ved dannelsen av sekretoriske granula [14-16].

Studier av kromograninenes funksjon intracel-

lulært er nesten bare basert på forsøk in vitro i 

cellekulturer. Direkte bevis for CgA’s funksjo-

nelle rolle in vivo har ikke kommet før nylig. 

Transgene mus som enten uttrykker antisense 

RNA mot CgA eller hvor genet for CgA er fj er-

net, viser at CgA har en essensiell rolle i dannel-

sen av sekretoriske granula også in vivo [17-19]. 

Disse artiklene har noe sprikende resultater, og 

det er ikke full enighet om kromograninenes in-

tracellulære rolle i sekresjon.

En studie viser at økt uttrykk av andre grani-

ner kompenserer for CgA-mangel [17]. 

Ekstracellulære roller i sekresjon
Spaltningsproduktene til CgA ser ut til å ha 

tre typer funksjoner ekstracellulært [20]. 1) 

Noen av spaltningsproduktene er vist å ha en 

eff ekt på sekresjon av hormoner. De har oftest 

en hemmende eff ekt på sekresjon, men det fi n-

nes også eksempler på at de har en stimulerende 

virkning. Spaltningsproduktene kan ha eff ekt 

på sekresjon fra både endokrine, NE og ekso-

krine celler. 2) Noen av spaltningsproduktene 

er vist å ha en eff ekt på hjerte-kar-systemet. 3) 

Andre er vist å ha en eff ekt på metabolisme. 

Noen av spaltningsproduktene fra CgA og ek-

sempler på deres rolle i sekresjon fra NE celler er 

vist i Tabell 1. Spaltningsproduktet pankreasta-

tin hemmer utskillelse av insulin fra beta-celler 

i bukspyttkjertelen og pankreatisk polypeptid 

fra PP-celler i bukspyttkjertelen, og stimulerer 

utskillelse av glukagon fra alfa-celler i bukspytt-

f ig 3 .  Figuren viser en 

skjematisk presentasjon 

av proteindomenene i 

CgA og CgB hos rotte. 

Figuren er gjengitt fra 

Helle og Aunis i [3] 

med tillatelse fra Klu-

wer Academic/Plenum 

Publishers. For mer 

detaljert beskrivelse 

henvises til [3].

f ig 4 .  Figuren vi-

ser interaksjon og 

samlokalisasjon mel-

lom kromograniner 

og inositol-trifosfat 

(IP
3
)- reseptoren. (a) 

Modellen viser binding 

mellom kromograniner 

og IP
3
–reseptoren i 

granulamembranen. 

(b) Bildet viser dobbel 

immunogullmerking av 

CgA (10 nm gullpar-

tikler) og IP
3
–reseptor 

(20 nm gullpartikler) 

i isolerte sekretoriske 

granula fra kromaffi  ne 

celler i binyremargen.  

Figuren er gjengitt fra 

Yoo og medarbeidere 

[11] med tillatelse fra 

Elsevier. For mer detal-

jert beskrivelse henvises 

til [11].
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kjertelen [20]. Dette indikerer at pankreastatin er 

med på å modulere forholdet mellom glukagon 

og insulin, og dermed spiller en rolle i glukose-

metabolismen. Pankreastatin hemmer også ut-

skillelse av parathyreoideahormon og er hevdet 

å stimulere utskillelsen av histamin fra entero-

kromaffi  n-liknende (ECL) celler i magesekkens 

syreproduserende del [20,21]. Spaltningspro-

duktene vasostatin og parastatin hemmer begge 

utskillelse av parathyreoideahormon [22,23]. 

Katestatin fra binyremargen hemmer utskillelse 

av katekolaminer ved å blokkere reseptoren for 

acetylcholin og virker på denne måten via en au-

tokrin tilbakekoblingsmekanisme [24] (Fig 5). 

k romo gr a n i n e n e s rol l e 
som m a r k ør f or n e h y pe r-
pl a si /n e opl a si
Graniner fi nnes i en rekke NE svulster og i svul-

ster i nervesystemet. Kromograninene skilles ut 

i blodet og kan detekteres i plasma og serum ved 

hjelp av immunologiske metoder [25]. CgA er 

en generell og spesifi kk NE markør som kan 

brukes ved diagnostikk av alle typer NE svul-

ster, og man kan ha en økning i CgA-nivå før 

man ser tegn til hormonell ubalanse som følge 

av sekresjon fra svulsten. CgA er også en stan-

dard markør ved immunhistokjemiske analyser 

av NE svulster. Økt CgA-innhold i blod sees 

blant annet hos pasienter med karsinoide svul-

ster, feokromocytom, neuroblastom, småcellet 

lungekreft og NE prostatacancer [26,27]. Økt 

nivå av CgA i serum er av diagnostisk betyd-

ning for disse svulsttypene [28]. Måling av CgA 

i blod kan også brukes for å følge eff ekten av 

behandling. Man kan se økning av CgA ikke 

bare ved neoplasi, men også ved hyperplasi av 

NE celler. Behandling med protonpumpehem-

mere over tid kan gi økning av CgA-innhold i 

blod sekundært til økning av enterokromaffi  n-

liknende (ECL) celler [29]. CgA-bestemmelse 

kan være en nyttig test ved kontroll av pasienter 

under langtidsbehandling med protonpumpe-

hemmere med tanke på utvikling av ECL-cel-

lehyperplasi og neoplasi [30]. Nytt er det at CgA 

bør bestemmes i blod tatt fra fastende individ 

da CgA øker i blod etter måltid, sannsynligvis 

betinget i frigjøring fra ECL-celler på grunn av 

måltidsstimulert gastrinfrigjøring (R. Fossmark, 

C. Jianu, G. Qvigstad, T.C. Martinsen, U. Sy-

versen og H.L. Waldum, manuskript innsendt).

Immunhistokjemisk deteksjon og måling i 

plasma av andre graniner og graninderiverte 

peptider kan også være av klinisk betydning. 

CgB og ulike sekretograniner har blitt funnet 

i ulike NE svulster. Prosessering av graninene 

er avhengig av type vev og grad av diff erensier-

ing av svulsten. Mer kunnskap om graninenes 

f ig 5 .  Figuren viser 

hvordan katestatin 

hemmer utskillelse 

av katekolaminer fra 

binyremargen ved å 

blokkere reseptoren for 

acetylcholin. Figuren 

er gjengitt fra Taupe-

not og medarbeidere 

[1]. Copyright �  200x 

[2003] Massachusetts 

Medical Society. All 

rights reserved. For mer 

detaljert beskrivelse 

henvises til [1].
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funksjon kan føre til utvikling av spesifi kke as-

say for graniner og deres spaltningsprodukter 

som kanskje kan brukes ved diagnose av NE 

neoplasi. Det blir spekulert i om måling av fl ere 

typer graniner og spaltningsprodukter kan gi et 

vevs- og sykdomsspesifi kt «fi ngeravtrykk» [20].

konk lusjon
Kromograninene spiller en viktig rolle for regu-

lert sekresjon. De kan fungere som faktorer ved 

dannelse av sekretoriske granula, som chapero-

ner, som sorteringsfaktorer og som regulatorer 

av kalsiumbalanse. Kromograninenes rolle i 

sekresjon er avhengig av celletype og tilstand. 

Rollen er avhengig av hvilke andre graniner, 

hormoner og bioaktive aminer som er tilstede 

i granula, og hvilke membranbundne reseptorer 

som fi nnes. Kromograninene er viktige markø-

rer for NE neoplasi.
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CgA spaltnings-

produkt

Eff ekt på 

sekresjon
Produkt Målcelle

Pankreastatin hemmer insulin beta-celler, bukspyttkjertel

hemmer pankreatisk polypeptid PP-celler, bukspyttkjertel

stimulerer glukagon alfa-celler, bukspyttkjertel

hemmer parathyreoideahormon parathyreoidea

stimulerer? histamin ECL-celler, magesekken

Vasostatin hemmer parathyreoideahormon parathyreoidea

Parastatin hemmer parathyreoideahormon parathyreoidea

Katestatin hemmer katekolaminer binyremargen

ta bell 1  Tabellen 

viser noen av spalt-

ningsproduktene til 

CgA og gir eksempler 

på hvordan disse påvir-

ker sekresjon fra neuro-

endokrine celler.



14
n bs-n y t t 4  /2 0 0 6

L
i l l e h a m m e r  m ø t t e  o s s  med 

   vinterstemning; foran lå 3 dager med      

   spennende foredrag, hyggelige samta-

ler og utendørsaktiviteter med kollegaer, sam-

arbeidspartnere og venner fra hele Norge, samt 

utenlandske gjester. Kontaktmøtet balanserer 

det faglige med foredrag, postere og mulighet 

for utveksling av kunnskap og ideer, med tid for 

sosialt og uformelt samvær.

Årets organisasjonskomité, som bestod av 

nbs-medlemmer fra industrien i Oslo-området, 

hadde gjort en glitrende jobb. nbs’ nye general-

sekretær Winnie Eskild sa at ingenting manglet 

og alt var der til riktig tid og sted, da hun takket 

organisasjonskomiteen for innsatsen under lør-

dagens Bankett. 

pl e n u msf or e dr ag
Foredragene dekket store fagområder. Først ut 

var Kai Simons fra Max-Planck-Institute of 

Molecular Cell Biology and Genetics, i Dres-

den. Simons presenterte resultater fra sin fors-

kning innen lipid rafts og disse strukturenes 

betydning i membrantrafi kk og cellepolaritet. 

NBS’ 43. Kontaktmøte

kirsten sørensen

Ullevål Universitets-
sykehus

Lillehammers Maihaugen var rammen rundt åpningen av det 43. 

nbs kontaktmøtet. Her ble vi møtt med lunsj, og mange traff  igjen 

kjente som de kanskje ikke hadde sett siden fj orårets møte. Den 

høylytte summingen rundt bordene tydet på mange glade gjensyn.

En fullsatt sal er klar for årets vintermøte. (Foto: Hege Skjellerudsveen og Lars Nøkleby)
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Dette var en god forelesning med interessante, 

nye perspektiver.

Neste foreleser, Carl-Henrik Heldin fra Lud-

wig Institute of Cancer Research i Uppsala, tok 

oss fra cellemembranens sammensetning og over 

på signaloverføring via reseptorer for pdgf og 

tgfβ  og deres mulige rolle som mål i tumorte-

rapi. At tgfβ kan virke som en tumor suppres-

Mye informasjon å hente hos det store antall leverandører som var tilstede.

(Foto: Hege Skjellerudsveen og Lars Nøkleby)

Det var mye å lese for interesserte lesere.

(Foto: Hege Skjellerudsveen og Lars Nøkleby)

Skibakken på Lillehammer under Vintermøtet (Fotograf: Inga Kaasen).
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sor via hemming av vekst og økt apoptose var 

nok kjent for mange, men dette molekylet kan 

også virke tumorfremmende på senere stadier.

Lørdag startet Ron McKay med sin presenta-

sjon om stamceller: Stem cells: What are they 

good for? Forelesningssalen var full så dette var 

Erik Boye på vei for å tenne ilden i Lysgårdbakkene. (Foto: Hege Skjellerudsveen og Lars Nøkleby)

Diskusjoner foran noen av de mange posterne. (Foto: Hege Skjellerudsveen og Lars Nøkleby)
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Fart og spenning med bob for dem som våget. (Foto: Hege Skjellerudsveen og Lars Nøkleby)

et emne av interesse. McKay har fokusert på 

neurale stamceller og sa at forståelse av stamcel-

ler vil ha et stort potensial med hensyn på fl ere 

nevrodegenerative sykdommer, og vil kunne gi 

kunnskap som er viktig for vår forståelse blant 

annet av kreftbiologi. Det var nok ikke mange 

som angret på at de hadde hastet igjennom frok-

osten for å få med seg denne forelesningen.

m i n isy m posi a
Hver ettermiddag hadde 4 parallelle sesjoner 

med femten minutters minisymposier. Her var 

det hovedsakelig norsk forskning som ble pre-

sentert. I tillegg til unge forskere som har sin 

første presentasjon utenfor egen institusjon, var 

det mange erfarne forskere som la frem arbeid 

fra sine grupper. Vi fi kk innblikk i en mengde 

spennende prosjekter og resultater. 

Den unge forskeren Terence Strick fra Jacqu-

es Monod Institute, i Paris, fenget den fullsatte 

salen med sin forelesning om hvordan de hadde 

klart å tidsangi enkelte trinn i transkripsjons-

syklusen. I sin E M BO Young Investigator foreles-

ning viste han hvordan de hadde detektert og 

analysert interaksjonen mellom dna og et en-

kelt rna polymerasemolekyl i de ulike fasene 

av transkripsjonen. En av plenumsforedragshol-

derne, Shimon Weiss fra University of Califor-

nia, Los Angeles, viste dagen etter hvordan de 

hadde benyttet denne enkeltmolekyl-probingen 

til å vise at sigmafaktoren ikke løsner fra den 

bakterielle rna polymerasen i overgangen til 

elongeringsfasen.

nor sk e f or sk e r e 
tr i v es hj e m me
Kai Simons (leder og grunnlegger av Th e Euro-

pean Life Scientist Organization, elso), Carl-

Henrik Heldin (medlem av Th e European Re-

search Council) og Israel Pecht (generalsekretær 

i febs fra 2008; Th e Federation of European 

Biochemical Societies) holdt fredag morgen 

innlegg om betydningen av at forskere reiser 

utenlands for å hente kunnskap og inspirasjon. 

Erik Boye stilte spørsmål om hvorfor norske 

forskere ser ut til å trives best hjemme. Hva er 
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En smilende og fornøyd arrangementskomité, er takket for innsatsen. (Fotograf: Erik Boye).

nødvendig for å stimulere til opphold ute? Det 

ble poengtert at utenlandsopphold er en svært 

verdifull erfaring å ha med seg. Lederne i de 

tre europeiske organisasjonene viste også til de 

gode mulighetene for stipender gitt fra dem (se 

faktaboks). Samtidig ble det også understreket 

at det må bli en tydeligere karriereplan i Europa, 

det ble vist til usa og den muligheten man har 

for karriere der, om man viser gode resultater 

gjennom tiden som stipendiat og post. doc. 

Kanskje trengs det fl ere rekrutteringsstillin-

ger i Norge for å få fl ere gode kandidater inn i 

akademia? 

post er pr esenta sjon
En skog av postere, ett hundre og én postere var 

akseptert på årets Vintermøte. Postere får ofte 

frem kreativiteten hos forfatteren, postere i fl ot-

te farger, med intrikate fi gurer og bilder var tall-

rike. Funn og observasjoner ble presentert slik at 

den interesserte leser kan se på det en fi nner ak-

tuelt i ro og fred. Samtidig som forfatteren kan 

Årets leder i arrangementskomiteen, Kim Toft, har løsnet på slipset og over-

latt stafettpinnen til neste års leder, Reidunn Aalen. (Fotograf: Erik Boye).
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ELSO – The European Life 
Scientist Organization 

http://www.elso.org/index.php?id=index 

Etablert i 1999, arbeider for 

samarbeid og kommunikasjon 

på tvers av fagdisipliner og 

landegrenser. Som en av 

organisasjonens hovedfunksjoner, 

arrangeres et årlig møte hvor 

hovedmålet er å stimulere 

og fremme mobilitet og 

vitenskapelig samarbeid i 

Europa. På elsos nettsider fi nnes 

bl. a. lenker til internasjonale 

fi nansieringskilder (http://www.

elso-cdc.org/M6.shtm)

FEBS – The Federation of 
European Biochemical 
Societies

http://www.febs.unibe.ch/index.htm

Etablert i 1964, febs søker 

å fremme, oppmuntre og 

støtte biokjemi, molekylær 

cellebiologi og molekylær 

biofysikk i Europa på ulike 

måter. Dette gjøres gjennom 

ulike aktiviteter som avanserte 

kurs og en årlig kongress, 

publikasjon av to tidskrifter 

og utlysning av ulike typer 

fellowships.

ERC– The European 
Research Council

http://erc.europa.eu/index.cfm

erc er etablert og 

fi nansiert av eu og skal 

støtte forskerdrevet 

forskning i Europa. erc 

har stipender som både 

skal støtte oppstart av 

selvstendig forskning og 

støtte etablerte, ledende 

forskere.

treff es og synspunkter utveksles. Posterprisene 

fra Alpharma ble også i år valgt ut med vekt på 

både vitenskapelig innhold, og en oversiktelig 

og kreativ presentasjon. Årets posterpris gikk 

til posteren «Characterization of the FAM 110 gene 

family» av Helena Hauge, Sebastian Patzke 

og Hans-Christian Åsheim fra Rikshospitalet-

Radiumhospitalet. Denne posteren er trykket 

på midtsiden i dette nummeret. Andreprisen 

gikk til Lina Rodahl og kolleger (Rikshospita-

let-Radiumhospitalet) og tredjeprisen til Harald 

Husebye og kolleger (ntnu).

u tst i l l e r e
Det er bare Laboratoriemessen i Oslo som har 

et større antall av utstillere enn nbs Kontakt-

møtet. Leverandørene var tallrikt tilstede for å 

presentere sine varer og tjenester. Dette er virke-

lig stedet for å treff e kunder, både gamle, stabile 

kunder og potensielle nye. Her kan man fi nne 

informasjon om det nyeste nye, få tips som kan 

løse aktuelle problemer i lab’en, og ikke minst 

delta på en av de mange konkurransene som 

presenteres og konkurrere om fi ne premier. 

u t e n d ør s
Foruten alt som skjedde inne hadde man mulig-

het for skiturer og tid i slalåmbakkene, noe som 

mange benyttet seg av. Frisk luft og bevegelse 

gjør godt etter sene kvelder og timer med fore-

drag uansett hvor spennende de er. På lørdag 

hadde arrangøren fl ere aktiviteter man kunne 

delta på, og ikke bare tradisjonelle vinterakti-

viteter, det var mulighet for å kjøre både bob og 

snøscooter. For de som fortrakk å holde aktivi-

tetsnivået lavere, var Lillehammer sentrum ikke 

lange turen unna. 

Fredag kveld hadde arrangøren lagt et show 

i Lysgårdsbakkene. Hoppbakkearenaen fra ol 

i -94 var lyst opp av uttallige fakler, og nbs lo-

goen lyste opp unnarennet. Etter å ha mottatt 

fakkelen fra en skiløper som suste ned bakken, 

tente Erik Boye ilden for det 43. Kontaktmøtet. 

Etter noen velvalgte ord og en liten konsert gikk 

turen tilbake til hotellet i et langt fakkeltog.

nest e å r
Kim Toft, årets leder av organisasjonskomiteen, 

overrakte nbs’ fl agg til Reidun Aalen, leder av 

organisasjonskomiteen for nbs Kontaktmøte 

2008, som også vil fi nne sted på Lillehammer.
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D
et kan være en ikke ubetydelig 

goodwill og dermed økonomisk verdi 

knyttet til et kjennetegn. Som ek-

sempel kan det nevnes at verdens mest kjente 

varemerke - coca cola - er verdsatt til cirka 

630 milliarder kroner. Dette gjelder kun selve 

varemerket, eksklusive produksjonsmidler. Det 

tilsvarende tall for varemerket nokia er cirka 

335 milliarder kroner, mens det mest kjente va-

remerket i Norge – freia – er verdsatt til cirka 

en milliard kroner. 

Selv om vi kanskje ikke snakker om tilsva-

rende store verdier når det gjelder kjennetegne-

ne som brukes av norske bioteknologibedrifter, 

så brukes det ofte mye tid og krefter på f eks 

varemerker. Det er da viktig at det man oppnår 

ved denne innsatsen beskyttes. 

 

v e r n av va r e m e r k e r 
Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som 

er egnet til å skille en virksomhets varer og tje-

nester fra andre virksomheters varer og tjenester, 

herunder navn, ord eller uttrykk, slagord, fi gur, 

emblem eller lignende. Et varemerke kan også 

bestå av vareutstyr, eksempelvis emballasje el-

ler utseende på selve varen. Det siste skuddet på 

stammen av varemerker er lyd og lukt.

Enerett til å benytte seg av et varemerke kan 

skje ved innarbeidelse eller registrering.

v e r n v e d i n na r be i de l se 
Et varemerke anses som innarbeidet når det er 

godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer 

eller tjenester. Som et eksempel kan det nevnes 

at «firkløver» er kjent som en sjokolade fra 

AS Freia og følgelig må anses som et innarbei-

det varemerke. Vernet for innarbeidede merker 

opprettholdes så lenge som det aktuelle merket 

anses som kjent. 

v e r n v e d r e gistr e r i ng
Varemerkeregistrering oppnår man ved søknad 

om registrering til Styret for det industrielle 

rettsvern (Patentstyret). Man søker det aktu-

elle merket registrert for bestemte varer og/el-

ler tjenester. Søknadsavgiften er normalt 2300 

kroner. De fl este bruker et patentkontor eller et 

advokatfi rma til hjelp i søknadsprosessen. Det 

er en god ide å fi nne en hjelper som har erfaring 

med varemerker. Det vil patentkontorer og ad-

vokatfi rmaer som driver med immaterialrett ha. 

Totalprisen for registrering ved bruk av hjelper 

blir for eksempel 4000 kroner.  

Saksbehandlingstiden i Patentstyret er p.t. 

ca. 8 måneder fra innlevering av søknad til regis-

trering. Registreringen er gyldig i 10 år og kan 

fornyes etter utløpet av 10 års perioden. 

Det er ingen begrensing med tanke på hvor 

lenge vernet kan opprettholdes, men opprett-

av ing a k a a sen

Advokatfi rmaet Grette

Inga Kaasen er Dr philos 

i molekylærgenetikk 

og også jurist. Hun 

har arbeidet i 15 år 

med forskning, men 

arbeider nå som jurist i 

advokatfi rmaet Grette, 

som er et fi rma som 

satser spesielt mot 

bioteknologi-bransjen og 

også mot naturvitenskap-

tilknyttede juridiske 

spørsmål. Inga er 

medlem av faggruppene 

Life Science, Matjuss 

og Fiskeri og arbeider 

stort sett med juridiske 

spørsmål i krysningsfeltet 

mellom jus og 

naturvitenskap/forskning.

Varemerker
Bedrifter har ofte en sterk tilknytning til sitt navn og 

sine produktnavn, og ønsker av den grunn ikke at an-

dre bedrifter/personer skal ta disse kjennetegn i bruk 

i sin markedsføring for de samme varer og tjenester. 

Ved siden av det rent kjennetegnsmessige, ønsker 

man ikke at andre skal ta del i den goodwill som er 

knyttet til bedriftens kjennetegn.
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holdelse av vernet forutsetter at merket brukes 

for de varer og/eller tjenester det er registrert for. 

Varemerket må tas i bruk innen fem år fra regis-

treringsdagen. I motsatt fall vil andre kunne gå 

til slettelsessøksmål for å få registreringen slet-

tet. Dette gjelder også i de tilfellene der bruken 

stanses i fem sammenhengende år i registre-

ringsperioden.

En «vanlig» varemerkeregistrering gjelder 

bare i Norge. Vernet gjelder for hele Norge. Når 

man har fått registrert et merke i Norge, kan 

man gå videre med en internasjonal registre-

ringssøknad dersom man ønsker beskyttelse 

i mange land. Alternativt kan man sende inn 

søknad om registrering til hvert enkelt land 

man ønsker beskyttelse i dersom det er få land. 

En siste mulighet er å søke om EF-varemerke. 

h va k r e v es f or at e t 
va r e m e r k e sk a l væ r e 
r e gistr e r b a rt?
For at et varemerke skal kunne registreres må det 

for det første være egnet til å skille søkerens va-

rer og tjenester fra andre virksomheters varer og 

tjenester. Merket må følgelig ikke utelukkende 

gi uttrykk for varens art, beskaff enhet, mengde, 

formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirk-

ningen. Dette innebærer at det i utgangspunktet 

ikke er adgang til å registrere eksempelvis dna-

isolering eller restriksjonsenzym. Det 

samme gjelder uvesentlige endringer, eksempel-

vis restriksjonsenzzym. Betegnelser som 

på en slik måte beskriver det som selges, skal 

være fritt tilgjengelige for alle å bruke. 

Videre må det søkte merke ikke være egnet 

til å forveksles med tidligere registrerte merker, 

eller tidligere registrerte fi rma (foretaksnavn). 

Hvorvidt et kjennetegn er egnet til å forveksles 

beror på en kombinasjon av kjennetegnslikhe-

ten og vareslagslikheten mellom de respektive 

merkene. Som hovedregel for forvekselbarhet er 

det et vilkår at det må gjelde varer og tjenester 

av samme slag. Det vil si at autan brukt på 

«datamaskiner» ikke uten videre er egnet til å 

forveksles med autan registrert for «møbler». 

Unntak er gjort der det eldste varemerket er 

en annens fi rma eller i de tilfellene der det eldste 

varemerke nyter vern etter den såkalte «Kodak-

regelen». Denne regelen gir et utvidet vern til 

merker som nyter en slik anseelse at en annens 

bruk av merke uansett vareslag, vil innebære en 

forringelse av merket. Typisk dreier det seg om 

verdenskjente merker som eksempelvis nokia. 

Et annet nokia merke vil sannsynligvis være 

egnet til å forveksles med det originale nokia 

uansett hvilke varer eller tjenester det brukes for. 

Det brukes ofte mye 

fantasi og ressurser 

på å skape blest om 

varemerker. Varemerket 

«Mole™» be bl a 

vist i skibakken på 

Lillehammer under 

Vintermøtet 2007. 

T-skjorter med 

varemerker er ikke 

så uvanlig og ikke 

så ressurskrevende. 

Men likevel er det 

problematisk om 

konkurrenter stjeler den 

skapte good-will.
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I tillegg fi nnes det en del andre registrerings-

hindre i varemerkeloven. Ett av dem er at mer-

ket ikke må være villedende. 

h va i n n e b æ r e r e n 
e n e r e t t t i l  å  bru k e e t 
va r e m e r k e?
Innarbeidelse eller registrering av et varemerke 

innebærer at innehaveren får en enerett til å 

bruke det aktuelle merket i næringsøyemed. 

Enerett til å bruke et varemerket innebærer at 

kjennetegn som er like, eller som er egnet til å 

forveksles i den alminnelige omsetning, i ut-

gangspunktet ikke kan benyttes av andre i næ-

ringsvirksomhet. Eventuell bruk av like eller 

forvekslbare kjennetegn forutsetter samtykke 

fra innehaveren.

Varemerker kan være viktige også når en 

virksomhet skal selges. Prisen kjøperne er villig 

til å betale er gjerne høyere dersom det knytter 

seg registrerte eller godt innarbeidede varemer-

ker til virksomheten.

f or de l e n m e d å 
r e gistr e r e va r e m e r k e r
Fordelen med et registrert varemerke contra et 

innarbeidet merke er at man ved registrering 

får et mer eller mindre uomtvistelig vern. Man 

slipper følgelig å dokumentere innarbeidelse når 

man skal hevde sin rett, hvilket kan være en om-

stendelig prosess. Det er ikke så lett å bevise at 

merket er godt kjent, selv om det virkelig er til-

fellet. Dessuten vil et registrert varemerke være 

beskyttet selv om innarbeidelsen ennå ikke har 

kommet så langt at merket kan sies å være godt 

kjent. Likevel kan betydelige ressurser ha blitt 

lagt ned i varemerket. Det anbefales derfor at 

man registrerer sine varemerker, fremfor å satse 

på en innarbeidelse.

bru k av ™ o g ®
Disse symbolene er egentlig knyttet til ame-

rikansk varemerkelovgivning. Likevel brukes 

symbolene også i Norge. TM (Trade Mark), for 

eksempel MoleTM, brukes når man mener å ha 

et varemerke. Dersom varemerket er registrert i 

Norge eller i et annet land kan man bruke ® (Re-

gistered). Det er i Norge ingen plikt til å bruke 

noen av symbolene i forbindelse med bruken av 

selve varemerket. Villedende bruk av ®-symbo-

let kan være i strid med markedsføringsloven, 

og det kan også være straff bart.  Dersom man 

eksporterer sine varer til et annet land, bør man 

være klar over at reglene for bruk av symbolene 

kan variere fra land til land. 

Hullene, eller 

fl ekkene, er en del 

av varemerket. 
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S
enterets B A S A L F O R S K E R E  (Olsnes, 

Sandvig og Stenmark) vil studere me-

kanismer involvert i cellers vekstkon-

troll, med særlig vekt på vekstfaktorer og deres 

reseptorer – hvordan de påvirker intracellulære 

signalveier og hvordan dette reguleres av intra-

cellulær transport.

Senterets translasjonsforskere (Lothe, Sme-

land og Danielsen) vil gjøre storskalaanalyser av 

biologisk materiale fra tykktarmskreft, prosta-

takreft, lymfekreft, testikkelkreft og maligne 

perifere nervesvulster. Senterets biostatistikere 

(Liestøl) vil utvikle verktøy som gjør det mulig 

å trekke relevant biologisk informasjon ut av de 

enorme datamengdene som genereres av stor-

skalaanalysene.

Som det fremgår av senterets visjon, er det 

tverrfaglige samarbeidet mellom basal- og 

translasjonsforskere en bærebjelke i senterpro-

sjektet. Man tenker seg at dette vil foregå i to 

parallelle linjer. For det første vil translasjonfor-

skerne gjennom sine storskalastudier identifi se-

re mulige markørgener for kreft. Disses normale 

funksjon vil bli studert i basalforskernes celle- 

og dyremodeller, og det vil bli undersøkt om 

mutasjoner eller feilekspresjon fører til kreft-

lignende tilstander i modellsystemene. For det 

andre vil basalforskerne, gjennom sine studier 

av signalformidling og intracellulær transport, 

identifi sere potensielle tumorsuppressorer eller 

–promotere. Translasjonsforskerne vil undersøke 

om disse er mutert eller viser unormal ekspre-

sjon i tumorvev. Til sammen vil disse studiene 

forhåpentligvis bidra til å identifi sere markørge-

ner for kreft som kan brukes diagnostisk.

Senteret holder til i lokalene til Institutt for 

kreftforskning på Montebello. Hele senteret vil 

fl ytte inn i nye lokaler når den nye bygningen 

til Institutt for kreftforskning er ferdig primo 

2009. 

Mer informasjon er tilgjengelig på Senter for 

kreftbiomedisins hjemmesider:

http://www.cancerbiomed.net/ 

Senter for kreftbiomedisin 
(Centre for Cancer Biomedicine, ccb)

Senterets visjon er å forene basalforskning innen cellebiologi med 

translasjonsforskning innen kreftbiologi til pasientens beste. 

Senteret består av ca. 90 

personer fra følgende 7 

grupper:

har ald stenmark 

(leder)

Avdeling for 

biokjemi, Institutt 

for kreftforskning, 

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

r agnhild a. lothe 

(nestleder)

Avdeling for 

kreftforebygging, 

Institutt for 

kreftforskning, 

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

erlend b. smeland

Avdeling for 

immunologi, Institutt 

for kreftforskning, 

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

sjur olsnes

Avdeling for 

biokjemi, Institutt 

for kreftforskning, 

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

kirsten sandvig

Avdeling for 

biokjemi, Institutt 

for kreftforskning, 

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

håvard e. 

danielsen

Avdeling for medisinsk 

informatikk, 

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

knut liestøl

Institutt for informatikk, 

Universitetet i Oslo

ccb
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D
e t va r ter esi a  Wangensteen, 

Dag Undlien og Lars Retterstøl ved 

Avdeling for Medisinsk Genetikk, 

Ullevål Universitetssykehus, og Anne Grethe 

Myhre fra Rikshospitalet–Radiumhospitalet 

som gjennomførte dette arbeidet sammen med 

en forskergruppe i Cambridge, England.

Forskergruppen gjennomførte en genetisk 

undersøkelse av to pasienter hvor det var mis-

tanke om arvelig fedme blant annet på grunn 

av alvorlig overvekt i første levehalvår. I dette 

arbeidet ble det hos begge pasientene påvist mu-

tasjoner i genet som koder for leptinreseptor. 

Denne reseptoren er helt avgjørende for normal 

appetittregulering. 

l e p t i nr ese p t or e n 
Leptinreseptor er en transmembran reseptor 

som bruker jak-stat signalveien hvor stat3 

fungerer som en transkripsjonsfaktor. Ved akti-

vering av leptinreseptor, blir stat3 fosforylert 

og dermed aktivert.

Leptinreseptor uttrykkes i hypothalamus 

– i hjernens senter for appetittregulering. Leptin 

som produseres i kroppens fettvev, sender sig-

nal om kroppens energireserver, blant annet til 

hjernen. Leptin stimulerer leptinreseptor, som 

via leptin-melanokortin-aksen demper appetitt 

og energiinntak. 

leptinreseptormutasjoner 
I artikkelen i nejm [1] ble totalt 8 familier med 

arvelig fedme undersøkt. Dette resulterte i identi-

fi sering av 9 mutasjoner i genet som koder for Lep-

tinreseptoren (se fi gur side 32). Fedme på grunn 

av mutasjon i leptinreseptor har recessiv arvegang. 

Det var inngifte i 6 av de 8 familiene som ble stu-

dert. I en familie var affi  serte homozygot, selv om 

foreldrene ikke var i slekt. I den siste familien var 

den affi  serte « compound heterozygot».

Forskere ved Ullevål 

og Rikshospitalet–

Radiumhospitalet 

fant mutasjoner som 

gir arvelig fedme

eir ik fr engen

Det er ikke hver dag forskningsfunn erobrer plass på 

førstesiden i en av våre landsdekkende aviser. Oppslaget 

var noe tabloid, men bakgrunnen var at det i tidsskriftet 

Th e New England Journal of Medicine den 18. januar i år 

ble publisert en artikkel hvor norske forskere var med på å 

beskrive mutasjoner som gir arvelig fedme [1]. 
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Tre av mutasjonene som ble påvist i Leptin-

reseptorgenet er delesjoner, en av mutasjonene 

gir et tidlig stopp-kodon, og fi re er punktmuta-

sjoner, den ene kombinert med en 1bp delesjon. 

Delesjonene, som alle medførte leserammeskift 

og tidlig stopp-kodon, ble antatt å føre til tap 

av reseptorfunksjon. De fi re missensemutasjo-

nene ble undersøkt nærmere ved funksjonelle 

studier. 

I N  V I T RO  st u di e r av 
l e p t i nr ese p t or e n 
Ved setespesifi kk mutagenese ble de fi re påviste 

missensemutasjonene hver for seg introdusert i 

konstrukter som inneholdt villtype-genet som 

koder for leptinreseptoren. Konstruktene ble 

transfektert i humane cellelinjer som deretter 

ble stimulert med leptin. Immunocytokjemi ble 

benyttet for å påvise at reseptorene fra de mu-

terte konstruktene var lokalisert på celleoverfl a-
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ten. Ved Western-blotting ble det påvist store 

mengder fosforylert STAT3 i lysatet fra celler 

som var transfektert med villtype-konstruktet, 

mens celler som var transfektert med de mu-

tante leptinreseptorgenene inneholdt lite, eller 

ikke detekterbare mengder av fosforylert STAT3 

(se fi guren). Dette betyr at mutantene ikke gir 

den normale intracellulære signalleringen ved 

stimulering med liganden leptin.  

På denne måten viste forfatterene at muta-

sjonene som ble påvist i familiene fører til defekt 

leptinreseptor. Klinisk betyr dette at pasientene 

ikke har denne bremse-mekanismen i appetit-

tregleringen. De har derfor en enorm appetitt 

og spiser mye mer enn andre. 

En lignende sykdom er fedme som skyldes 

mutasjon i leptin-genet. Leptin kan tilføres i 

sprøyteform. Pasienter som har medfødt man-

gel på leptin og får dette stoff et tilført daglig 

normaliserer vekten uten andre tiltak. De gjen-

vinner rett og slett en normal appetitt og slutter 

å spise så mye. Leptinbehandling hjelper ikke 

for pasienter med defekt leptinreseptor, men økt 

kunnskap om hvordan appetitten reguleres vil 

på sikt kunne føre til bedre behandling også av 

disse pasientene.

1. Farooqi IS, Wangensteen T, Collins S et al. Clinical 

and molecular genetic spectrum of congenital defi ciency 

of the leptin receptor. N Engl J Med, 356:237-247, January 

18, 2007.

f igur 1 .  Mutasjoner i Leptinreseptorgenet (Panel A) og 

in vitro studier med konstrukter som uttrykker mutante 

versjoner av leptin reseptoren (Panel B).

pa nel a viser posisjonene til de identifi serte mutasjonene 

i leptin reseptoren. Homozygote mutasjoner ble observert 

i syv alvorlig overvektige pasienter. I den åttende pasienten 

ble det funnet et allel med en non-sense mutasjon og et 

med en missense mutasjon (markert med stjerne). Denne 

pasienten er altså en «compound heterozygote». Aminosyr-

enummereringen er vist på venstre side.

pa nel b viser induksjon av fosforyleringen av STAT3 ved 

villtype og mutante leptinreseptorer i fravær (-) og tilste-

deværelse (+) av rekombinant human leptin. Kontrolkon-

struktet er tom pcDNA3 vektor.
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C
ellul ose er det viktigste struk-

turelementet i planter og trær. Kitin 

har samme rolle i insekter, krabber og 

reker. Kjemisk sette er disse stoff ene svært like: 

begge er uløselige krystallinske polysakkarider 

som er vanskelig tilgjengelige for enzymatisk 

nedbrytning. Cellulose er β(1-4) bundet glukose, 

mens kitin er β(1-4) bundet N-asetylglukosamin 

(se Figur 1).

Enzymer som skal bryte ned et slikt substrat 

må kunne ødelegge den krystallinske struk-

turen slik at en enkelt polysakkaridkjede kan 

føres inn i enzymets katalytiske senter. For 

et enzym er det viktig å kunne holde fast på 

denne ene frigjorte polysakkaridkjeden slik at 

den ikke faller tilbake til krystallen igjen etter 

en katalytisk spalting. Derfor har ofte enzymer 

som bryter ned slike krystallinske substrater en 

lang og dyp substrat-bindende kløft som hol-

der fast på substratet. Slike enzymer bryter ned 

polysakkaridkjeden ved at den  tres gjennom 

den substratbindende kløften mens disakkari-

der fortløpende blir kuttet av i det aktive setet. 

Dette kalles prosessiv nedbryting. Produktet 

av prosessiv nedbrytning er disakkarider fordi 

hvert påfølgende sukker i polymeren er vridd 

180° i forhold til hverandre (se Figur 1). Dermed 

vil bare hvert andre sukker i kjeden ha riktig 

konfi gurasjon for at hydrolyse kan skje. I den 

substratbindende kløften i kitinaser og cellu-

laser fi nner man mange aromatiske aminosyrer 

som man tror virker som et slags «smøremid-

del» som muliggjør prosessiv nedbrytning av 

substratet (se Figur 2).

Nedbrytning av kitin følger en såkalt sub-

strat-assistert mekanisme [1,2]. Det vil si at ase-

tylgruppen (Fig. 1) på en av sukkerenhetene i 

substratet deltar i katalysen. Hvis sukkeret som 

binder i det såkalte –1 bindingssetet (omtrent ved 

Trp403 i Figur 2A) mangler denne asetylgrup-

pen skjer ikke noen katalyse. Prosessiv nedbryt-

ning av kitin gir bare disakkarider som produkt, 

Det koster å være 
prosessiv 

– umb  forskere publiserer studie om prosessiv kitinase 

i pnas  og viser vei mot nye enzymatiske strategier for 

bioetanol-produksjon.

sv e in hor n og 

v incent e i j s ink

Universitetet for miljø 

og biovitenskap

Institutt for kjemi, 

bioteknologi og 

matvitenskap

Gruppen for protein 

engineering og 

proteomikk

f igur 1 .  Den repeterende enheten i kitin og cellulose.
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men hva skjer hvis noen asetyl-grupper mangler? 

Kitosan er et vannløselig derivat av kitin hvor en 

del av sukkerne mangler asetyl gruppen (altså 

en kopolymer bestående av N-asetylglukosamin 

og N-glukosamin). Som for kitin vil hvert an-

dre sukker i kitosan ha riktig konfi gurasjon for 

hydrolyse. Men siden noen av sukkerne mangler 

asetyl gruppen vil ikke enzymatisk hydrolyse av 

kitosan bare produsere disakkarider. Hvis suk-

keret i det aktive setet mangler asetyl gruppe vil 

polymeren bevege seg videre to sukkerenheter 

og hydrolysere polymeren her (hvis dette suk-

keret har asetyl gruppe). Dermed resulterer pro-

sessiv hydrolyse av kitosan i sukkerprodukter 

med lengdene 2, 4, 6, 8, 10 osv (Se Figur 3A) 

[3]. Kombinasjonen av kitosan og den substrat 

assisterte mekanismen hos kitinaser gir en unik 

mulighet for å studere prosessivitet.

I studiet som nettopp ble publisert i pnas [4] 

så vi på eff ekten av å fj erne aromatiske amino-

syrer i den substratbindende kløften (dvs fj erne 

smøremiddelet, Se Figur 2) på kitinasen ChiB 

fra Serratia marcescens . Som forventet reduserte 

disse mutasjonene graden av prosessivitet. Spe-

sielt en mutasjon (w97a) nær det aktive setet 

hadde en stor eff ekt og fj ernet omtrent all pro-

sessivitet fra enzymet. Når ChiB jobber proses-

sivt lager den først et kutt i kitosan-kjeden for 

så å fortsette å kutte av små sukkerfragmenter 

av partallig lengde. Mutanten w97a gjør deri-

mot bare et tilfeldig kutt i kjeden for så å slippe 

tak i substratet. Resultatet blir at mutanten pro-

duserer sukkere av alle typer lengder og at den 

raskt reduserer molekylvekten av substratet (Se 

Figur 3B). Som forventet var denne mutanten 

mye mindre eff ektiv i nedbryting av krystallinsk 

kitin. Men da vi studerte hastighetene for hy-

drolyse av kitosan oppdaget vi noe veldig inter-

essant: mutanten var hele 29 ganger raskere enn 

ChiB! Vi hadde oppdaget at det koster mye å 

jobbe prosessivt. Når vi brukte en løselig variant 

av vårt substrat, altså et substrat hvor individu-

elle polysakkaridkjeder ikke er del av en krystal-

linsk struktur, var det mye mer eff ektivt å bruke 

den ikke prosessive varianten av ChiB. Altså er 

prosssivitet bare gunstig for enzymer som bry-

ter ned uløselige substrater (her er det viktig å 

holde fast på den frigjorte polysakkaridkjeden). 

For løselige substrater derimot er resultatet av 

prosessivitet en redusert nedbrytningshastighet. 

Hvorfor er denne oppdagelsen så viktig? Sva-

ret er at det forskes mye på enzymatisk nedbry-

ting av polysakkarider, spesielt på omdanning 

cellulose til sukker som kan fermenteres til bio-

etanol. Det forskes mest på prosessive enzymer 

og vår studie viser at dette kanskje ikke er så 

f igur 2 .  (A) Kitinase ChiB fra Serratia marcescens. Aromatiske aminosyrer i den substratbindende kløften er farget blått 

og merket. Glu144, i grønt, markerer det katalytiske senter hvor hydrolysen skjer. (B) Detalj av ChiB i kompleks med et 

stykke kitin (farget gul) [3]. Figuren viser hvordan substratet omsluttes av en slags tunnel. Bildet er tatt fra ref. 4.
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lurt. Det å studere fenomener som prosessivitet 

er nesten umulig i tilfelle cellulose, fordi man 

ikke har en løselig variant tilsvarende kitosan 

og fordi man ikke har denne spesielle kataly-

tiske mekanismen som kitinaser har. Derfor har 

prosessivitetens betydning hittil vært ukjent i 

cellulose/cellulase feltet.

Oppdagelsen av sammenhengen mellom pro-

sessivitet og enzymhastighet har altså betydning 

når man skal velge strategi for enzymatisk ned-

brytning av biomasse. Forbehandling av uløse-

lig biomasse for å gjøre den mer tilgjengelig og 

bruk av raske ikke-prosessive enzymer er kan-

skje en bedre strategi enn å satse på prosessive 

enzymer. Nyere funn [5] tyder på at det fi nnes 

ikke-katalytiske hjelpeproteiner i naturen som 

forstyrrer den krystallinske strukturen til sub-

stratet og dermed gjør det mer tilgjengelig for 

enzymatisk nedbryting. Dette kan være en vei 

å gå, ved siden av kjemiske eller fysiske metoder 

for å øke tilgjengelighet.

Dette arbeidet [4] er resultatet av et sam-

arbeid mellom Kjell Morten Vårum og Pawel 

Sikorski ved ntnu og gruppen for protein en-

gineering og proteomikk (pep) ved umb som 

ledes av Vincent Eijsink. pep gruppen jobber 

nå videre med å overføre sin kunnskap om en-

zymatisk nedbrytning av kitin til enzymatisk 

nedbrytning av annen type biomasse, spesielt 

nedbryting av lignocellulose for produksjon av 

bioetanol.

r e f e r a nse r
[1] Tews, I., van Scheltinga, A. C. T., Perrakis, A., Wilson, 

K. S., Dijkstra, B.W., 1997, Substrate-assisted catalysis 

unifi es two families of chitinolytic enzymes,  J. Am. Chem. 

Soc. 119:7954-7959.

[2] van Aalten, D.M.F., Komander, D., Synstad, B., Gå-

seidnes, S., Peter, M.G., Eijsink, V.G.H., 2001, Structural 

insights into the catalytic mechanism of a family 18 exo-

chitinase. Proc Natl Acad Sci USA, 98:8979-8984. 

[3] Horn, S.J., Sorbotten, A., Synstad, B., Sikorski, P., 

Sorlie, M., Varum, K.M., Eijsink V.G.H., 2006, Endo/exo 

mechanism and processivity of family 18 chitinases pro-

duced by Serratia marcescens. FEBS J. 273:491-503.

[4] Horn, S.J., Sikorski, P, Cederkvist, J.B., Vaaje-Kolstad, 

G., Sørlie, M., Synstad, B., Vriend, G., Vårum, K.M., 

Eijsink, V.G.H., 2006, Costs and benefi ts of processivity in 

enzymatic degradation of recalcitrant polysaccharides. Proc 

Natl Acad Sci USA, 103:18089-18094.

[5] Vaaje-Kolstad, G., Horn, S.J., van Aalten, D.M.F., 

Synstad, B., Eijsink, V.G.H., 2005, Th e non-catalytic 

chitin-binding protein CBP21 from Serratia marcescens is 

essential for chitin degradation. J. Biol. Chem. 280:28492-

28497.

f igur 3 .  Nedbrytning av kitosan med ChiB (A) og mutanten W97A (B) analysert med gelfi ltrering. Nedbrytningsgraden 

er den samme men produktene fra hydrolysen er helt forskjellige. Toppene er markert med lengden på sukkerne eller sekvens 

(A; N-asetylglukosamin, D; N-glukosamin). Legg merke til at den toppen som inneholder polymer materialet er helt borte i 

fi gur B. Bildet tatt fra ref. 4.
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F
o r s k n i n g s g r u p p e n e  t i l  Per 

Øyving Enger og Rolf Bjerkvig ved 

Institutt for Biomedisin, Universitetet 

i Bergen, publiserte den 31. oktober 2006 en 

studie av angiogenese-uavhengig tumorvekst 

mediert av stamcelleliknende kreftceller (Saka-

riassen og Prestegarden et al.,  Proc. Natl. Acad. 

Sci. usa 103:16466-71, 2006). 

Nylig er det blitt identifi sert en spesifi kk 

cellepopulasjon som man mener er ansvarlig for 

kreftutviklig og kreftprogresjon. Disse har blitt 

kalt tumor-initierende celler, eller kreftstamcel-

ler, og er blitt påvist i maligne hjernesvulster.

For å studere denne krefttypen utviklet for-

fatterne en dyremodell hvor spheroider fra pasi-

entbiopsier ble implantert i nakne rotter (se fi gur). 

Intrakraniell implantering av disse spheroidene 

gav meget invasiv hjernekreft uten dannelse av 

nye blodkar. Dette viser at progresjon av maligne 

svulster kan understøttes av eksisterende blodkar 

under hele sykdomsforløpet. I tillegg uttrykte de 

maligne kreftcellene markører assosiert med 

umodne neurale celler som nestin og vimentin, 

og ekspressjonsarray viste oppregulering av ge-

ner assosiert med invasjon og føtal utviklig.

Siden den generelle genomiske profi len er 

uforandret er det sannsynlig at overgangen fra 

den invasive ikke-angiogene fenotypen til den 

mindre invasive, angiogene fenotypen er trans-

kripsjonelt eller post-transkripsjonelt regulert. 

Invasjon og angiogenese representerer dermed 

to uavhengige mekanismer som kan drive tumor 

progresjon, der stamcelle-liknende celler medi-

erer et invasivt mønster.

Dette sentrale arbeidet har kliniske impli-

kasjoner siden fl ere studier har som strategi å 

hemme nydannelse av kar. Funnene til Sakari-

assen og Prestegarden et al. viser at selv om man 

lykkes med dette vil en ikke stanse tumor pro-

gresjon relatert til invasiv vekst.

1)  Sakariassen,P.O., Prestegarden,L., Wang,J., 

Skaftnesmo,K.O., Mahesparan,R., Molthoff ,C., 

Sminia,P., Sundlisaeter,E., Misra,A., Tysnes,B.B., 

Chekenya,M., Peters,H., Lende,G., Kalland,K.H., 

Oyan,A.M., Petersen,K., Jonassen,I., van der,K.A., 

Feuerstein,B.G., Terzis,A.J., Bjerkvig,R., and Enger,P.

O. Angiogenesis-independent tumor growth mediated 

by stem-like cancer cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

103:16466-16471, 2006.

Angiogenese-uavhengig 
tumorvekst mediert av 
stammcelleliknende kreftceller 
beskrevet i pnas

eir ik fr engen

f igur .  Øvre bildepanel viser koronalt snitt 

gjennom rotthjerne med svulst. Delende 

tumorceller (grønn fl uorescens) invaderer 

omgivende hjerne og fremtrer som en diff us 

samling celler uten skarp avgrensing til vevet 

rundt. Karsengen er preget av små kapillærer 

(rød luorescens) med normal morfologi.

Nedre bildepanel viser et koronalt snitt gjen-

nom en rottehjerne med en svulst som er mer 

karrik og skarpere avgrenset fra det omgivende 

vevet. I denne svulsten sees hypoksiske (oksy-

genfattige) områder (grønn fl uorescens) omgitt 

av forstørrede og patologisk utvidete blodkar 

(rød fl uorescens) der lekkasje av den kjemiske 

forbindelsen Hoechst (blå fl uorescens) indike-

rer en skadet blod-hjerne-barriere.
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G
l i o b l a s t o m a  m u lt i f o r m e 

(gbm) er den mest maligne formen 

av primære hjernesvulster, og prog-

nosen er dårlig med en median overlevelse på 12 

måneder. 

Nyere forsøk har identifi sert en subpopula-

sjon av celler som man mener er ansvarlig for 

kreftutviklig og kreftprogresjon. Denne celle-

populasjonen, kalt kreftstamceller, er eksklusivt 

tumorgen og er nylig blitt påvist i gbm.

For å studere utviklingen av disse svulstene 

har vi utviklet en dyremodell hvor vi implante-

rer spheroider derivert fra pasient biopsivev. For 

å kunne standardisere denne modellen må det 

være mulig å preservere viable biopsi-spheroider 

in vitro over lengre tid. Derfor ble det utviklet 

en prosedyre for nedfrysing av disse spheroidene 

på en måte som preseverer de essensielle egen-

skapene til kreftcellene i spheroidene.

Intrakraniell implantering av spheroidene gir 

en meget invasiv krefttype som ikke er avhengig 

kardannelse for tumorvekst. Dette indikerer at 

progresjon av malign hjernekreft kan benytte 

seg av eksisterende blodkar under hele sykdoms-

forløpet. I tillegg uttrykte kreftcellene markører 

assosiert med umodne neurale celler (nestin, 

vimentin), og ekspressjonsarray viste oppregu-

lering av gener assosiert med føtal utviklig.

Ved gjentatte re-implanteringer av biopsi-

ene fra dyr til dyr ble kreftfenotypen stadig mer 

angiogen samtidig som overlevelsen gikk ned. I 

tillegg ble tumoren mindre invasiv og uttrykket 

av føtale markører gikk ned.

Overgangen fra den invasive, ikke-angiogene 

fenotypen til den mindre invasive, angiogene fe-

notypen ser ut til å være transkripsjonelt eller 

post-transkripsjonelt regulert da den generelle 

genomiske profi len er uforandret.

Videre presenteres det i avhandlingen at an-

dre popolasjoner en kreftstamceller kan gi opp-

hav til kreft i hjernen, noe som er i strid med 

etablerte funn.

Veiledere har vært Dr. Per Øyving Enger 

(Primærveileder) og Professor Rolf Bjerkvig 

(biveileder).

Doktorgrad på studier av kreftstamceller 

og angiogenese i hjernekreft 

Per Sakariassen avla 9. februar doktorgraden ved Universitetet i Bergen, Institutt for 

Biomedisin. Tittelen på avhandlingen er «Kreftstamceller og angiogenese i hjerne-

kreft – biologiske mekanismer ved tumorprogresjon».

Per Sakariassen (til høyre) og Lars Prestegarden delte førsteforfatterskapet på pnas-arbeidet.

n y d ok t or a n d
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S
tatsr å d ø ystein djupedal me-

ner (i følge Forskerforum) at når pro-

fessorer deltar i off entlig debatt, bør de 

ikke benytte tittel - dersom de ikke er eksperter 

innen området de uttaler seg om. Statsråden 

kaller det «å koble navnet sitt til tittel» når man 

egentlig bare er en vanlig samfunnsborger. Hva 

med statsråden da? Bør han kalle seg statsråd når 

han uttaler seg om ting han ikke har greie på? 

Hvor ofte bør egentlig statsråder i det hele tatt 

bruke tittel når de uttaler seg? Hvis man begyn-

ner å ane at man har passert sitt kompetansenivå 

for litt siden, kan man søke hjelp hos organisa-

sjonen Way Beyond (www.waybeyond.org). I ditt 

eget lokallag kan du møte folk (statsråder også) 

som har lagt tittelen til side og snakker lødig om 

ting som (nesten) alle har greie på - det er nem-

lig et eksplisitt krav. Det kan være at du må ta av 

plastikken før du setter pizzaen inn i ovnen, at 

du ruller liggeunderlaget motsatt av opprinnelig 

retning, før du legger det på bakken og at kaff e 

ikke smaker helt topp etter tre dager på termos, 

selv om den fortsatt er lunken. Hilseteknikker 

ved stående buff ét er også et yndet samtaletema. 

Det er deilig å delta i en konversasjon hvor alle 

nikker gjenkjennende til det som blir sagt.

I Tyskland er synet på titler helt annerledes, 

og da særlig blant politikere. Minst 95 av alle 

tyske politikere fremstår på valgplakater med 

Dr. tittel. Selv Helmut Kohl kalte seg Dr. Hel-

mut Kohl i forkant av valg. Alle vet (antakelig) 

at de fl este er såkalte æres-, postordre- eller in-

ternett-doktorgrader, men i Tyskland har disse 

vært uvurderlige for politikerne. Kanskje er 

det derfor statsråd Djupedal i skrivende stund 

planlegger en studietur til Tyskland? I Norge er 

det få politikere med doktorgrad av den ene el-

ler andre typen, og uansett blir man ikke lettere 

valgt ved å bruke dem. Verken Dr. Gro Harlem 

Brundtland eller professor Dr. theol. Inge Løn-

ning ble valgt i kraft av sine akademiske merit-

ter og det er kanskje like bra. Den tilsynelatende 

eneste eksponeringsarena for tittel-dropping vi 

har i Norge er det fordums så konservative Mor-

genbladet, nå med tilnavnet Universitetets (i 

Oslo) Se og Hør. Her brukes titler og fulle pon-

tifi kalier også når avdankede dekaner og rektor-

kandidater slenger sure oppstøt etter hverandre. 

Det er ikke alltid lett å skille professorverdighe-

ten fra privatpersonen.

Det er viktig å få regulert tittelbruk på en or-

dentlig måte nå. Dr. Jekyll viste seg å være Mr. 

Hyde, Sudbø hadde ikke doktorgrad likevel, Dr. 

Livingstone gjemte seg langt inne i Afrika og 

i spillet Cluedo er professor Plum en potensiell 

morder. 

Tittel-dropping 

illustr a sjon:   l ina be ate r ak nes

Ikke krev det umulige



Senter for kreftbiomedisin, Universitetet  i Oslo Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Senter for kreftbiomedisin er et senter for fremragende forskning utnevnt av 
Forskningsrådet. Det holder til på Institutt for kreftforskning ved Rikshospitalet-
Radiumhospitalet, Montebello, som vil flytte inn i nytt instituttbygg våren 2009. 
Senteret består av 7 forskningsgrupper med ekspertise innen celle- og 
molekylærbiologi, genetikk, translasjonsforskning, bioinformatikk og biostatistikk.

Kreftforskning / molekylærbiologi

Forskere – Postdocs – Ingeniører
I løpet av 2007 og 2008 skal vi ansette flere nye medarbeidere som vil 
være med på å bygge opp vårt nye senter for kreftbiomedisin. Dersom du 
har bakgrunn innen medisin, farmasi, bioteknologi, biologi, genetikk eller 
informatikk, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. I første 
omgang lyser vi ut forsker-, postdoc-, og ingeniørstillinger. Nærmere 
opplysninger finner du på senterets hjemmeside: www.cancerbiomed.net

Håvard Danielsen, Knut Liestøl, Ragnhild Lothe, Sjur Olsnes, Kirsten Sandvig, Erlend Smeland, Harald Stenmark

P O S T D O C / R E S E A R C H - P O S I T I O N  I N  O S L O

Instracellular transport
t h e p o si t ion,  du r a t ion:  2 years with a possibility for 

prolongation, will be allocated to the research group of Prof. Kirsten 

Sandvig at Inst. for Cancer Research, The Norwegian Radium 

Hospital. The group is one of three research groups at the Department 

of Biochemistry. We are all working on related subjects, and we provide 

an international research environment consisting of about 40 people 

in the fi eld of transport/signaling in cells. More information about the 

projects and publications from the group of K. Sandvig can be found at 

the home pages (http://radium.no/sandvig/). The research group belongs 

to the new centre of excellence: Centre for Cancer Biomedicine (http://

www.cancerbiomed.net)  that is established this year.

The candidate is expected to start in the period April 1st-December 31st  

2007, deadline for applications: March 15th. The background of the 

candidate is likely to be in molecular biology/cell biology/biochemistry. 

f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  can be obtained from Prof. Kirsten 

Sandvig, tlf. 22934294, email: ksandvig@radium.uio.no. 

To apply for this position, please email or send by ordinary mail CV and 

publication list with description of research experience and the names 

and addresses of referees. 

applications should be sent to Prof. K. Sandvig, Dept. of 

Biochemistry, Inst. for Cancer Research, The Norwegian Radium 

Hospital, Montebello, 0310 Oslo, Norway.

P R I N C I P A L  E N G I N E E R-P O S I T I O N  I N  O S L O 

Bioenergetics 

t h e r e i s  a n op e n p o si t ion  as principal engineer at the 

institute of Clinical Biochemistry, University of Oslo, Rikshospitalet-

Radiumhospitalet HF.

We are looking for candidates with experience in imaging techniques, 

cell culture and molecular biology. The research tasks will mainly 

consist of advanced characterization of bioenergetic functions in vivo 

and in vitro.

The institute is in an expanding phase and consists of approximately 

20 people in a nice and motivating research environment.

contact: 

Lars Eide, 23070947, lars.eide@medisin.uio.no, or 

Lars Mørkrid, 23071075, lars.morkrid@medisin.uio.no.

t h e de a dl i n e f or a p p l ic a t ions:  April 21th. 

f u r t h e r de t a i l s :

http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/2007/adm/

avdingKliniskbiokjemi-07-2874.html



Stipendiat
a p o si t ion as graduate student (PhD) is available at the 

Department of Cell Biology, Institute for Cancer Research, 

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, on the project “The role of 

mismatch repair proteins in origin sequestration” funded by the 

Norwegian Research Council. 

Applicants should have a  degree in Biochemistry, Molecular Biology or 

related subjects.

p l e a se se n d a full CV with a list of publications as well as the 

names and telephone numbers of two academic referees to:

Kirsten Skarstad

Department of Cell Biology, 

Institute for Cancer Research,

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Montebello 

0310 oslo

by  May 31st  2007.

f or mor e i n f or m a t ion please contact:

Kirsten Skarstad, 

telephone: 47-22934255

E-mail: kirsten.skarstad@labmed.uio.no

Doktorgradsstipendiat i 

molekylærbiologi 

UUS nr. 07/01478. 3-årig engasjement, heltid 37,5 t/uke. 

Lønn etter avtale. 

Det er ledig en treårig fulltids stipendiatstilling ved Avdeling for 

Medisinsk Genetikk, Ullevål universitetssykehus, som vil lede frem 

til doktorgrad i prosjektet “Sammenheng mellom trombose og kreft: 

Studie av koagulasjons-inhibitoren TFPI sin rolle i kreftutvikling”.  

Målet er å karakterisere de molekylære mekanismer bak TFPIs rolle 

i kreftutvikling for å danne grunnlag for mulig bruk i diagnostikk 

og behandling. Studien innebærer analyser av klinisk materiale 

fra kreftpasienter og studier i cellekulturer. Teknikker som vil bli 

benyttet er bl.a. genotyping, celletransfeksjon, siRNA-teknologi, 

mikromatriser og proteomikk. 

k va l . :  Det kreves mastergrad eller tilsvarende utdanning. 

Erfaring fra molekylærbiologi/cellebiologi vil være en fordel. Aktuelle 

kandidater må være motivert for forskningsarbeid. Det forutsettes at 

den som tilsettes deltar i forskerutdanning og fullfører en PhD grad i 

løpet av perioden. Tiltredelse snarest mulig. Referanser bes oppgitt i 

søknaden. 

k on t a k t p e r s on:  Prosjektleder, forsker, dr.philos. Nina 

Iversen, tlf. 23016647, e.mail: nina.iversen@medisin.uio.no

s øk n a d se n de s: 

Rekruttering, 

Bygg 14, Ullevål servicesenter, 

Ullevål universitetssykehus, 

040 7 o sl o

innen 20.03.07

www.hio.no

Nytt masterstudium i  biomedisin
120 studiepoeng, heltid over 2 år

Høgskolen i Oslo,  Avdeling for helsefag, starter et masterstudium i biomedisin høsten 2007.

Studiet gir en fordypning i biomedisinske fagområder med hovedvekt på biomedisinsk analyse. Genomisk og proteomisk analyse i humanmedisin er 
sentrale temaer.  Valgbare moduler er farmakogenetikk og statistikk, kvalitetskontroll og kvalitetssikring i medisinske laboratorier. Studiet kvalifiserer til 
oppgaver innen biomedisinsk forskning, utvikling, rådgivning og undervisning ved bl.a. sykehus, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og i 
industrirettet virksomhet. Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. 

Grunnlag for opptak er fullført og bestått bachelor- eller cand.mag. grad innen medisinske eller naturvitenskapelige fagområder, gjerne i bioingeniørfag 
eller farmasi.  Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget må være C / 2,7 eller bedre.

Det gis også anledning til å søke enkeltmoduler i masterløpet.

Mer informasjon om masterstudiet, enkeltmoduler og hvordan man søker finnes på våre nettsider:  
http://www.hio.no/content/view/full/46693

Søknadsfrist 15. april 2007

Ta gjerne kontakt med oss ! Avdeling for helsefag, tlf: 22 45 24 00. Faglig ansvarlig: Professor Trine B. Haugen, tlf: 22 45 25 42, 
e-post:  Trine.B.Haugen@hf.hio.no. Administrativ kontaktperson:  An-Magritt Hortman, tlf: 22 45 25 46, e-post:  An-Magritt.Hortman@hf.hio.no.



Ta kontakt for mer informasjon eller
se våre nettsider www.medinor.no

Trude Sæterøy

Produktsjef

Tlf: 22 07 65 35

e-post: 

trude.sateroy@medinor.no

Bjørn Tore Langeland

Produktspesialist

Tlf: 22 07 65 39

e-post: 

bjoern.tore.langeland@medinor.no



FISH DNA 
PROBER

Rabatten gjelder alle FISH 
prober, kit og reagenser.

www.kreatech.com

Alle priser er oppgitt eks. mva og frakt. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.06.2007.
tlf: 23 32 73 80           fax: 23 32 73 90           medprobe@medprobe.com           www.medprobe.com

NOEN AV VÅRENS GODE TILBUD!
På www.medprobe.com finner du flere...

MESA GREEN
qPCR MasterMix for SYBR® Assay

KOMPETENTE CELLER
Vi har kompetente celler for dine 
behov!
Stratagene er kjent for å ha celler med den 
beste tilgjengelig kloningseffektiviteten for 
de fleste applikasjoner.

www.stratagene.com

Noen TILBUD og anbefalte celler:

Ny og forbedret SYBR buffer med et 
nytt modifisert Taq enzym. 

• Skarpere fluorescense signal 
• Økt sensitivitet 
   - Tidligere Ct verdier
   - Ned til 10 pg humant gDNA 
• Brattere amplifikasjonskurver 
• Økt spesifisitet  
• Maksimum reproduserbarhet

Beskrivelse (passer til de fleste instrumenter på markedet) Tilbudspris
MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR® Assay, 7.5 ml 600 RXNs 4016,-

MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR® Assay, 15 ml 1200 RXNs 7825,-

MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR® Assay, 50 ml 4000 RXNs 19317,-

• Onkologi 
• Prenatal
• Postnatal 
• Hele kromosom
• Enumerasjon

-15%

Utfordring/Applikasjon Produkt Trans.eff.
Vanskelig kloning, stort eller 
ligert DNA XL10-GOLD Ultrakompetente ≥ 5x109

Vanskelig og ustabil kloning SURE2  ≥ 1x109

Generell kloning av umetylert 
DNA XL1-Blue  ≥ 1x108

Generell kloning for 
mutagenese XL1-Red ≥ 1x106

Proteinekspresjon BL21-Gold (DE3) ≥ 1x108

Proteinekspresjon med kodon 
bias problemer BL21-CodonPlus (DE3)-RILP ≥ 1x106

Elektroporering Electro
Ten-Blue     ≥ 1x1010

-35%

-35%

r e t ur a dr esse :  NBS-nytt v/ Jorun Sveia Heitmann, Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF,

Dept. of Cell Biology/Tumour Biology, Montebello, N-0310 OSLO


