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Ferdig optimaliserte kits til Real Time PCR systemer.  
Kits inneholder reagenser og enzymer i ett rør,           
klare til bruk med SYBR (inkludert) eller prober.  
Rimelig  alternativ til ”hjemmelagde” systemer. 
Ring eller send en e-post om det er noe du lurer på.       
Vi har mer, så hvis det er noe du ikke finner, ta kontakt. 

PCR/RT/Real-Time-kits og reagenser. 

Art.nr. Utvalgte produkter Mengde Pris  
10.602 
10.603 
10.608 
10.609 

BIOTOOLS QuantiMix EASY Probes for Real Time 
BIOTOOLS QuantiMix EASY Probes for Real Time 
BIOTOOLS QuantiMix EASY SYG for Real Time  
BIOTOOLS QuantiMix EASY SYG for Real Time 

200 rxns 
500 rxns 
200 rxns 
500 rxns 

   750,- 
1.700,- 
   750,- 
1.700,- 

10 043 BIOTOOLS DNA Polymerase, Tth  (inkl. buffer) 1000U   500,- 

10 320 CERTAMP Complex Amplifications - for maksimal utbytte 50 rxn 375,- 

10 051 RetroTools cDNA/DNA Polymerase kit (Rev. Trans. og Ampl.) 25 rxn 550,- 

31 005 1 kB ladder 50 ul 330,- 

Sats på reagenser som brukes i CE og IVD kit 

Ultra tynne (0.25mm) og jevne vegger gir rask varmeoverføring 
Ny type plastikk som gir mindre fordampning, kjenn forskjellen 
Anti-statiske egenskaper tillater væske å gli ned uten å sitte fast 
Utforming som gir ekstremt lavt fordampningsnivå 
Passer til de fleste PCR– og Real-Time maskiner 

Art.nr. Utvalgte Produkter Antall   Pris 

B79001 EU singel-rør 0.2ml Thin-wall, flatt lokk, høy profil. 1000 315,- 

C79601 EU Classic 0.2ml Thin-wall 8-rørs strip, høy profil, uten kant. 120 400,- 

B79601 EU 0.2ml Thin-wall 8-rørs strip,  lav profil, med kant. 120 480,- 

B79201 EU 0.2ml Thin-wall 8-rørs strip m/ 8 påhengende flate lokk,. 120 480,- 

B70501 EU 96-plate, uten kant Thin-wall 96 x 0.2mL, høy profil. 25 499,- 

B70651 EU 96-plate, halv-kantet, Thin-wall 96 x 0.2mL, høy profil. 25 640,- 

AB17500 ABI kompatibel sub-skirted 96-plate, 96 x 0,2ml  25 576,- 

B74085 1,5 ml mikrosentrifuge rør, gradert 1000 219,- 

BIOplastics EU plast for PCR. 
Alt du trenger av rør, strips og plater. Beste kvalitet - Lagervare 

Alle priser er eks. MVA, fob Oslo. www.eped.com 
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D
et sto n y l ig å lese i tyske aviser 

at dette er Biologiens århundre. For-

rige århundre var fysikkens. Århun-

drer for de store oppdagelser og anvendelsen av 

disse.

Som biokjemikere kan vi ikke si oss uenige 

i dette! Vi kan jo de senere år vise til en formi-

dabel utvidelse av vår forståelse når det gjelder 

kompleksiteten i biologiske systemer, inkludert 

innsikt i fysiologiske og patologiske prosesser. 

Denne innsikten har vi til dels utnyttet i hel-

sevesenet til bedre diagnose og behandling av 

sykdom.  Mye står, imidlertid, fortsatt ugjort. 

Vi har derfor fortsatt utfordringer både som fag-

personer og lærere i realiseringen av Biologiens 

århundre.

En av årsakene til de store fremskritt er vel 

at biokjemikere og molekylærbiologer har ut-

nyttet tverrfaglige samarbeid. Tradisjonelt er jo 

biokjemi tverrfaglig, et sted mellom biologi og 

kjemi, men de siste tiår har biokjemikere i mye 

større grad enn før utnyttet tverrfaglige sam-

arbeid inn mot matematikk, datavitenskap og 

teknologi. Dette har ført til gjensidig inspira-

sjon, utvikling av nye metoder og bruk av disse 

til å generere, samle inn og systematisere store 

mengder biologiske data. Vi kan i fl eng nevne 

DNA sekvenseringsmetoder, høykapasitets ana-

lysemetoder for RNA, proteiner og forskjellige 

metabolitter. Og ikke minst, utvikling og an-

vendelse av matematiske og datavitenskapelige 

metoder til å ekstrahere ny kunnskap fra disse 

enorme mengder data. Dette har gitt oss den 

nye forståelsen. Noe som igjen har resultert i et 

nytt fagområde, nemlig ”Systembiologi”. Flere 

Systembiologi-stillinger er nå under etablering 

ved landets universiteter, og fagområdet vil nok 

få stor betydning i årene framover. Biokjemike-

re oppfordres til fortsatt å være nysgjerrige, søke 

tverrfaglige utfordringer og fortsette sin søken 

etter forklaringer på livets gåte!

En annen viktig faktor for realisering av Bio-

logiens århundre er rekruttering og utdanning. 

Søkertallene til høyere utdanning er nå klare. 

For Biologi sin del, er det ingen nedgang i for-

hold til fj orårets positive trend, selv om søknin-

gen varierer noe mellom landets universiteter. 

Det er dermed viktig at vi klarer å holde rekrut-

tene interessert i faget. En viktig faktor her er 

kanskje at vi skiller mellom det å forelese og det 

å utdanne. Det er nødvendigvis ikke antallet 

fakta vi overlesser studentene med i våre fore-

lesninger som er det viktigste, men hvor mye 

de egentlig forstår! I informasjonsteknologiens 

tidsalder er fakta i stort antall lett tilgjenge-

lige: utdanning handler om å verdsette og forstå 

fakta; hvor de kom fra, hva de forteller oss og 

hvordan de kan føre til ny viten i framtida.

Biokjemikere! Dere oppfordres herved til å 

fortsette deres søken etter svaret på livets gåte! 

Engasjer dere i faget, både i forskning og utdan-

ning! 

En riktig god sommer til alle!  

Mvh Berit

president

ber it joh a nsen

Kjære biokjemikervenner!

R
edak tør en for nbs-n y t t 

har ved utgangen av 2007 sittet to 

år. Denne posten vil da være åpen 

for nye krefter som ønsker å få erfaring fra 

denne type arbeid og som ønsker å gjøre 

en jobb for nbs. Idet tidligere redaktører 

har lagt godt til rette og strømlinjeformet 

prosessen med utgivelsen av bladet, funge-

rer redaktørjobben ganske smertefritt for 

tiden. De arbeidsrykkene som kommer er 

det mulig å planlegge. Redaktøren mottar 

også en økonomisk kompensasjon for arbei-

det med nbs-nytt. 

Gi beskjed til Eirik Frengen eller Win-

nie Eskild om du synes det vil være interes-

sant å gjøre denne jobben for din forening.

Ny NBS-nytt redaktør i 2008
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Jobben som annonseansvarlig er ledig 

fra sommeren 2007. Den som overtar vil 

samarbeide med Hamid i forbindelse med 

utgivelsen av nbs-nytt 2007 nr. 3. Annon-

seansvarlig i nbs-nytt vil videre arbeide 

i tett samarbeid både med redaktøren og 

generalsekretæren i nbs. Gi beskjed til en 

av disse (hhv Eirik Frengen eller Winnie 

Eskild) om du ønsker å gjøre denne vik-

tige jobben for din forening. For innsatsen 

i forbindelse med nbs-nytt vil annonsean-

svarlige motta en økonomisk kompensa-

sjon fra nbs.

Annonseansvarlig

Ønsker du å overta som annonseansvarlig i NBS-nytt?

Hamid Samari.

9th Functional Genomics meeting
Synthetic Biology, AUG 27–28, 2007
CHALMERS, GOTHENBURG, SWEDEN

Remarkable examples will be presented by world leading experts 
of how synthetic biology may augment human capasity. Cancer-
curing bacteria, synthetic genomes and designed genetic networks 
are a few of the topics that will be covered. An exhibition will be 
held.

ORGANISERS: Chalmers Biocenter and the Lundberg Institute at the 
Göteborg University.

VENUE: Chalmers Conference Center in Göteborg

INFORMATION AND REGISTRATION: www.chalmers.se/biocenter, 
phone +46 31 7728633 Catharina Hiort (programme) or 
Björn Hellström +46 31 295100 genomics@masshuset.se (exhibition).

A
n n o n s e a n s v a r l i g e  h a m i d 

sa m ar i  avslutter sin jobb i nbs-nytt 

etter en stor innsats de siste par årene.  

Som alle nbs-nytts lesere sikkert vet er annon-

sene i nbs-nytt en av de viktigste inntektskildene 

for Norsk Biokjemisk Selskap. På vegne av både 

nbs-nytt og nbs vil jeg benytte anledningen til å 

takke Hamid for den fl otte jobben han har gjort 

for oss. 
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D
e t er ik k e  alle molekylærbiolo-

ger forunt å være med på store opp-

dagelser. Vår kollega Anders Fjose 

deltok da de første homeoboksgenene ble fun-

net og studert i laboratoriet til Walter Gehring 

i Sveits.

Etter at Fjose avla hovedfagseksamen ved 

Biokjemisk institutt, Universitetet i Bergen, dro 

han i april 1982 til Biozentrum i Basel for å ta sin 

doktorgrad i Gehrings lab. Fjose ønsket å forske 

på genregulering i eukaryote organismer, og han 

hadde fått anbefalt Gehrings lab året før da han 

var på den anerkjente sommerskolen for mole-

kylær- og cellebiologi på øya Spetses i Hellas. 

Prosjektet til den unge doktorgradsstipendiaten 

var å klone en variant av det såkalte white-locus 

fra bananfl uen Drosophila melanogaster. White-

genet koder for et protein som er nødvendig for 

å gi fl uene røde øyne.

Samtidig arbeidet Fjoses kollegaer med å iso-

lere genet Antennapedia (Antp). Dette er berømt 

for å kunne forårsake fl uer hvor antennene blir 

omformet til bein. Genetiske endringer som fø-

rer til at en kroppsdel blir transformert til en an-

nen, kalles homeotiske mutasjoner. Rick Garber 

og Atsushi Kuroiwa hadde gjennomført en om-

fattende «genomic walk»1 som ledet til at Antp-

1. Før den genomiske tidsalder var «genomic walking» 

en arbeidskrevende, men vanlig måte å isolere gener 

på. Metoden tar utgangspunkt i en genomisk klon 

som befi nner seg i nærheten av det genet man er ute 

etter. Prober laget fra endene av klonen blir benyttet 

til identifi kasjon av nye kloner som ligger nærmere 

genet. Prosessen blir gjentatt til man fi nner kloner som 

inneholder selve genet. Mer en 30 trinn måtte til før Antp-

genet ble funnet!

genet ble funnet sommeren 1982. Ernst Hafen og 

Michael Levine utviklet samtidig en forbedret 

teknikk for in situ-hybridisering, og kunne snart 

vise at prober fra Antp-klonene ga uttrykkings-

mønster som forventet. William McGinnis var 

ekspert på hybridisering ved lav stringens, og 

våren 1983 kom den store oppdagelsen: prober 

fra Antp krysshybridiserte med kloner fra andre 

homeotiske gener! Dette tydet på at det var fel-

les elementer i genene som styrer utviklingen 

av bananfl uens kroppsdeler. McGinnis og Co 

skjønte straks at dette kunne sette dem på sporet 

av en viktig nøkkel til de molekylære mekanis-

mene som regulerer fosterutviklingen.

Inspirert av dette viktige gjennombruddet 

begynte Fjose i samarbeid med McGinnis å 

isolere genomiske kloner fra andre gener med 

krysshybridiserende sekvenser. Utpå høsten fant 

han ved in situ-hybridisering mot bananfl uekro-

mosomer at en av klonene ga signal på områ-

det 48A. Her visste man at engrailed-genet satt. 

Engrailed er et av segmenteringsgenene hos Dro-

sophila og er nødvendig for korrekt inndeling av 

segmentene langs kroppsaksen under embryoge-

nesen. For oss nordmenn er det spesielt morsomt 

at engrailed-mutanter første gang ble funnet av 

den senere så kjente helsedirektøren Karl Evang 

(1902–1981). Dette skjedde allerede i 1926, og fl u-

ene ble siden beskrevet av Reidar Eker (1). Eker 

(1903–1996) ble etter hvert en sentral skikkelse 

i norsk kreftforskning, bl.a. gjennom mange år 

som direktør ved Radiumhospitalet. 

Men tilbake til Basel. I mars 1984 publiserte 

McGinnis et al. artikkelen som beskrev at de 

homeotiske genene inneholdt konserverte ele-

menter (2). I juni samme år publiserte de så selve 

Anders Fjose, William J. McGinnis, Walter J. Gehring (1985): Isolation of 

a homoeo box-containing gene from the engrailed region of Drosophila and the 

spatial distribution of its transcripts. Nature 313, 284–289

av r ein a asl a nd 1 og 

a nder s molv en 2

1 Molekylærbiologisk institutt, 

Universitetet i Bergen og 

2 Seksjon for patologi, Gades 

institutt, Universitetet i Bergen

Historiske norske arbeider: 
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sekvensen, den som siden har blitt kjent som 

homeoboksen (3). Dette elementet - som vi nå vet 

koder for det dna-bindende homeodomenet - ble 

uavhengig oppdaget av Matthew Scott og Amy 

Weiner (4).

Samtidig fi kk Fjose de første in situ-hybri-

diseringsresultatene og oppdaget at engrailed 

uttrykkes i en serie striper langs fl uefosteret! 

Dette var en særdeles spennende observasjon. 

Gehring ble i fyr og fl amme og tok resultatene 

f igur 1 .  Forsiden av Na-

ture 24. januar 1985. Bildet 

viser in situ-hybridisering 

med engrailed-probe på 6 

timer gamle Drosophila em-

bryo. Vi ser tydelige signaler 

til 14 segmenter (se ref. 5). 

Bildet er gjengitt med til-

latelse fra forlaget.

f igur 2 .  (under) En 

del av deltakerne på «embo 

Workshop on Homeotic 

Genes» i Leuenberg, Sveits, 

september 1986. Anders 

Fjose sitter i andre rekke 

helt til høyre. Vi ser Walter 

Gehring som nummer to fra 

venstre i fremste rekke. Ed 

Lewis er den eldre mannen 

til høyre for ham igjen. Alle 

i Gehrings lab var svært 

inspirert av Lewis’ artikkel 

i Nature i 1978, hvor han 

beskrev genetikken og feno-

typene knyttet til bithorax-

komplekset hos Drosophila. 

Så ble det da også Lewis som 

sammen med Christiane 

Nüsslein-Volhard og Eric 

Wieschaus, fi kk Nobelprisen 

i medisin for 1995, for ”their 

discoveries concerning the 

genetic control of early em-

bryonic development”.
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med seg på et møte, hvor bl.a. Tom Kornberg 

var til stede. Kornbergs forskningsgruppe arbei-

det også med kloning av engrailed. Fjose fi kk det 

nå ytterst travelt. Han sekvenserte klonene, fant 

homeoboksen i engrailed, og skrev så ferdig ma-

nuskriptet som ble sendt til Nature 1. november 

1984. Det ble akseptert som full artikkel i lø-

pet av kort tid og trykket den 24. januar 1985 (5). 

Stripene fra engrailed-genet prydet sågar forsi-

den. Kornbergs engrailed-arbeider ble publisert 

samtidig i Cell (6, 7). 

Homeoboks-sekvenser ble raskt oppdaget 

også i andre arter, både hos mus, menneske og 

frosk. Dette førte til at molekylære studier av 

fosterutvikling virkelig tok av som forsknings-

felt. Nå vet vi at det hos mennesket fi nnes mer 

enn to hundre transkripsjonsfaktorer med ho-

meodomener, at disse faktorene deltar i sentrale 

prosesser knyttet til embryogenese og celledif-

ferensiering, og at mutasjoner i homeoboksgener 

kan være årsak til fl ere arvelige sykdommer. For 

et par år siden ble det til og med foreslått at det 

kan være en genetisk relasjon mellom engrailed-

2-genet og en form for autisme. Dette er imid-

lertid ikke verifi sert på molekylært nivå.

Med sin ferske doktorgrad i lommen retur-

nerte Anders Fjose sommeren 1985 til det ny-

opprettede Felleslaboratorium for bioteknologi 

ved Universitetet i Bergen, og startet straks å 

isolere homeoboksgener fra laks. Professor Kjell 

Kleppe hadde nok en fi nger med i spillet her. 

Fisk som en lavtstående virveldyrgruppe kunne 

være et meget interessant modellsystem for fos-

terutvikling, men Fjose skjønte fort at laks had-

de mange ulemper som forsøksdyr. Han forteller 

at han allerede i 1985 var kjent med at forskere i 

Oregon, usa, hadde begynt å arbeide med se-

brafi sk som modell for fosterutvikling. Etter at 

Fjose kom tilbake fra en embo Workshop om 

homeotiske gener i Leuenberg i Sveits i sep-

tember 1986, kjøpte han akvarium og sebrafi sk 

i en dyrebutikk i Bergen, og begynte jakten på 

homeoboksgener. Sammen med sin hovedfags-

student og sine to stipendiater publiserte Fjose 

kloningen av det første homeoboksgenet hos 

sebrafi sk i desember 1987 (8). Så vidt vi vet, var 

dette den første gensekvensen som ble publisert 

fra sebrafi sk i det hele tatt. Fjose isolerte etter 

hvert selvfølgelig også engrailed fra sebrafi sk (9).

I august 1988 fl yttet Fjose til Universitetet i 

Tromsø og ble professor ved Institutt for medi-

sinsk biologi, hvor han og hans medarbeidere 

fortsatte studiene av homeoboksgener hos se-

brafi sk. I 1992 returnerte han til Bergen som 

professor ved Institutt for biokjemi og moleky-

lærbiologi, og har siden 1996 vært professor ved 

Molekylærbiologisk institutt.

− Historien om homeboksen og engrailed vi-

ser viktigheten av å være på rett plass til rett tid. 

Anders Fjose kunne innstilt seg på en «trygg» 

tilværelse som stipendiat i Bergen. Men han 

søkte utenlands, og valgte bevisst et anerkjent 

miljø som drev med bananfl ue-genetikk, ikke 

akkurat et felt hvor Norge har hatt lange tradi-

sjoner. Men han må ha hatt teft, og kom til et av 

verdens fremste laboratorier akkurat idet kunn-

skapen om fosterutvikling tok et langt sprang 

fremover. Slik ble Anders Fjose siden også en av 

pionerene innen molekylærgenetisk forskning 

på sebrafi sk.
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ch a r ac t e r ist ics of a n-
t ipsycho t ic drugs (ch l o -
r prom a z ine & 
ol a nz a pine)

S
chiz ophr eni a h as  been treated 

for over fi fty years with antipsychotic 

drugs, which are usually categorized as 

two main groups, called typical and atypical an-

tipsychotics. Th e typical antipsychotic drugs (e.g. 

chlorpromazine, haloperidol) are dopamine D
2
-

receptor antagonists, whereas the atypical drugs 

(e.g. olanzapine, clozapine and risperidone) gen-

erally exhibit a various receptor binding profi le, 

for example, D
1-5

 dopaminergic, 5-ht
2A-2C

 and 

5-ht
3, 6, 7

 serotonergic, α
1
-adrenoceptors, hista-

mine H
1
 [1-7], and fi ve muscarinic receptor sub-

types, M
1-5

 [8]. Th e functional blockade of these 

various receptors may contribute to its broad 

effi  cacy in the treatment of schizophrenia and 

related psychoses [9-12]. In comparison with the 

older typical antipsychotic agents, atypical drugs 

cause a lower incidence of extrapyramidal side 

eff ects and enhance effi  cacy for therapy, such as 

the symptoms of acute mania [13, 14]. However, 

some of the atypical drugs (olanzapine, clozap-

ine) are associated with marked weight gain [15, 

16] and other metabolic hazards [17].

In therapeutic concentrations, the typical 

and atypical antipsychotics aff ect numerous 

other cellular responses. For example, the typi-

cal antipsychotic drug chlorpromazine (cpz, see 

Scheme 1) inhibits mitosis and interferes with 

dna structure [18]. cpz ’s eff ect is also well-

known on voltage-dependent sodium currents 

[19] and on atp-sensitive K+ channels [20, 21]. 

cpz increases choline uptake across the plasma 

membranes of myocytes [22] and interferes with 

polyphosphoinositide metabolism in platelets 

[23]. On the other hand, the atypical drug olan-

antipsychotic drug interaction 

with phospholipid bilayers:

Solid-State nmr 

Spectroscopy Provide 

Molecular Details

chen song

Department of Chemistry, 

University of Bergen, 

Allégaten 41,

n-5007 bergen, norway

a bbr ev i at ions

dppc, 1, 2-Dipalmitoyl-

sn-Glycerol-3-

Phosphatidylcholine; 

sdps, 1-Stearoyl-2-

Docosahexaenoyl-

sn-Glycero-3-

Phosphatidylserine; 

pops, 1-Palmitoyl-2- 

Oleoyl-sn-Glycerol-3-

Phosphatidylserine; pc, 

phosphatidylcholine; ps, 

phosphatidylserine; pe, 

phosphatidylethanolamine; 

mas, magic angle 

spinning; nmr, nuclear 

magnetic resonance;

Antipsychotic drugs are dopamine antagonists that prevent the neurot-

ransmitter from binding to its membrane-bound receptor in the brain. An-

tipsychotic drugs are mainly categorized into two groups, typical and aty-

pical. 13C and 31P solid-state nmr techniques were employed on the chosen 

pc/ps (60:40, molar ratio) phospholipid bilayers with and without typical 

and atypical antipsychotic drugs (chlorpromazine and olanzapine), re-

spectively. Th e 13C and 31P spectra and T
1
 relaxation measurements make it 

clear that chlorpromazine (cpz) preferentially interacts with the negatively 

charged ps rather than zwitterionic pc. On the other hand, olanzapine 

(olz) demonstrates a strong perturbation on the ps headgroup as well as a 

relatively smaller infl uence on the pc. Furthermore, olz is found to aff ect 

the hydrophobic region of the phospholipids bilayer, indicating importance 

of hydrophobic olz interactions with phospholipid bilayers.
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zapine (olz, see Scheme 1) aff ects several cel-

lular responses, such as inhibition of membrane 

phospholipase D (pld) activity. pld is the in-

tegral membrane protein that acts specifi cally 

on phosphatidylcholine [24]. olz elevates the 

serum creatine kinase (CK) level [25] and may 

cause or induce cell membrane damage. In addi-

tion, olz elevates the apolipoprotein-D (apoD) 

level [26] and this can aff ect lipid metabolism 

due to apoD’s binding of arachidonic acid (AA) 

and cholesterol [27-29].

ef f e c ts of cpz a nd ol z on 
biol o gic a l m e m br a n es
Th e activity of membrane-bound proteins can be 

infl uenced by changes in the organization and 

dynamics of the membrane. For example, in re-

constitution of dopaminergic receptor (D
2
), ps 

is particularly important. A bilayer composition 

of pc, ps and pe seems to almost fully restore 

receptor binding and depletion of ps from do-

pamine D
2
-receptor that weakens the ligand 

affi  nity [30]. Th erefore, one should expect that 

perturbation of lipid bilayer organization caused 

by amphiphilic cpz and olz molecules (at 

physiochemical pH, cpz is positively charged 

and olz exists in equi-molar positively charged 

and neutral species) would subsequently infl u-

ence the activity of membrane-bound proteins, 

even without direct interaction between the 

protein and the amphiphile. It is thus possible 

that eff ects of antipsychotic drugs on the dop-

aminergic receptor can partially be due to drug 

perturbation of the membrane that hosts the 

receptor. 

Th e eff ects of olz on processes taking place 

in biological membranes are scarcely investi-

gated. Th is is on contrary to the older typical 

drug cpz, which has prompted several phys-

iochemical studies of interactions with glycero-

phospholipids by various techniques, such as 

Electron Spin Resonance (esr) [31], Electron 

box 1 .  500 mhz nmr magnet equipped with Magic 

Angle Spinning (mas) probe head.

box 2 .  Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Reso-

nance (masnmr): Narrow resonances from solid bilayer 

samples.

box 3 .  Model of pops molecule interacting with olz.
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Paramagnetic Resonance (epr) [32], X-ray [33], 

and nmr [34-37]. In previous studies [37], the 
13C [38] and 31P [39] solid-state nmr techniques 

were employed to study the interaction of cpz 

on dppc (60)/sdps (40) bilayer. Recently, 

the interaction of olz on dppc (60)/pops 

(40) bilayer has been investigated [40]. Here, 

we report eff ects of typical drug cpz and atypi-

cal drug olz on phospholipids membranes.

c a r bon-13  sol id -stat e 
nmr spe c troscop y
Solid-state nmr is a powerful method for in-

vestigating phospholipid bilayer models of 

the cellular membrane when interacting with 

antipsychotic drugs. Molecular details of the 

interaction can be obtained so that molecular 

mechanisms can be established. In addition to a 

high magnetic fi eld instrument (Box 1), a special 

probe head is required so that the sample can 

be mechanically rotated with several kHz, see 

Box 2.
13C Magic Angle Spinning (mas) nmr spec-

tra of dppc/sdps and its counterpart dppc/

sdps/cpz, as well as dppc/pops and dppc/

pops/olz bilayer samples were recorded at a 

temperature above the phase transition tem-

perature and presented as two spectral regions 

in Figure 1 and Figure 2. Figure 1 also shows 

the molecular structure of the glycerol moiety 

and the two phospholipid headgroups, serine 

and choline, with the corresponding assignment 

letters used in the spectra of Figure 1 and Figure 

2. In Figure 1-a and Figure 2-a, spectra of the 

dppc/sdps phospholipid sample are shown and 

in Figure 1-a’ and Figure 2-a’ the corresponding 

spectra of the dppc/sdps/cpz sample with 10 

mol cpz are shown. Similarly, in Figure 1-b 

and Figure 2-b spectra of the dppc/pops phos-

pholipid sample are shown and in Figure 1-b’ 

f igur e 1 .  1H-decoupled 13C mas nmr spectra, acquired 

at 43 oC (above phase transition temperatures of the lipids), 

spectral region 52–74 ppm is shown. Displayed on top 

of the fi gure are the molecular structures of the glycerol 

moiety and the two phospholipid headgroups, serine and 

choline, with corresponding assignment letters used in the 

spectra. a) Carbon resonances of dppc (60)/sdps (40) 

sample. Glycerol and phospholipid headgroup resonances 

are labeled A–I. a’) Th e corresponding spectrum of dppc/

sdps sample with 10 mol CPZ. b) Carbon resonances of 

dppc (60)/pops (40) sample. Glycerol and phospho-

lipid headgroup resonances are labeled A–I. b’) Th e cor-

responding spectrum of dppc/pops with 10 mol olz. 

Th e peak labeled with ‘‘‡’’ denotes an olz resonance, the 

resonances labeled with an asterisk “*” denote new phos-

pholipid resonances when olz is present.

Figure 2. 1H-decoupled 13C mas nmr spectra, acquired at 

43 oC (above phase transition temperatures of the lipids), 

of carbonyl and carboxyl spectral region (170–180 ppm). 

a) Carbon resonances of dppc (60)/sdps (40) sample. 

a’) Th e corresponding spectrum of dppc/sdps sample 

with 10 mol cpz. b) Carbon resonances of dppc (60)/

pops (40) sample. Th e two carbonyl (sn-1 and sn-2) and 

carboxyl resonances (F) are assigned. b’) Th e correspon-

ding spectrum of dppc/pops with 10 mol olz. Th e peak 

labeled with an asterisk ‘*’ is a (new) carboxyl resonance in 

presence of olz.
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and Figure 2-b’ spectra of the dppc/pops/olz 

sample with 10 mol olz are displayed.

Figure 1 displays the phospholipid choline 

and serine headgroup carbon resonances as well 

as the glycerol moiety carbon resonances (in the 

52–74 ppm spectral region). Comparing spec-

trum in Figure 1-b with spectrum in Figure 1-b’, 

a dramatic signal intensity reduction is found for 

the serine carbons D and E with the addition 

of 10 mol olz. Th e choline headgroup reso-

nances G, H and I, on the other hand, show a 

moderate perturbation by the presence of olz. 

Th e above fi ndings reveal that the serine head-

group is directly aff ected by the incorporation 

of olz in the bilayer. Spectra shown in Figure 

1-a and Figure 1-a’ demonstrate that cpz causes 

only a minor disturbance on serine and choline 

headgroups. In the spectra displayed in Figures 

1-b’ and Figure 2-b’, resonances marked with 

an asterisk ‘*’ in the glycerol/headgroup region 

demonstrate changed molecular packing of the 

phospholipids in the polar region of the bilayer, 

i.e. changed molecular packing in presence of 

olz.  Furthermore, the large disturbance in the 

molecular packing of the polar bilayer region 

of the olz-containing sample extends into the 

hydrophobic region, (demonstrated by the new 

resonances neighboring carbon 2 and 3 in the 

acyl chain, data not shown). For the DPPC/

SDPS sample in presence of cpz, no such spec-

tral changes are found (see Figure 1-a and Fig-

ure 1-a’, Figure 2-a and Figure 2-a’). 

Figure 2 shows the carbonyl resonance (la-

belled as “C=O”) and the serine headgroup car-

boxyl resonance (labelled as “F”) of the bilayer 

samples. Comparison of spectra in Figure 2-a 

and Figure 2a’, shows that resonance intensities 

are not aff ected by addition of cpz. Conversely, 

the 13C spectra for the bilayer sample with/with-

out olz (Figure 2-b and Figure 2-b’) show a 

new resonance (marked with an asterisk ‘*’) in 

the spectrum of the bilayer with olz. Th is new 

resonance can be identifi ed as a new resonance 

position for the serine headgroup carboxyl car-

bon in presence of olz (the sample has a molar 

composition of dppc/pops that gives a peak 

ratio of 5 between the carbonyl and carboxyl 

resonances). Th is fi nding further demonstrates 

major olz infl uence on the serine carboxyl moi-

ety.

t
1
 r e l a x at ion

A comparison of so called “T
1
 relaxation” exper-

iments (data not shown) of the carbonyl reso-

nance (~ 173 ppm) and the serine headgroup car-

boxyl resonance (~ 171 ppm), without and with 

cpz, makes it evident that the 10 mol cpz in-

creases sdps’s carboxyl mobility of the ps head-

group when cpz is bound. Furthermore, one 

fi nds that the choline headgroup is not aff ected 

by the addition of cpz. Th is is contrasted by the 

bilayer sample with olz where both serine and 

choline headgroups demonstrate reduced mo-

bility in presence of olz. 

conclusions
Th us, we conclude that cpz binds to ps in the 

bilayer, with little infl uence on the neutral pc. 
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On the other hand, olz demonstrates a strong 

perturbation of the ps headgroup and a rela-

tively smaller infl uence on pc (also confi rmed 

by 31P mas-nmr, data not shown). Th e large 

disturbance of the molecular packing in the 

polar region of the bilayer caused by olz inter-

digitation is a perturbation that extends into the 

hydrophobic region (molecular model shown in 

Box 3). Th us, the above-mentioned statements 

demonstrate a deep insertion of olz in the 

model membrane, indicating importance of hy-

drophobic olz interactions with phospholipid 

bilayers. 
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M
ø te t sa ml e t i  underkant av 

100 deltagere og ble arrangert av 

forskere ved Biokjemisk avdeling, 

Institutt for kreftforskning, Radiumhospi-

talet, som er medlemmer av det nye senter for 

fremragende forskning, ”Senter for kreftbio-

medisin”. I tråd med arrangørenes interessefelt 

hadde møtet som tema ”Intracellular transport 

and signal transduction in cancer biomedicine”. 

Femten internasjonale forskningstopper innen 

dette temaet var invitert, og i tillegg hadde ar-

rangørene valgt ut 11 foredragsholdere fra inn-

sendte abstracts. Disse fordelte seg jevnt mellom 

stipendiater, postdocs og etablerte forskere, og 

norske forskningsmiljøer var godt representert. 

To postersesjoner var en viktig del av møtet, og 

her ble det presentert ca 40 postere fra norske og 

internasjonale grupper.

Møtet ble arrangert på det fasjonable Stal-

heim hotell like ved den vakre Nærøyfj orden. 

Intracellular transport 
and signal transduction in 
cancer biomedicine
En ny serie av internasjonale forskningskonferanser, «the Norwegi an 

Cancer Symposia», er nylig blitt lansert av Norsk Hydros fond for kreft-

forskning. Det første møtet gikk av stabelen i Stalheim 19.–23. mai og ble 

meget vellykket både faglig og sosialt.

mø tedeltager ne poserer på platten utenfor hotellet (Fotograf: Chema Bassols).

av h ar a l d 

stenm ark

Avdeling for biokjemi,

Institutt for kreftforskning,

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet
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Om det var det eksotiske arrangementsstedet 

eller det faglige programmet som lokket mest er 

uvisst, men i hvert fall samlet møtet foredrags-

holdere som er meget etterspurte internasjonalt. 

Et av høydepunktene var Joseph Schlessingers 

foredrag ”Cell signalling by receptor tyrosine 

kinases: from bench to bedside”. Schlessinger 

er kjent som en av pionérene innen studier av 

reseptor-tyrosinkinaser, og i sitt foredrag il-

lustrerte han på en forbilledlig måte hvordan 

grunnleggende celle- og molekylærbiologiske 

studier kan resultere i nye legemidler mot kreft. 

Schlessinger tok utgangspunkt i den nylig løste 

krystallstrukturen for det ekstracellulære do-

menet til reseptoren for ”stem cell factor”, SCF. 

Han viste hvordan binding av SCF fører til en 

konformasjonsendring i reseptordimeren som 

fører til tyrosinfosforylering. Derfra gikk han 

videre til å diskutere hvordan man kan utvikle 

legemidler som hemmer aktiviteten av utvalgte 

reseptor-tyrosinkinaser for behandling av kreft. 

Han illustrerte hvordan ”scaff old-based drug 

discovery” kan brukes til å utvikle nye hemmere 

av reseptor-tyrosinkinaser. Denne strategien 

tar utgangspunkt i å identifi sere enkle, lavmo-

lekylære forbindelser (”scaff olds”) som gir en 

svak hemming av reseptor-tyrosinkinaser. Disse 

kokrystalliseres deretter med reseptor-tyrosin-

kinasen, og krystallstrukturen kan deretter bru-

kes til å beregne hvordan ”scaff old”-molekylet 

må modifi seres for å kunne bli en mer potent 

hemmer. Selv om denne strategien involverer 

krystallografi  i stor skala og således er meget ar-

beidsintensitiv, virker den som en farbar vei mot 

utviklingen av nye generasjoner av legemidler 

mot kreft. 

Et annet faglig høydepunkt var Th omas Kir-

chhausens foredrag ”Regulation of cell size du-

ring cell division”. Kirchhausen brukte avansert 

lysmikroskopi til å vise at volumet av en celle 

skrumper kraftig ved inngang til mitosen. Han 

viste at dette skyldes at all membrantransport ut 

av cellen (eksocytose) blir slått av, samtidig som 

inngående membrantrafi kk (endocytose) fore-

går som normalt. Ved utgangen av mitosen øker 

cellevolumet til normalt nivå, og dette skyldes 

en kraftig økning i eksocytose. De molekylære 

mekanismene som regulerer membrantransport 

under celledeling er ikke kjent i detalj, men Kir-

chhausens nye funn baner veien for studier som 

Båttur på Nærøyfj orden (Fotograf: Chema Bassols).
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avdekker disse.

Ettermiddagen av den nestsiste møtedagen 

var viet en utfl ukt til Nærøyfj orden og omkring-

liggende landskap. Selv om mesteparten av mø-

tet foregikk i typisk vestlandsvær, ble deltagerne 

møtt av strålende sol på dagen for utfl ukten, og i 

godværet var det lett å skjønne at National Geo-

graphics har kåret Nærøyfj orden helt på topp av 

reisemål på UNESCOs verdensarvliste. Reisen 

gikk først med buss ned de berømte hårnålssvin-

gene i Stalheimskleiva. I Gudvangen ventet en 

båt som tok gjestene fra Nærøyfj orden til Aur-

landsfj orden. I Flåm ble det tid til is og kaff e før 

ferden gikk med Flåmsbanen til Myrdal. Det 

ble fotografert livlig underveis, og mange av de 

utenlandske gjestene falt i staver over de mange 

fossefall og snøkledde fj ellsider.

Møtet ble avsluttet med en bankett som, 

blant annet takket være en medbragt DJ, mun-

net ut i en fest med kvaliteter vi vanligvis for-

binder med vintermøtene til NBS. Mange av 

deltagerne var således litt slitne om morgenen 

avreisedagen. Og alle var enige om at det hadde 

vært en fi n tur!

joseph sclessinger forklarer om strukturen til reseptor-tyrosinkinaser (Fotograf: Chema Bassols).

fr a poster ses jonen (Fotograf: Chema Bassols).
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I 
norge tenk er v i  på legemidler som 

helse, og Helse- og omsorgsdepartementet 

er ansvarlig og regulerende myndighet. I 

eu er legemidler regulert av det som kan sam-

menlignes med Nærings- og handelsdepar-

tementet (dg Enterprise and Industry) under 

samme avdeling som er ansvarlig for forbruker-

områder som kosmetikk, biler, medisinsk utstyr 

og næringsmiddelindustri.

Pasientsikkerhet er det viktigste hensynet 

bak legemiddelregelverket, samtidig skal regel-

verket ivareta legemiddelindustriens utvikling i 

Europa og bidra til handelen med disse varene 

i fellesskapet.

k va l it e t,  sik k e r he t 
o g e f f ek t
Kjernen i regelverket er at legemidler må opp-

fylle krav til kvalitet, sikkerhet og eff ekt for å 

kunne gis markedsføringstillatelse i Europa. 

Søkeren om markedsføringstillatelse for et lege-

middel må kunne dokumentere at disse kravene 

er oppfylt for hans produkt. 

Søknaden må av den grunn blant annet 

inneholde opplysninger om:  legemidlets be-

standdeler, beskrivelse av produksjonsmetode, 

terapeutiske indikasjoner, kontraindikasjoner 

og bivirkninger, dispenseringsform, anvendel-

sesmåte og holdbarhet forsiktighets- og sikker-

hetsforanstaltninger for lagring av legemiddelet 

og for administrasjon til pasienter, beskrivelse 

av produsentens kontrollmetoder og overhol-

delse av gmp resultater fra farmasøytiske (fy-

sisk-kjemiske, biologiske eller mikrobiologiske), 

prekliniske (toksikologiske og farmakologiske) 

og kliniske forsøk samt ekspertrapporter, erklæ-

ring om at kliniske forsøk gjennomført utenfor 

eøs-området oppfyller etiske krav innenfor fel-

lesskapslovgivningen og videre inneholde; en 

sammenfattende preparatomtale som beskriver 

preparatets innhold, virkninger, bivirkninger 

og kontraindikasjoner, prøve på pakninger med 

merking og pakningsvedlegg, beskrivelse av 

legemiddelovervåkningen og av system for risi-

kohåndtering og kopier av godkjenning i andre 

eøs-land.

Kravene til utfylling av disse punktene er de-

taljert beskrevet i direktiver og retningslinjer ut-

arbeidet av eu-kommisjonen og er innarbeidet i 

norsk rett i forskrifter til legemiddelloven.

h vor k a n de t søk es om 
m a r k e dsf ør ingst il l at e l-
se (prose dy r e r)
En søker kan søke kun til et nasjonalt godkjen-

ningsorgan og få markedsføringstillatelse kun i 

dette landet (nasjonal prosedyre). For Norge vil 

det være Statens legemiddelverk som er rette 

myndighet.

Imidlertid er det en rekke andre muligheter 

Regulering av legemiddel-

området i eu/eøs

er ik helsta d

Advokatfi rmaet Grette

Erik Helstad er 

jurist og har inntil 

nylig arbeidet som 

Legal Administrator 

i eu-kommisjonen i 

Brussel (Enterprise 

and Industry DG), 

i Pharmaceuticals 

Unit, seksjonen 

med ansvar for 

legemiddellovgivning 

og legemiddelpolitikk 

i eu. Han er nå ansatt 

som advokatfullmektig 

i Advokatfi rmaet 

Grette, et fi rma 

som blant annet 

har kompetanse 

innen legemidler, 

bioteknologi, 

næringsmidler og 

andre naturvitenskap-

tilknyttede juridiske 

spørsmål. Erik er 

medlem av faggruppen 

Life Sciences og 

arbeider stort sett med 

spørsmål innenfor 

legemiddelområdet, 

medisinsk utstyr, 

kosmetikk, 

næringsmidler og 

helsekost, samt 

tilgrensede områder 

som markedsrett og 

eu/EØS rett.

Mange forbrukerprodukter er plassert på markedet uten noen form for 

forhåndsgodkjenning. For legemidler kreves imidlertid en streng gjen-

nomgang før produktene kan gis markedsføringstillatelse. I Norge er 

Statens legemiddelverk godkjenningsmyndighet, mens utgangspunkt for 

regelverket er utarbeidet fra eu som også gir vedtak om markedsførings-

tillatelser for fellesskapet. Fra eu arbeides det også med å utvikle euro-

peisk industri og legge til rette for nye produktgrupper innen blant annet 

gen-, vev- og celletarapi. 
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og begrensninger til dette alternativet. 

For det første vil en markedsføringstillatelse 

allerede gitt i et land måtte legges til grunn for 

en søknad om markedsføringstillatelse senere i 

et annet land. En slik prosedyre kalles gjensidig 

godkjenningsprosedyre. Denne prosedyren kan li-

keledes anvendes for fl ere land i samme slengen 

og det første landets tillatelse (referanselandet) 

vil da legges til grunn for hele den neste grup-

pen søknader i andre land. Det hele kan også 

gjennomføres under ett dersom det søkes om 

tillatelse i fl ere land på likt, der det på søknads-

tidspunktet ikke foreligger tillatelse i noe land i 

fellesskapet (desentralisert prosedyre). Søker kan 

da velge hvilket av de omsøkte landene han øn-

sker at skal være referanseland.

Av stor viktighet er den sentrale prosedyren. 

Markedsføringstillatelse etter denne prosedyren 

er gyldig for hele eu (og dernest Norge, Island 

og Liechtenstein) under ett. Søknaden sendes 

det Europeiske legemiddelkontoret i London 

(emea). Prosedyren er tilgjengelig for alle sel-

skaper etablert innenfor eøs-området.

v ir k e om r å de f or 
se n tr a l prose dy r e
Søknad etter sentral prosedyre er obligatorisk 

for:

• bioteknologiske produkter, 

• produkter som inneholder nye aktive virke-

stoff er til behandling av aids, kreft, dia-

betes og nevrodegenrative sykdommer og

• legemidler mot sjeldne sykdommer

Et hovedhensyn for å gjøre ordningen obligato-

risk er å sikre pasienter i hele fellesskapet tilgang 

til disse preparatene.

Dernest er den sentrale prosedyren valgfri 

for:

• nye aktive virkestoff er,

• legemidler som utgjør en betydelig terapeu-

tisk, vitenskapelig eller teknisk innovasjon, 

eller der det av hensyn til pasientene er 

interesse på fellesskapsplan for at det utste-

des en sentral tillatelse og

• generiske legemidler (kopier) av legemidler 

som opprinnelig var godkjent i sentral 

prosedyre

For et legemiddelfi rma kan det være en fordel 

å slippe å søke i hvert enkelt land, men dersom 

hensikten ikke er å markedsføre i en stor andel 

av landene uansett, kan det medføre unødven-

dige kostnader blant annet til utarbeidelse av 

merking og pakningsvedlegg å velge sentral 

prosedyre.

be h a ndl ingsm åt e i  se n-
tr a l prose dy r e
emea (European medicines Agency) mottar 

søknaden. Ansvaret for å utarbeide en uttalelse 

om markedsføringstillatelse for det aktuelle 

produktet ligger for legemidler til mennesker 

hos komiteen for legemidler til mennesker ved 

emea. Komiteen er sammensatt av eksperter 

utnevnt av eøs-landene.

Komiteen ber deretter en legemiddelmyn-

dighet i et av landene (rapportørstat), eventuelt 

også en co-rapportør om å utrede søknaden. På 

bakgrunn av deres rapport utarbeides utkast til 

uttalelse med vedlegg fra komiteen. Komiteen 

gir sin positive eller negative konklusjon etter 

avstemning og oversender sin uttalelse til eu-

kommisjonen for endelig vedtak.

Vedtak om markedsføringstillatelse fra eu-

kommisjonens får deretter virking i hele eu. 

For Norge fatter Legemiddelverket tilsvarende 

vedtak for Norge for disse produktene og Norge 

deltar i møtene i komiteen ved emea og kan 

velges som rapportørstat.

pat e n t e rt e l e ge m idl e r 
o g ge n e r ik a
Regelverket som er underlagt legemiddelmyn-

dighetenes ansvar omfatter i utgangspunkt ikke 

eventuell patentstatus for de legemidlene det 

søkes om markedsføringstillatelse for. Patent-

rettighetene gjelder i utgangspunkt uavhengig 

av legemiddelregelverket. Imidlertid er interes-

sene til den innovative industrien i Europa søkt 

ivaretatt i regelverket, samtidig som det også 

legges til rette for generiske produkters mar-

kedsadgang. Generiske legemidler er legemidler 

som produseres og markedsføres etter utløpet av 

patenttiden basert på «oppskriften» på det pa-

tenterte produktet.

Det tar tid å utvikle et legemiddel, derfor 

kan store deler av patenttiden være oppbrukt før 

produktet kommer på markedet.

Det løper derfor en dokumentbeskyttelsestid 

fra markedsføringstillatelsestidspunktet for ori-

ginalpreparatet. Før dokumentbeskyttelsestiden 
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Over hele verden utspiller det seg humanitære 
katastrofer i det stille. Glemt av mediene – og 
dermed av verden. I Darfur i Sudan lever 1,6 
millioner mennesker på flukt i konstant frykt for 
vold og overgrep. I Somalia dør ett av fem barn 
før 5-årsdagen sin. I Kongo har 3 millioner 
mennesker mistet livet under borgerkrigen.
Hjelp oss å gi barn og voksne mat, medisiner 
– og en ny mulighet. Ved å bli Feltpartner i 
Leger Uten Grenser gir du et månedlig bidrag 
over AvtaleGiro slik at vi kan hjelpe der behovet 
til enhver tid er størst.

Det er lett å glemme 
de katastrofene 
vi ikke ser.

Ring 08898 og bli Feltpartner nå! 
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er utløpt er det ikke anledning for generikapro-

dusenter til å vise til de prekliniske og kliniske 

studier tilhørende originalpreparatsøknaden.

Søkeren om markedsføringstillatelse for et 

generisk legemiddel må vente ti år fra markeds-

føringstillatelsestidspunkt for originalpreparatet 

før generikapreparatet kan gis markedsførings-

tillatelse på dette grunnlag. Dersom patenttiden 

ennå ikke er utløpt, vil generikaprodusenten 

uansett måtte vente med å plassere produktet på 

markedet uavhengig av om dokumentbeskyttel-

sestiden er utløpt. I Norge er dokumentbeskyt-

telsestiden foreløpig kun seks år, men dette vil 

bli endret ved gjennomføring av regelverksend-

ringer fra eu.

 

sm å o g m e l l omst or e 
be dr if t e r
Blant annet for å virke til innovasjon og utvik-

ling av europeisk legemiddelindustri er det i eu 

vedtatt særskilte bestemmelser for små og mel-

lomstore bedrifter på legemiddelområdet. 

Tanken bak disse bestemmelsene er at disse 

bedriftene på grunn av sin størrelse har behov 

som den generelle ordningen ikke ivaretar. 

Samtidig anses disse selskapene, som i mange 

tilfeller er bioteknologiselskaper, å være viktig 

grobunn for utvikling og innovasjon i Europa. 

Det er derfor bestemt at disse selskapene skal 

kunne gis avgiftsreduksjoner og unntak fra å 

måtte betale avgifter ved søknader i sentral 

prosedyre. Det er også opprettet et eget kontor 

ved den Europeiske legemiddelmyndigheten 

(EMEA) for å bistå med administrativ hjelp til 

disse selskapene.

u t v ik l ingstr ek k
eu-regelverket på dette området er under stadig 

utvikling og Norge gjennomfører nytt regelverk 

etter vedtak i eøs-samarbeidet. Nylig er det 

vedtatt nytt regelverk vedrørende legemidler til 

barn og eu-parlamentet diskuterer for tiden et 

forslag fra eu-kommisjonen om legemidler til 

avanserte terapimetoder, derunder produkter 

som anvender manipulert vev, genterapi og so-

matisk celleterapi. Disse initiativene kan even-

tuelt utdypes nærmere i en senere utgave.
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H
ensik ten med denne konfe-

ransen var å samle representanter 

som jobber med rnai, både i fors-

kningsmiljø og i industrien, for å kunne dele 

erfaringer og diskutere utfordringer og mulig-

heter ved bruk av denne relativt nye teknologien. 

Fokuset i år var på utvikling og bruk av rna 

interferens i terapi. 

rna i  i  t e r a pi  i  dag
Representanter fra sirnasense as; Hanne Met-

te D. Kristensen og Dr. Mohammed Amarz-

guioui innledet møtet, og vi fi kk en innføring i 

Th e 2nd rna 

Interference Conference 

av gro le ite 

størvol d

Institutt for 

laboratoriemedisin, 

barne- og 

kvinnesykdommer 

(lbk), 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet (ntnu)

14. mai 2007 ble «Th e 2nd rna Interference Conference» holdt på Norlan-

dia Karl Johan hotell i Oslo, arrangert av sirnasense AS. Konferansen 

samlet rundt tretti deltakere hovedsakelig fra akademiske miljø i Oslo, 

samt norske og internasjonale representanter fra industri relatert til rna 

interferens (rnai) teknologi.

utviklingen rna interferens teknologi fram til i 

dag, og bruken av denne teknologien i funksjo-

nell genomforskning og terapi.

 I møtets første sesjon, «rnai – landscape and 

opportunities», snakket inviterte representanter 

fra industrien om bruk av rnai teknologi i te-

rapi. Dr. Mark Behlke, Integrated dna Tech-

nologies (idt), presenterte resultater på bruk av 

Dicer substrate sirna oligoer in vivo og in vitro. 

Slike Dicer substrat sirna er lengre (27 bp) enn 

tradisjonelle sirna oligoer (21 bp) og prosesseres 

av Dicer til 21 bp lange dsrna molekyler før de 

leveres til r isc komplekset, dette bidrar trolig 

h yg gel ig lunsj  på Café Christiania mellom sesjonene. 
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til å øke eff ektiviteten til sirna’et. De er også 

modifi sert slik at det bare er antisense-tråden fra 

sirna’et som inkorporeres i komplekset, og noe 

som trolig vil føre til reduksjon av potensielle 

off -target eff ekter. Det ble også presentert resul-

tater som viste at spesifi kke modifi kasjoner kan 

føre til redusert aktivering av immunrespons, 

slik at disse sirna’ene er optimalisert for bruk 

in vivo og dermed også i terapi.  

Hans Bostrøm, representant fra Merck, 

fokuserte på det store potensialet som ligger i 

rna i teknologien. På grunn av sekvensspe-

sifi siteten av sirna kan man i teorien designe 

og slå ned uttrykket av alle gener man kjen-

ner sekvensen til, noe som åpner for utvikling 

av terapi mot sykdomsrelaterte proteiner som 

ikke har vært tilgjengelige mål tidligere. I til-

legg kan hel-genom screeninger med sirna bi-

bliotek bidra til å identifi sere målproteiner som 

kan være nye terapeutiske mål.  Håpet er at rna 

interferens teknologien kan bidra til etablering 

av terapi for alvorlige sykdommer som blant an-

net Alzheimers, kreft og virusinfeksjoner som 

det i dag ikke fi nnes eff ektiv tilgjengelig terapi 

mot. Merck har nylig kjøpt opp fi rmaet Sirna 

Th erapeutics, som har utviklet en sirna basert 

terapi for å behandle age-related macular dege-

neration (amd). Strategien er basert på levering 

av et sirna spesifi kt for vegfr-1 ved direkte 

injisering i øyet, og har nå kommet fram til Fase 

I kliniske studier.  

Roland Kretuzer fra Alnylam Europe ag, 

presenterte fl ere av rnai terapi produktene det-

te fi rmaet er i gang med å utvikle. Også her har 

de kommet lengst med direkte administrering 

av sirna til målorganet, og de har etablert en 

strategi for å behandle Respiratory Syncytial Vi-

rus (RSV) infeksjon ved å la pasienten inhalere 

sirna-legemiddelet direkte ned i lungene. For 

dette prosjektet er Fase I kliniske studier i gang 

og Fase II studier planlegges i løpet av 2007. 

Firmaet har også utviklet strategier for syste-

misk levering av sirna for terapi, da hovedsake-

lig med leveren som målorgan. De har utviklet 

terapeutiske strategier for behandling av lever-

kreft og hypercholesterolemi, og demonstrert 

eff ektiviteten av disse i primater. 

rna i  i  t e r a pi  – 
f r a mt idige u t f or dr inge r 
o g m u l ige l øsn inge r
Utfordringer knyttet til utvikling av sirna ba-

sert terapi som ble trukket fram i sesjonen var 

blant annet problemer knytet til systemisk le-

vering av sirna. Tekniske utfordringer som 

gjenstår er; Hvordan få levert sirna til ønskede 

målorganer og hvordan øke eff ektiviteten og 

opptak og stabilitet av sirna for systemisk le-

vering? Mulige strategier for levering av sirna 

som ble trukket fram var konjugering av sirna 

med cholesterol, peptider eller reseptor-spesifi k-

ke antistoff er samt levering av sirna komplek-

sert med liposomer eller polykationiske lipider. 

Systemisk leverte sirna oligoer tas hovedsa-

kelig opp av cellen gjennom endocyotse, og må 

frigis fra endosomene til cytoplasma slik at de 

ikke ender opp i lysosomene og degraderes. Me-

kanismene som regulerer frigjøringen av sirna 

fra endosomer er dårlig kjent, men trolig vil en 

økning i en slik «endosomal escape» kunne bidra 

dr .  moh a mmed a m ar zgu iou i , Research Director, sirna Sense AS 

i diskusjon med Kari Simonsen, Onsagers Patent Offi  ce AS før oppstart av 

andre sesjon. 
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til økt eff ekt av systemisk administrerte sirna. 

Dr. Anders Høgset, pci Biotech AS, presen-

terte teknologien Photochemical internaliza-

tion (pci) som bidrar til å øke frigjøringen av 

molekyler fra endosomer til cytosol. «Photosen-

titizers» som administreres sammen med sirna 

vil inkorporeres i membranen i endocyterte 

vesikler. Når disse stoff ene belyses aktiveres de 

og fører til at membranen ødelegges, dette fø-

rer igjen til frigivelse av sirna til cytosol. Siden 

man selektivt kan belyse bare de organer eller 

vev der man ønsker å aktivere sirna opptaket, 

kan man få en lokal eff ekt av sirna aktivering, 

selv om sirna leveres systemisk. Selve teknolo-

gien har blitt testet i dyremodeller in vivo og det 

jobbes mot etablering av kliniske studier.

rna i  i  t e r a pi  -  f r a 
a k a de m isk f or sk n ing t il 
kom m e r sie lt l e ge m i dde l 
Etter en hyggelig lunsj startet dagens andre se-

sjon. Først snakket Kari Simonsen fra Onsagers 

Patent Offi  ce AS om patentering ved utvikling 

av sirna basert terapi, og gjeldende retnings-

linjer og utfordringer relatert til dette. Siste del 

av dagen var viet presentasjon av rnai relatert 

forskning der inviterte gjester fra miljøer i Oslo 

og Trondheim la fram sine resultater. Dr. Moul-

dy Sioud, Avd for Immunologi, Rikshospitalet-

Radiumhospitalet hf, presenterte studier som 

viser at man ser en uspesifi kk aktivering av im-

munsystemet ved systemisk levering av noen 

sirna, og at denne eff ekten er både sekvens- og 

cellespesifi kk. Denne eff ekten kan omgås eller 

reduseres ved å designe modifi serte sirna med 

lavere immunostimulatorisk eff ekt, spesielt for 

bruk in vivo, og også utvikle strategier der man 

unngår opptak av sirna gjennom endosomene. 

Dr. Mohammed Amarzguioui, sirnasense AS/

Bioteknologisenteret i Oslo snakket om arbeidet 

med preklinisk utvikling av sirna mot Tissue 

Factor for bruk i sirna basert terapi for å hindre 

tumor metastasering. Dr. Torgeir Holen, Center 

for Molecular Biology and Neuroscience, Riks-

hospitalet-Radiumhospitalet hf, presenterte en 

strategi for å identifi sere nye terapeutiske målge-

ner for behandling av epilepsi. Dette gjøres ved 

å slå ned utvalgte gener i hjernen på rotter ved 

hjelp av en lentivirus-basert shrnamir vektor 

og studere deres funksjon in vivo. Dr. Pål Sæt-

rom, Institutt for kreftforskning og molekylær-

medisin, ntnu/Interagon presenterte resultater 

fra studier av mirna og interaksjoner mellom 

mirna bindingsseter. Deres studier har vist at 

en avstand mellom 13 og 35 nt mellom to mirna 

bindingsseter (seed sites) ser ut til å gi optimal 

inhibering av translasjon. Denne observasjonen 

kan kanskje forklare off -target eff ekter som man 

observerer for noen sirna. Hvis et sirna off -

target sete er lokalisert i optimal avstand fra et 

endogent mirna seed site, kan dette trolig gi en 

økt eff ekt av inhibering av translasjon, og der-

med en off -target eff ekt. 

Møtet gav deltakerne en innføring i bruk 

av rna interferens i terapi i dag. I tillegg fi kk 

man et innblikk i hva som kreves for å utvikle 

et kommersielt legemiddel fra et sirna mot et 

potensielt kanditatgen funnet gjennom akade-

misk forskning. 

inter nasjona le r epr esenta nter fra industrien, Rolan Kreutzer, 

Alnylam Europe AG (til venstre) og Hans Bostrøm, Merck, holdt innlegg på 

møtet. Her i pausen mellom sesjonene.
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pep t idb a k t e r iosine r : 
e n n y k l a sse a n t i m ik ro -
bie l l e age ns

U
tbr edelsen av antibiotik a-

r e s is t ens  hos patogene mikro-

organismer er et raskt voksende me-

disinsk problem over store deler av verden, og 

i de senere år er det brukt betydelige ressurser 

for å fi nne midler som kan erstatte eller supplere 

tradisjonelle antibiotika i behandling av infek-

sjoner. 

En potensiell kilde til nye terapeutiske agens 

er peptid-bakteriosiner, som er ribosomalt syn-

tetiserte anti-bakterielle peptider produsert av et 

vidt spekter av bakterier. Peptid-bakteriosiner 

blir betraktet som lovende i terapisammenheng 

blant annet fordi de er virksomme i svært lave 

(nanomolar) konsentrasjoner, og fordi de fl este 

virker ved å permeabilisere cytoplasmamem-

branen hos sensitive celler. Siden majoriteten av 

tradisjonelle antibiotika har andre molekylære 

mål, vil bruken av bakteriosiner i kombinasjon 

med konvensjonelle antibiotika kunne redusere 

forekomsten av behandlingsresistente infeksjo-

ner i betydelig grad.

v ir k n ingsm ek a n ism e r o g 
i m m u n it e t
I løpet av de to siste tiårene er det produsert en 

stor mengde informasjon om bakteriosiner og 

bakteriosinproduksjon, og om hvordan bakte-

Mikrobielt angrep og 

selvforsvar 
– ny viten om virkningsmekanismer for målcellegjenkjenning 

og immunitet hos peptidbakteriosiner

av dzung b.  diep 1, 

ing olf f.  nes 1 & 

morten sk augen 2

Laboratorium 

for Mikrobiell 

Genteknologi1 og ms/

proteomikkplattformen2, 

Institutt for Kjemi, 

Bioteknologi og 

Matvitenskap, 

Universitetet for Miljø- 
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riosinene dreper sensitive celler. Et til nå ufull-

stendig forstått aspekt av forholdet mellom bak-

teriosin og målcelle er imidlertid de spesifi kke 

molekylære interaksjonene som er nødvendig 

for bakteriosinenes gjenkjenning av målceller. 

Detaljert kunnskap om bakteriosinenes moleky-

lære mål er selvsagt en forutsetning for rasjonelt 

design og eventuell anvendelse av bakteriosiner 

som terapeutiske agens, og er dessuten nødven-

dig for å kunne forstå hvordan resistens utvikles 

i bakteriepopulasjoner.  

De fl este bakteriosiner har et nokså smalt vir-

kningsspektrum, og sensitive bakterier fi nnes i 

hovedsak blant nære slektninger av produsent-

organismen. De bakteriosinproduserende bak-

teriene beskytter seg mot virkningen av sitt eget 

bakteriosin ved å produsere såkalte immunitets-

proteiner, som ofte er små, membran-assosierte 

proteiner. Genene som uttrykker immunitets-

proteinene er tett koblet til bakteriosingenene, 

som regel i samme operon. Selv om det er nær-

liggende å anta at immunitetsegenskapen invol-

verer kontakt – direkte eller indirekte – mellom 

bakteriosin og immunitetsprotein, mangler det 

fortsatt eksperimentelt evidens for en slik hypo-

tese.

Ved å kombinere ulike molekylærbiologiske 

metoder og massespektrometrisk proteinanalyse 

viste vi nylig (Diep et al., pnas 104:2384-2389, 

2007) at lactococcin A og beslektede bakterio-

siner bruker mannose fosfotransferase-systemet 
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som molekylært mål/reseptor hos sensitive bak-

terier, og at immunitetsproteinet LciA danner 

et sterkt kompleks med både reseptor og bak-

teriosin.

l ac t o c o c cin a-sy st e m e t
Fire gener, organisert i et operon, er nødvendig 

for produksjon av lactococcin A, som er et såkalt 

type II bakteriosin. lcnA koder for et inaktivt 

bakteriosin-prepeptid, lciA for immunitetspro-

teinet, mens lcnC og lcnD koder for subenhe-

tene i en ABC-transporter som besørger både 

eksport og proteolytisk prosessering/aktivering 

av bakteriosinet. 

Lactococcus lactis-stammen IL1403 produse-

rer hverken bakteriosin eller immunitetspro-

tein, men koder for en abc transporter som kan 

komplementere lcnC og lcnD, Denne stammen 

er lactococcin A-sensitiv, men kan gjøres immun 

gjennom transformasjon med et plasmid som 

uttrykker immunitetsgenet lciA, og er følgelig 

velegnet til å studere immunitetsegenskapen 

nærmere. Utgangspunktet for dette studiet var 

antagelsen om at immunitetsproteinet må inte-

ragere med (dvs danne kontakt med) bakteriosin 

og/eller reseptor for å gi immunitet til cellen, og 

at de molekylære partnerne i et slikt hypotetisk 

kompleks kan isoleres og identifi seres gjennom 

rensing av immunitetsprotein fra en bakteriosin-

eksponert kultur.

For å muliggjøre rensing så vel som deteksjon 

av immunitetsproteinet LciA, ble det konstru-

ert en variant av lciA som er forlenget med den 

kodende sekvensen for en såkalt fl ag tag. Denne 

modifi kasjonen medfører vanligvis ingen eller 

marginal endring av det opprinnelige genpro-

duktets funksjon(er), og tillater immunokjemisk 

deteksjon og affi  nitetsrensing av proteinet. 

Det modifi serte genet, med betegnelsen fl -

ciA, ble satt inn - alene eller sammen med lcnA 

- i en egnet ekspresjonsvektor, og introdusert til 

il1403. De resulterende klonene var begge im-

mune overfor lactococcin A, og klonen som ut-

trykte både fl ciA og lcnA produserte som ventet 

også bakteriosin.

i m m u n i t e t k r e v e r dir ek-
t e i n t e r a k sjon m e l l om 
l ci a o g m a n-p ts 
FlciA ble renset fra cellekstrakter vha immu-

nopresipitasjon, og presipitatet ble deretter 

analysert vha sds page. Som ventet, ble det 

modifiserte immunitetsproteinet observert i 

alle ekstraktene som stammet fra kloner hvor 

fl ciA hadde blitt introdusert (og som hadde en 

immun fenotype), men fra klonen som uttrykte 

både fl ciA og lcnA, ble det i tillegg isolert minst 

tre andre proteiner (Figur 1). 

Disse resultatene viser at immunitetspro-

teinet LciA faktisk danner kompleks med andre 

proteiner, men tilsynelatende bare i nærvær av 

bakteriosin. Gjennom oppfølgingseksperimen-

ter ble det videre vist at det dannes kompleks 

bare dersom ferdig prosessert, aktivt bakteriosin 

fi nnes i det ekstracellulære miljø, og ikke hvis 

bakteriosinet kun foreligger i sin intracellulære, 

ikke-prosesserte (og inaktive) form.

For å identifi sere de ko-presipiterte proteine-

ne ble båndene kuttet ut fra gelen og behandlet 

med trypsin, som kløyver proteiner C-terminalt 

for basiske residier (K og R). Behandling av et 

protein med trypsin eller andre sete-spesifi kke 

proteaser resulterer i en kolleksjon av peptider 

med en molekylvektdistribusjon som er karakte-

ristisk for dette proteinet, og som derfor beteg-

nes som proteinets peptide mass fi ngerprint eller 

pmf. pmf-data genereres ved massespektrome-

trisk analyse av peptidblandingen, og er ofte til-

strekkelig til å identifi sere det ukjente proteinet 

gjennom søk i proteindatabaser. All massespek-

trometri i dette arbeidet ble utført vha et maldi 

tof/tof instrument.

For ett av båndene i gelen (Figur 1; bånd I) 

ga databasesøk med pmf-dataene alene signifi -

kant treff  for iiab-subenheten til mannose fos-

f igur 1 .  Analyse av 

immunpresipiterte 

ekstrakter fra L.lactis 

il 1403-derivater. Bildet 

(sølvfarget sds po-

lyacrylamidgel) viser 

at det molekylære åtet 

(FlciA) er til stede i 

alle ekstraktene, mens 

kopresipitering av 

andre proteiner bare 

observeres dersom 

il1403 enten uttrykker 

lcnA i tillegg til fl ciA 

(venstre spor) eller blir 

dyrket med lactococ-

cinA tilsatt mediet 

(høyre spor).
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fotransferase systemet (man-pts) hos L.lactis. 

man-pts er involvert i opptak av mannose og 

glukose, og har dermed en viktig funksjon i 

energimetabolismen hos laktokokker. For de to 

andre proteinene i kopresipitatet måtte pmf-da-

taene suppleres med ms/ms data, som genere-

res gjennom gassfase fragmentering av utvalgte 

peptider i massespektrometeret. Ved å kombi-

nere pmf- og ms/ms-data i databasesøk, ble 

bånd ii i gelen identifi sert som subenhet iid og 

bånd iii som subenhet iic i man-pts-systemet.  

Resultatene av den ms-baserte identifi seringen 

av de kopresipiterte proteinene er oppsummert 

i Figur 2.

Resultatene så langt mer enn antyder at man-

pts er involvert i både målcellegjenkjenning og 

immunitet for lactococcin A. For å underbygge 

denne foreløpige konklusjonen, ble det gjen-

nomført en serie mutasjons/komplementasjons-

forsøk. I første omgang ble hele ptn-operon (som 

spesifi serer proteinene i man-pts-systemet) i 

vertsstammen deletert vha homolog rekombina-

sjon. I tillegg til å vise redusert vekst på glukose 

og mannose, var denne il1403-mutanten også 

insensitiv overfor lactococcin A. Begge egenska-

pene ble gjenopprettet ved å reintrodusere ptn-

operonet in trans. For å identifi sere hvilke(n) 

komponent(er) av man-pts som er involvert i 

LcnA-reseptorfunksjonen, ble genene i ptn-

operonet også introdusert enkelt- eller parvis til 

delesjonsmutanten. Resultatet av disse forsøkene 

(oppsummert i Tabell 1) viste at tilstedeværelsen 

av subenhetene iic og iid, men ikke iiab, er 

nødvendig for å gjenopprette LcnA-sensitivitet. 

Til slutt i denne forsøksserien ble det demon-

strert at heterolog ko-ekspresjon av ptnC (iic) 

og ptnD (iid) i Lactobacillus sake Lb790 fører 

til LcnA-sensitivitet også hos denne i utgangs-

punktet resistente bakterien (Tabell 1). Dette 

resultatet er viktig siden det demonstrerer se-

lektiviteten i forholdet mellom bakteriosin og 

reseptor: Lb790 har en funksjonell man-pts, 

som til tross for betydelig sekvenslikhet med sin 

lactococcus-homolog ikke fungerer som resep-

tor for lactococcin A.

b a k t e r iosin e t e r e n 
de l av i m m u n it e ts-
kom pl ek se t
Siden ptnAB ikke er nødvendig for reseptor-

funksjonen, ble det nå gjort en serie pull-dow-

neksperimenter for å avgjøre om subenheten 

f igur 2 .  maldi-tof 

ms av trypsinbehandle-

de proteiner fra gel (jfr 

Figur 1). Tallene i fi gu-

ren er molekylvektene 

(dvs m/z) til de pepti-

dene som ble selektert 

for ms/ms. Stjernene 

markerer massene til de 

øvrige detekterte pmf-

peptidene. De innsatte 

søylediagrammene viser 

resultat av databasesøk 

(ms + ms/ms). Y-ak-

sen representerer antall 

treff , mens x-aksen 

representerer sann-

synligheten (uttrykt 

som probability based 

mowse score, pbms) for 

at treff ene er «riktige». 

Det skraverte feltet 

markerer den kalkulerte 

grensen for signifi kante 

(p≤0,05) treff .
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iiabs tilstedeværelse i ko-presipitatet skyldtes 

en direkte kontakt med FlciA, eller om dette 

proteinet bare «fulgte med på lasset». Resulta-

tene av disse eksperimentene viste at nærvær av 

iic og iid er nødvendig og tilstrekkelig også for 

kompleksdannelse med FlciA, og at den cyto-

plasmatiske komponenten iiab dermed anta-

kelig ikke har noen sterk direkte kontakt med 

immunproteinet. Disse eksperimentene viste 

også at bakteriosinet selv er en del av komplek-

set; bare fra immunpresipitatene som inneholdt 

pts-komponenter kunne det påvises bakterio-

sinaktivitet.

u t br e de l se av m a n-p ts 
som b a k t e r iosinr esep t or 
For å få en ide om utbredelsen av man-pts som 

bakteriosinreseptor, ble en rekke type II bakte-

riosiner gjort gjenstand for liknende analyser 

som beskrevet over for lactococcin A. Resulta-

tene av disse eksperimentene viser at sensitivitet 

overfor både lactococcin B (L.lactis), enterocin 

P (Enterococcus faecium), pediocin pa1 (Pediococ-

cus acidilactici), sakacin A (L.sakei) og penocin A 

(Pediococcus pentosaceus) er man-pts-avhengig. 

På basis av resultatene beskrevet over, foreslås 

det en modell for dreping av målceller og im-

munitet som gjelder for lactococcin A, og anta-

gelig også for fl ere andre type ii bakteriosiner 

(Figur 3).

m a n-p ts:  po t e nsie lt m å l 
f or be h a ndl ing av in f ek-
sjone r?
Siden p ts-systemer er allestedsnærværende 

blant prokaryoter, men ikke forekommer i eu-

karyoter, er de et potensielt molekylært mål for 

utvikling av nye antimikrobielle midler. Studien 

som er presentert her viser at man-pts faktisk 

fungerer som et slikt mål for fl ere membran-

permeabiliserende peptider, og antyder i tillegg 

at et gitt bakteriosin kan gjenkjenne kun ett el-

ler et begrenset antall ulike man-pts-systemer. 

Videre studier bør kunne bidra til å forklare den 

molekylære basis for denne selektiviteten, noe 

som i sin tur vil kunne danne grunnlag for ut-

vikling av nye, eff ektive og målrettede antimi-

krobielle midler.

f igur 3 .  Modell for 

målcelle-dreping og 

immunitet for lacto-

coccin A. I fravær av 

immunitetsproteinet 

(A) dreper bakterio-

sinet cellen gjennom 

først å binde seg (1,2) til 

manpts-subenhetene 

iic og iid i cytoplas-

mamembranen. Denne 

assosiasjonen fører til 

en permeabilisering av 

membranen, som fører 

til elektrolytt-lekkasje 

og til sist celledød. 

I nærvær av immu-

nitetsproteinet (B) 

medfører interaksjonen 

mellom bakteriosin og 

reseptor at immunitets-

proteinet rekrutteres 

til komplekset, som 

dermed forhindres fra 

å utløse poredannelse/

permeabilisering av 

membranen. 
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V
ed cøliaki er det kronisk betennelse 

i tynntarmslimhinnen. Tilstanden skyl-

des en uhensiktsmessig immunrespons 

mot gluten-proteiner i hvete og mot liknende 

proteiner i bygg og rug. Cøliaki behandles med 

en livslang gluten-fri diett. Personer som utvi-

kler cøliaki har en arvelig disposisjon for syk-

dommen. hla (mhc) gener utgjør en viktig del 

av den genetiske disposisjonen, og sykdommen 

viser en sterk assosiasjon til bestemte varianter 

av hla klasse ii  molekyler. Over 90 av cø-

liakere har hla-dq 2, og de fl este av de gjen-

værende pasientene uttrykker hla-dq8. hla 

klasse ii molekyler presenterer peptider – epito-

per - til T-celler. Ved gjenkjennelse av et peptid-

hla kompleks vil T-cellene sette i gang et im-

munsvar. hla-dq 2 og hla-dq8 molekylene 

presenterer gluten-epitoper til T-celler i tarmen 

(Figur 1a). Dette forklarer hvorfor personer som 

er bærere av disse variantene av hla molekyler, 

er disponert for å utvikle sykdommen [1].  

Det fi nnes fl ere forskjellig gluten-epitoper 

som kan aktivere T-celler hos cøliaki-pasienter. 

Noen av epitopene ser ut til å være viktigere enn 

andre, og disse epitopene gjenkjennes av T-celler 

hos de aller fl este cøliaki-pasientene. Epitopene 

dq 2-αi-gliadin og dq 2α-ii-gliadin er to slike 

viktige gluten-epitoper [2].

I denne studien [3] har vi undersøkt om glu-

ten-spesifi kke T-celler kan detekteres i blodet til 

cøliaki-pasienter. Vi brukte såkalte hla (mhc) 

tetramer til å påvise T-cellene [4]. Vi produserte 

dq 2-tetramerer ved å koble fi re rekombinante 

dq 2 molekyler, hver med den samme gluten-

epitopen i sin peptidbindingsgrop, sammen til 

et streptavidin molekyl. Dette ble gjort via en 

biotin tag som vi enzymatisk konjugerte til ha-

len av dq 2 molekylene. Streptavidin molekylet 

vi brukte var merket med et fl uoroserende farge-

stoff  (fl urokrom). T-celler som gjenkjenner det 

aktuelle peptid/hla komplekset via sin T-celle 

reseptor vil binde seg spesifi kt til tetramer-rea-

genset. Vi kunne dermed påvise T-cellene med 

fl owcytometri teknikk. I denne studien brukte 

vi tre forkjellige dq 2 tetramerer. To av tetra-

merene representerte dq 2-αi-gliadin og dq 2-

α ii-gliadin epitopene, mens den tredje dq 2-

tetrameren representerte et kontrollpeptid som 

det ikke fi nnes reaktive T-celler mot (Figur 1b).

Fra tidligere studier visste vi at det er ikke 

mulig å fi nne igjen gluten-spesifi kke T-celler i 

blodet hos verken behandlete eller ubehandlete 

cøliakere. Imidlertid viste en britisk gruppe for 

få år siden at gluten-reaktive T-celler kan påvi-

ses i blodet hos cøliakere som har stått på gluten-

fri diett etter at pasientene spiste gluten-holdig 

brød i 3 dager [5]. I denne studien ble cellene på-

vist ved måling av cytokin produksjon ved såkalt 

elispot teknikk. I vår studie benyttet vi oss av 

den samme gluten-provokasjonsprotokollen for 

å frigjøre gluten-reaktive T-celler til blodbanen. 

Til studien rekrutterte vi 15 personer som 

alle hadde stått på gluten-fri diett i en periode. 

Av disse hadde 9 cøliaki mens 6 var kontroller 

som ikke hadde cøliaki. I tillegg undersøkte vi 6 

normalpersoner som stod på gluten-holdig diett. 

Deltakerne spiste gluten-holdig brød i 3 dager. 

Vi tok blodprøver og farget for gluten-spesifi kke 

mel inda r ák i og 

ludv ig m.  soll id
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Regulation
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Immunology (immi)
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hla tetramerer kan 

påvise gluten-spesifi kke 

T-celler i blod hos 

cøliakere
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T-celler både før og på dag 6 etter gluten-pro-

vokasjonen. Vi fant gluten-spesifi kke T-celler i 

blodet hos cøliakerne etter den kortvarige glu-

ten-provokasjonen, både direkte med tetramer-

farging og indirekte gjennom påvisning av cy-

tokin-produksjon ved elispot teknikk. Slike 

T-celler kunne vi ikke påvise hos kontrollene. 

Vi forsøkte også å karakterisere de gluten-spe-

sifi kke T-cellene. Vi farget cellene med antistof-

fer rettet mot forskjellige aktiverings- og diff e-

rensieringsmarkører. De fl este gluten-spesifi kke 

T-celler uttrykte det såkalte β7-integrinet, som 

typisk for celler som vandrer til tarmen (Figur 2). 

De fl este cellene uttrykte også markører som er 

typiske for hukommelses T-celler, mens mange 

av de andre markørene viste et heterogent ut-

trykksmønster.

Tetramer-metoden er rask og den påviser 

gluten-spesifi kke T-celler på en direkte måte. 

Dette er i motsetning til måling av cytokin-

produksjon eller celle-deling som begge gir en 

indirekte påvisning av antigen-reaktive T-celler. 

Vi har håp om at metoden i fortsettelsen kan 

brukes til å diagnostisere pasienter som står på 

gluten-fri diett, men som ikke har fått en sik-

ker diagnose ved vurdering av tynntarmsbiopsi. 

I slike tilfeller må man i dag provosere med 

gluten-holdig kost i fl ere måneder før man kan 

stille en sikker diagnose. Tetramer-metoden 

kan kanskje også brukes til å teste eff ektiviteten 

av nye behandlinger for cøliaki som det for tiden 

pågår en intens aktivitet for å utvikle.
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f igur 1 .  A. T-celler 

gjenkjenner gluten-

peptider bundet til 

hla-dq 2 molekyler 

på overfl aten av anti-

genpresenterende celler 

(apc). B. Strukturen av 

hla (mhc) tetramerer. 

I en hla tetramer er fi re 

biotinylerte hla-peptid 

komplekser bundet 

sammen via streptavidin. 

Tetramerer detekteres 

ved hjelp av fl uoresce-

rende fargestoff  som 

konjugert til streptavidin 

molekylet.

f igur 2 .Dot-plott fra 

fl owcytometri undersø-

kelse som viser uttrykk 

av β7-integrin i T-celler 

som er spesifi kke for 

dq 2-αi gliadin epito-

pen i gluten. Uttrykket 

av β7-integrin er typisk 

for celler som vandrer 

til tarmen. cd4 positive 

T-celler ble isolert ved 

immunmagnetisk sepa-

rasjon fra leukocytter til 

en cøliakipasient på dag 

6 etter start av gluten-

provokasjon. T-cellene 

ble farget for dq 2-α i 

tetramer, β7-integrin og 

cd11c. Kontaminerende 

monocytter som ut-

trykte cd11c ble uteluk-

ket fra analysen.
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M
e t y l er e n de  s t of f er  k a n 

skade dna ved å tilføre ch
3
-grup-

per til ulike posisjoner på basene, 

hvor noen (for eksempel 3-metyladenin) hoved-

sakelig er toksiske ved å hemme dna-replikasjon 

eller transkripsjon, eller er mutagene ved å pare 

med feil base (O6-metylguanin danner par med 

tymin). Denne type dna-skader repareres i cel-

lene av baseutkuttingsreparasjon initiert av en 

spesifi kk dna-glykosylase (for eksempel 3-me-

tyladenin) eller av en dna-metyltransferase (som 

O6-metylguanin). To viktige typer skader som 

dannes i enkelttrådet dna er 1-metyladenin og 

3-metylcytosin, og deres reparasjon var ukjent 

helt til en forskningsgruppe i London2 og en 

i Oslo3 uavhengig av hverandre i 2002 beskrev 

en ny type reparasjon (oksidativ demetylering) 

som fj ernet disse skadene fra dna. I en artikkel 

i embo Journal nylig er det beskrevet hvordan 

1-metyladenin og 3-metylcytosin også kan re-

pareres ved baseutkuttingsreparasjon. I motset-

ning til Escherichia coli og mammalske celler, er 

glykosylasen som fj erner 3-metyladenin i arken 

Archaeoglobus fulgidus (AfalkA) også i stand til å 

fj erne 1-metyladenin og 3-metylcytosin fra dna. 

Struktur og funksjon til AfalkA ble bestemt 

ved røntgenkrystallografi  og mutantanalyse og 

kan forklare substratspesifi siteten. Arbeidet er 

en del av et samarbeidsprosjekt som forsker på 

dna-reparasjonsmekanismer i (hyper)termofi le 

arkeer, mellom universitetene i Oslo (professor 

Arne Klungland, sff-senteret, Rikshospitalet), 

Bergen (professor Nils-Kåre Birkeland, Institutt 

for biologi), Tromsø (Ph.D. Ingar Leiros, Nor-

Struct) og Stavanger (professor Svein Bjelland, 

prosjektleder). 

1Leiros, I., Nabong, M.P., Grøsvik, K., Ringvoll, J., Haug-

land, G.T., Uldal, L., Reite, K., Olsbu, I.K., Knævelsrud, 

I., Moe, E., Andersen, O.A., Birkeland, N.-K., Ruoff , P., 

Klungland, A., and Bjelland, S. (2007) Structural basis for 

enzymatic excision of N1-methyladenine and N3-methylcyto-

sine from dna. EMBO J., 26, 2206–2217.

2Trewick, S.C., Henshaw, T.F., Hausinger, R.P., Lindahl, 

T., and Sedgwick, B. (2002) Oxidative demethylation by 

Escherichia coli AlkB directly reverts dna base damage. 

Nature, 419, 174–178.

3Falnes, P.Ø., Johansen, R.F., and Seeberg, E. (2002) AlkB-

mediated oxidative demethylation reverses dna damage in 

Escherichia coli. Nature, 419, 178–182.

av sv e in bjell a nd 

Institutt for 

matematikk og 

naturvitenskap, 

Det teknisk-

naturvitenskapelige 

fakultet,

Universitetet i 

Stavanger 

«Norsk» artikkel i embo 

Journal om to viktige 

metyleringsskader1

bil de t v iser hvor-

dan 1-metyladenin og 

3-metylcytosin passer 

inn i substratbindings-

lommen til AfalkA1.
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H
u n t i n g t ons  c hor e a  e r  en 

sykdom som viser autosomal domi-

nant arvegang og har sin forklaring 

i at en cag-triplett akkumulerer i genet som 

koder for Huntingtin. Normalt har vi 4 til 37 

repetisjoner av cag i dette genet. Bærere av syk-

dommen har 39 til over 100 repetisjoner og får 

dermed for mange glutamin i Huntingtin og det 

dannes proteinaggregater. 

I tillegg til at tripletter kan øke mellom gene-

rasjoner foregår det også en dramatisk aldrings-

avhengig somatisk akkumulering av lange cag-

tripletter. Det har lenge vært mistanke om at 

dette er assosiert med oksidativ dna-skade, selv 

om det ikke er bevist før i arbeidet som nå ble 

publisert i Nature [2]. Studien viser at somatisk 

akkumulering av cag-tripletter er spesielt hyp-

pig i hjerne og lever, to organer med mye ok-

sidativ dna-skade. Det ble derfor videre gjort 

undersøkelser i knockout mus hvor et gen som 

er involvert i dna-raparasjon, ogg1, er inak-

tivert. ogg1 koder for et protein som initierer 

reparasjon av blant annet 8-oxoGuanine. I stu-

diene ble det benyttet transgene mus konstruert 

med innsetting av det humane Huntington syk-

domsgenet med lange cag-repetisjoner. Disse 

forsøkene viste at dna-reparasjon initiert av 

ogg1 er skyld i størstedelen av den somatiske 

ekspansjonen av cag-triplettene. Forsøk med 

andre dna reparasjonsgen som initierer repara-

sjon av andre dna-skader viste ingen eff ekt.

Studien var ledet av Cynthia McMurray ved 

Mayo Clinic, Rochester (usa), i samarbeid med 

National Institute of Health, Nord-Carolina og 

Magnar Bjørås og Arne Klungland ved Riks-

hospitalet i Oslo. Bjørås og Klungland har i len-

gre tid arbeidet med biokjemiske, strukturelle 

og biologiske aspekter omkring ogg1-initiert 

dna-reparasjon [3,4]. 

r ef e r a nse r
1. Huntington, G. On chorea. Med. Surg. Reporter, 1872. 

26:317-321.

2. Kovtun, I.V., Liu, Y., Bjørås, M., Klungland, A., Wilson, 

S. H., McMurray, C. T. ogg1 initiates age-dependent 

cag trinucleotide expansion in somatic cells. Nature, 2007. 

447:447-452.

3. Bjørås, M., Luna, L., Johnsen, B., Hoff , E., Haug, T., 

Rognes, T., Seeberg, E. Opposite base-dependent reac-

tions of a human base excision repair enzyme on dna 

containing 7,8-dihydro-8-oxoguanine and abasic sites. 

EMBO J. 1997. 16:6314-22.  

4. Klungland, A., Rosewell, I., Hollenbach, S., Larsen, E., 

Daly, G., Epe, B., Seeberg. E., Lindahl, T., Barnes, D. E. 
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dna-reparasjon og 

Huntingtons sykdom 

av eir ik fr engen

I 1860 beskrev distrikslegen Johan Christian Lund den neurodegenerative 

sykdommen Setesdalsrykkja, som senere ble beskrevet som Huntingtons 

chorea [1]. Nå har norske forskere bidratt med viktige funn som viser at 

dna-reparasjon bidrar i den somatiske ekspansjonen av cag-triplettene i 

Huntington genet. Dette ble publisert i Nature den 24. mai [2].

f igur en v iser 

somatisk ekspansjon 

av CAG-tripletter i 

transgene mus med 

innsatt Huntington 

sykdomsgen. Mens det 

i milt ikke kan påvises 

noen signifi kant ek-

spansjon ved aldring, 

viser triplettanalysen 

at det i hjerne (21 uker) 

fi nnes celler med over 

150 tripletter. Ved 

fødsel er det om lag 120 

tripletter i alle organer. 

Triplettanalysen er fra 

mus med normal DNA-

reparasjonsaktivitet. 

(Figur fra Linda Møl-

lersen).
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V
i v e t nå at et fi nregulert samspill 

mellom infl ammasjon og metabolisme 

foregår. For eksempel, fra å være et lite 

defi nert lagringsdepot for fett har adipocyttve-

vet nå status som et sentralt endocrint organ 

som opprettholder den metabolske homeosta-

sen både gjennom utskillelse av hormoner og 

cytokiner samtidig som fettreservene reguleres 

fi nmekanisk (1). I en artikkel publisert 4 mai i 

Cell beskriver de to norske forskerne, Torstein 

Lindstad and Fahri Saatcioglu, i samarbeid med 

forskningsgruppen til Gokhan Hotamisligil ved 

Harvard University, hvordan proteinet six trans-

membrane protein of prostate 2 (stamp2) beskyt-

ter fettvev mot infl ammatoriske angrep som for-

styrrer normal fettcelle metabolisme (2).   

stamp2 holder 

infl ammasjonen i sjakk

Mye er kjent om hvordan de basale biokjemiske, cellebiologiske og fysio-

logiske mekanismene for metabolismen koordineres. Hvordan metabolis-

men interagerer med andre sentrale mekanismer i kroppen er derimot mer 

ukjent. Ny forskning om hvordan immunsystemet interagerer med meta-

bolismen er nettopp publisert i Cell med bidrag fra forskere ved Institutt 

for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo.  

av e ir ik fr engen

sta mp2 balanserer metabolske og infl ammatoriske stimuli. Både økt matinntak (mettede fettsyrer) og infl ammatoriske 

cytokiner induserer STAMP2-ekspresjon i adypocytter. STAMP2 er et transmembranprotein lokalisert i plasmamembra-

nen og golgi/ER nettverket og er nødvendig for normal insulinrespons inkludert tyrosin fosforylering av insulin reseptor 

(IR) og Akt kinase, tranlokasjon av GLUT4 til plasmamembranen og økt glukoseopptak. Uten STAMP2 øker nivået av 

infl ammatoriske cytokiner som produseres og skilles ut av fettvev. Figuren er kopiert fra Hironori Waki og Peter Tontonoz 

Previews artikkel “STAMPing out Infl ammation” (Cell 129(3):451-452, 2007, Copyright Elsevier 2007). Figuren er gjengitt 

med tillatelse fra Elsevier Inc.
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stamp2 ble opprinnelig klonet i forsknings-

gruppen til Fahri Saatcioglu ved institutt for 

molekylær biovitenskap ved UiO som et andro-

genregulert gen og med homologi til stamp1, et 

annet gen klonet fra samme forskningsgruppe(3, 

4). Disse første funksjonelle studiene viste at 

begge stamp proteinene ser ut til å ha en fun-

skjon relatert til prostatakreft utvikling. På sam-

me tidspunkt som stampene ble klonet hadde 

Fahri Saatcioglu et sabbatsår i laboratoriet til 

Gokhan Hotamisligil. Hotamisligils interesse 

har vært genetiske og metabolske sykdommer og 

han har vært en pioneer innen feltet som binder 

metabolisme og immunologi sammen.. I søken 

etter et prosjekt som kunne utvikle samarbeidet 

bestemte de seg for å undersøke ekspresjon av 

stamp genene i vev som ofte relateres til meta-

bolske sykdommer, adipocyttvev, lever, og mus-

kelvev. Ideen var imidlertid ikke tatt ut av det 

blå da det er vist korrelasjon mellom fedme og 

utvikling av kreft (5). Det viste seg at stamp2-

ekspresjonen ble indusert i løpet av adipogene-

sen med meget høye nivåer i hvitt adipocyttvev. 

I genetisk fete mus (ob/ob) ble ekspresjonen re-

gulert av ppar agonister som øker insulinsensi-

tiviteten. stamp1 var derimot regulert anderle-

des. Om ikke det var nok: på samme tidspunkt 

identifi serte en fransk gruppe stamp2 som et 

tumor necrosis factor alpha (tnfa) indusertbart 

gen i adipocytter (6). tnfa er vist å ha en viktig 

rolle i fl ere metabolske sykdommer. Alt dette 

gjorde at stamp2 ble et viktig fokus for begge 

laboratoriene. 

Resultatene som ble publisert i Cell viser 

at både proinf lammatoriske cytokiner, met-

tede fettsyrer og serum induserer stamp2 ek-

spresjon. sirna forsøk viste at redusert nivå av 

stamp2 forstyrrer insulin-signalveien og hem-

mer glukosetransporten via direkte og indirekte 

senkning av glut4-nivået i fettceller. Det vir-

kelige gjennombruddet kom derimot først når 

stamp2 knockout mus ble laget og den karak-

teristiske fenotypen ble oppdaget. Etter seks 

måneder på normal diett utviklet musene meta-

bolsk syndrom kjennetegnet ved senket insulin-

resistens, økt mengde insulin, glukose, og ko-

lestrol i blodet i tillegg til steatosis (fettlever). 

Disse dataene antyder at man ved å øke stamp2 

nivået i aktuelle vev kan forhindre utvikling av 

metabolsk syndrom ved å holde infl ammasjonen 

under kontroll. 

Rekken av forsøk både in vitro og in vivo har 

vist at stamp2 har en viktig funskjon for å hol-

de infl ammatoriske angrep i sjakk. Den spesi-

fi kke funskjonen til proteinet er derimot fortsatt 

ukjent. De to laboratoriene er på saken. 

r ef e r a nse r :
1. Hotamisligil, G. S. (2006) Nature 444, 860-7.

2. Wellen, K. E., Fucho, R., Gregor, M. F., Furuhashi, M., 

Morgan, C., Lindstad, T., Vaillancourt, E., Gorgun, C. Z., 

Saatcioglu, F. & Hotamisligil, G. S. (2007) Cell 129, 537-48.

3. Korkmaz, C. G., Korkmaz, K. S., Kurys, P., Elbi, C., 

Wang, L., Klokk, T. I., Hammarstrom, C., Troen, G., 

Svindland, A., Hager, G. L. & Saatcioglu, F. (2005) Onco-

gene 24, 4934-45.

4. Korkmaz, K. S., Elbi, C., Korkmaz, C. G., Loda, M., 

Hager, G. L. & Saatcioglu, F. (2002) J Biol Chem 277, 

36689-96.

5. Calle, E. E. & Kaaks, R. (2004) Nat Rev Cancer 4, 

579-91.

6. Moldes, M., Lasnier, F., Gauthereau, X., Klein, C., 

Pairault, J., Feve, B. & Chambaut-Guerin, A. M. (2001) J 

Coordinated Regulation of Nutrient and
Inflammatory Responses by STAMP2
Is Essential for Metabolic Homeostasis
Kathryn E. Wellen,1 Raquel Fucho,1 Margaret F. Gregor,1 Masato Furuhashi,1 Carlos Morgan,1

Torstein Lindstad,2 Eric Vaillancourt,1 Cem Z. Gorgun,1 Fahri Saatcioglu,2 and Gökhan S. Hotamisligil1,*
1Department of Genetics and Complex Diseases, Harvard School of Public Health, Boston, MA, 02115, USA
2Department of Molecular Biosciences, University of Oslo, Postboks 1041, Blindern, 0316 Oslo, Norway

*Correspondence: ghotamis@hsph.harvard.edu
DOI 10.1016/j.cell.2007.02.049

SUMMARY

Metabolic and inflammatory pathways cross-
talk at many levels, and, while required for ho-
meostasis, interaction between these pathways
can also lead to metabolic dysregulation under
conditions of chronic stress. Thus, we hypothe-
sized that mechanisms might exist to prevent
overt inflammatory responses during physio-
logical fluctuations in nutrients or under nutri-
ent-rich conditions, and we identified the six-
transmembrane protein STAMP2 as a critical
modulator of this integrated response system
of inflammation and metabolism in adipocytes.
Lack of STAMP2 in adipocytes results in aber-
rant inflammatory responses to both nutrients
and acute inflammatory stimuli. Similarly, in
whole animals, visceral adipose tissue of
STAMP2�/� mice exhibits overt inflammation,
and thesemice develop spontaneousmetabolic
disease on a regular diet, manifesting insulin re-
sistance, glucose intolerance, mild hyperglyce-
mia, dyslipidemia, and fatty liver disease. We
conclude that STAMP2 participates in integrat-
ing inflammatory and metabolic responses and
thus plays a key role in systemic metabolic
homeostasis.

INTRODUCTION

Cells and organisms must strike an appropriate balance

between nutrient sufficiency and surplus. Adequate

amounts of nutrients must be obtained in order for them

to survive and function normally. On the other hand,

chronic nutrient overload can lead to obesity as well as

to an array of associated metabolic disorders, including

insulin resistance, hepatosteatosis, type 2 diabetes, and

cardiovascular disease. This cluster of chronic diseases

now constitutes the largest global health threat.

In the past decade, it has been clearly recognized that

metabolic diseases, particularly obesity and diabetes,

have strong inflammatory underpinnings (Wellen and Ho-

tamisligil, 2005; Hotamisligil, 2006). For example, obesity

is associated with a state of chronic low-grade inflamma-

tion (Hotamisligil et al., 1993), and insulin action can be in-

hibited by several inflammatory signaling molecules, in-

cluding the JNK, IKK, and SOCS family proteins

(Emanuelli et al., 2000; Mooney et al., 2001; Yuan et al.,

2001; Hotamisligil, 2006). Experiments with loss-of-func-

tion mouse models have demonstrated the central role

of these inflammatory pathways in metabolic diseases

(Uysal et al., 1997; Yuan et al., 2001; Hirosumi et al.,

2002; Howard et al., 2004; Arkan et al., 2005; Cai et al.,

2005). Inflammatory signaling pathways can be activated

in obesity both by cytokines such as TNFa as well as by

nutrients such as lipids and glucose, particularly when

blood or cellular levels are chronically elevated (Brownlee,

2001; Hotamisligil, 2006).

Given the potential for nutrients to stimulate inflam-

matory pathways and the importance of keeping these

pathways in check, we hypothesized that previously un-

recognized counterregulatory mechanisms might exist to

protect cells from activation of inflammatory pathways

during physiological fluctuations in nutrient exposure or

in nutrient-rich conditions. We reasoned that a factor

participating in such a coordinating mechanism between

nutrient and inflammatory responses would be expected

to meet several criteria: (1) the gene product should be

present in tissue types responsible for nutrient clearance

fromblood, such as adipose tissue; (2) expression or activ-

ity should be regulated by both nutritional and inflam-

matory stimuli; (3) the factor should regulate inflammatory

signaling components and/or gene expression (cells or

tissues lacking such a factor would then exhibit excess

or prolonged inflammation in response to challenges by

both nutrients and inflammatory mediators); (4) the factor

should regulate cellular metabolism, and its absence

should result in impaired cellular metabolic function; and

(5) through regulation of metabolic function in particular

cell types and organs, the factor should also impact sys-

temic metabolism.

Cell 129, 537–548, May 4, 2007 ª2007 Elsevier Inc. 537
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D
o k t o r g r a d s a r b e i d e t  h a r 

bidr at t til økt kunnskap om hvor-

dan bakterielle giftstoff er, eller toksi-

ner, invaderer menneskeceller. Funnene viser at 

Shiga-toksin, som blant annet produseres av en-

kelte E. coli-bakterier, har evnen til å stimulere 

sitt eget opptak ved å aktivere sentrale kinaser 

i cellene. For å nå sitt spesielle mål dypt inne 

i cellen, må toksiner utnytte cellenes eget opp-

takssystem og indre transportveier. Tidligere 

var Shiga-toksin ansett som en passiv passasjer, 

men det ser nå ut til at toksinet spiller en aktiv 

rolle i sin invasjon av cellene.

Shiga-toksin produsert av E. coli er nok for 

de fl este forbundet med alvorlig matforgiftning, 

slik vi opplevde vinteren 2006. Men slike tok-

siske proteiner, som har en innebygget evne til å 

trenge inn i celler og drepe dem, kan også utnyt-

tes i kreftbehandling. Maria Lyngaas Torgersen 

og hennes medarbeidere på Radiumhospitalet 

forsøker å kartlegge virkningsmekanismene for 

Shiga-toksin og fl ere andre toksiner fra bakte-

rier og planter. Økt kunnskap om interaksjonen 

mellom toksiner og celler er viktig for bruk i 

kreftbehandling, og toksiner har fl ere ulike 

bruksområder. Det er for tiden under utprø-

ving såkalte immuno-toksiner, som gjenkjenner 

kreftceller spesifi kt og tilintetgjør dem. Videre 

kan man koble kreftmarkører til toksiner og få 

dem brakt inn i immunceller. Dette kan fungere 

som en vaksine mot enkelte kreftformer. I til-

legg har man funnet at Shiga-toksin spesifi kt tas 

opp i enkelte kreftceller, mens normale celler er 

upåvirket. På bakgrunn av denne ulikheten kan 

Shiga-toksin brukes til påvisning av kreftceller 

i kroppen, og et mål er å kunne bruke toksinet i 

kreftbehandling.

Økt kunnskap om interaksjonen mellom 

toksiner og celler er viktig, ikke bare for å for-

bedre behandling av sykdommer forårsaket av 

toksiner, men også i kreftbehandling. Arbeidet 

har vært utført ved Avdeling for biokjemi, Det 

Norske Radiumhospital, og veiledere har vært 

Prof. Kirsten Sandvig (hovedveileder) og Prof. 

Sjur Olsnes (biveileder).

Doktorgrad på studier av 

opptak og transport av 

bakterielle toksiner

Maria Lyngaas Torgersen avla 30. mars doktorgraden ved Det Medisinske 

Fakultet, Universitetet i Oslo. Tittelen på avhandlingen er «Endocytosis 

and retrograde transport of Shiga toxin and cholera toxin».

m ar i a ly ng a as torger sen
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F
or all kref tbehandling er det 

en «medaljens bakside» – bivirkningene. 

Graden og typen av disse varierer mel-

lom de ulike behandlingsformene (kirurgi, strå-

le-, kjemo- og hormonterapi) og hvilket vev som 

behandles. I tillegg er det en stor variasjon i type 

og grad av bivirkninger mellom pasienter som 

mottar lik behandling mot samme vev og det 

har lenge blitt antatt at dette i hovedsak skyldes 

den enkelte pasients unike genetiske bakgrunn. 

Et resultat av forbedret behandling, tidligere de-

teksjon av mange kreftformer og en økning i for-

ventet levetid gjør at fl ere vil være i live mange år 

etter å ha mottatt sin diagnose og viktigheten av 

å redusere langtids skadevirkninger av behand-

lingen blir derfor stadig mer tydelig. Enkeltbase 

variasjoner (snpper) er den vanligste formen for 

genetisk variasjon. I denne avhandlingen, basert 

på fem vitenskaplige arbeider, er det fokusert på 

hvordan SNPper i utvalgte gener påvirker 1gra-

den av bivirkninger hos brystkreftpasienter etter 

stråleterapi, 2utskillelsen og nedbrytningen av 

cellegift (docetaxel) brukt i behandlingen av pa-

sienter med ikke-små cellet lungekreft (nsclc) 

og 3den globale genekspresjonsprofi len i svulst-

vevet hos brystkreftpasienter. Målet er å identi-

fi sere markører som kan brukes til å skreddersy 

behandlingen av pasienter i håp om å redusere 

graden av bivirkninger og arbeidet i denne av-

handlingen har brakt oss et stykke på vei i denne 

retning. Mye av skaden på tumor- og normalvev 

forårsaket av stråle- og kjemoterapi skyldes dan-

nelsen av reaktive oksygen forbindelser (ros) og 

~200 gener relatert til ros ble derfor studert. En 

sammenheng mellom nivå av stråleinduserte 

bivirkninger og den genetiske bakgrunnen ble 

identifi sert hos brystkreftpasienter. I tillegg ble 

det funnet en forbindelse mellom nedbrytning 

og utskillelse av docetaxel og genetisk variasjon 

i pasienter med nsclc. Det ble også identifi -

sert en sammenheng mellom genetisk variasjon 

i disse kandidatgenene og ekspresjonsnivået av 

uselekterte mrna transkripter fra hel-genome 

analyser av brysttumorer.

Hovedveileder har vært Anne-Lise Børresen-

Dale.

Doktorgrad på genetisk 

variasjon og respons etter 

stråle- og kjemoterapi 

behandling hos 

kreftpasienter

Hege Edvardsen avla den 9. mai doktorgraden ved Det Medisinske

Fakultet, Universitetet i Oslo. Tittelen på avhandlingen er «Genetic varia-

tion and response to radio- and chemotherapy and adverse side eff ects in 

cancer patients».

hege edvar dsen
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N
y he ter:  En kvinne på rundt 50 år 

hevder at regjeringen ikke har løf-

tet det de lovet å løfte. Hun har nok 

ikke løftet hun heller sier mor. Hun snakker om 

kunnskapsløftet sier far. Hun er uklar. Vi tren-

ger en ny fl atskjerms-tv. Det har vi ikke råd til 

sier mor. Etter at du bulka bilen. Jeg bulka ikke 

bilen sier far. Jeg ble påkjørt av en syklist. Hadde 

du ikke vært så feit kunne du ha nådd igjen sy-

klisten sier mor. De har bra og billige fl atskjer-

mer på Smartklubb sier far. Ha-ha Smartklubb 

sier mor, hvordan er du blitt medlem der, sjekker 

de ikke noe? Du burde melde deg inn i sats 

i stedet, med alt det mettede fettet du drar på. 

Det er ikke noen vits sier far, for seksti prosent 

av medlemmene trener aldri. Seksti prosent sier 

mor, det er jo det du drikker hele tiden. Det er 

ikke sikkert at alt fettet mitt er mettet sier far. 

En gang fi kk jeg en tranpille av en demonstra-

sjonsdame på Smartklubb. Dessuten, fortset-

ter far, hvis man ønsker å inkubere leverceller 

med fettstoff er for å studere deres metabolisme 

er det vanlig å løse disse i etanol, slik at de får 

tilgang til enzymene i cytoplasma og i organel-

lene som er involvert i fettmetabolisme. Det er 

jo et helt ufysiologisk forsøksoppsett sier mor. 

Dersom man skal inkubere leverceller med fett-

stoff er bør man inkubere disse bundet til pro-

teiner, slik de er i blodet. Dessuten er det ikke 

sikkert at du har så mange leverceller igjen sier 

mor. Alle vet dessuten at etanolen omdannes til 

acetyl-CoA og går inn i fettsyresyntesen, slik 

at du blir enda feitere. Man vet ikke i tilstrek-

kelig grad hvilke proteiner fettstoff ene faktisk 

er bundet, og ikke minst hvordan de er bundet, 

for å kunne dra nytte av dette i design av gode 

eksperimenter sier far. Dessuten er det ikke sik-

kert kostholdet mitt er så galt tilføyer far. En 

evolusjonspsykolog hevder at uansett er ikke 

kostholdet i Norge tilpasset genene våre. Vi har 

ikke rukket å mutere nok siden steinalderen til 

at vi tåler kornprodukter og melk. Hadde du 

bare drukket melk og holdt deg til kornproduk-

ter i fast form sier mor. Han anbefaler nøtter og 

bær og det får jeg en del av sier far. Han snakker 

ikke om peanøtter og cocktailbær sier mor. Han 

snakker om folk som var ute i naturen og spiste 

fi sk, jaktbytte og det de ellers fant i skogen og i 

strandsonen. Men hadde jeg levd i steinalderen 

hadde jeg sannsynligvis vært død nå sier far. Det 

har du rett i sier mor.



The power of MORE.

Applied Biosystems, the most trusted name in PCR instruments, 
introduces a new line of innovative thermal cyclers. 
The Veriti™ 96-Well Thermal Cycler delivers the proven reliability of the GeneAmp® PCR 

Systems 9600 and 9700 instruments. With the added control of VeriFlex™ Blocks, you 

have six independent temperature blocks providing precise control over your PCR 

optimization. Additionally, the powerful user interface through the color touch screen 

simplifi es the setup and use of the Veriti™ 96-Well ThermalCycler. Optional setups for fast 

or standard PCR methods provide you the fl exibility to shorten your PCR cycling time.

To learn more about Veriti™ Thermal Cycler or to view the product video,
visit info.appliedbiosystems.com/veriti

NOTICE TO PURCHASER:

The Veriti™ Thermal Cyclers are covered by patents owned by Applera Corporation. No right is conveyed expressly, by implication, or by estoppel to apparatus, reagents, kits, or methods such as the patented 5’ nuclease methods. 

For further information contact the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA. © 2007, Applied Biosystems. All rights reserved. Applera, Applied Biosystems, AB 

(Design) and GeneAmp are registered trademarks and VeriFlex and Veriti are trademarks of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries.

NEW  Veriti™ Thermal Cycler

ABI-5832 Resize NBS-Nytt_Veriti 1   1 5/16/07   8:15:44 AM
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Alle priser er oppgitt eks. mva og frakt, og gjelder t.o.m. 30.06.2007.
medprobe@medprobe.com
tlf: 23 32 73 80          
www.medprobe.com

         CELLEDYRKNINGSFLASKER
  300 cm2 flasker, ventkork, 18 stk    Kr 450,-
  300 cm2 flasker, filterkork, 18 stk    Kr 470,-
        150 cm2 flasker, ventkork, 36 stk    Kr 415,-
        150 cm2 flasker, filterkork, 36 stk    Kr 450,-
              75 cm2 flasker, ventkork, 100 stk    Kr 535,-
              75 cm2 flasker, filterkork, 100 stk    Kr 580,-
                  25 cm2 flasker, ventkork, 360 stk    Kr 1010,-
                  25 cm2 flasker, filterkork, 360 stk    Kr 1110,-
   
  

ART OG ERGONOMISK-ART 
PIPETTESPISSER
Kr 530,- pr. eske*
*Ved kjøp av min. 5 esker.
1 eske = 10 bokser à 96 spisser, 
eller 8 esker à 100 spisser.
Alt av ART leveres fraktfritt!

  SPESIAL-AGAROSER
 Deteksjon av DNA fragment med kun 2% 
 størrelseforskjell (200 bp - 800 bp):

 MetaPhor Agarose, 125 gr.   Kr 2431,-
 MetaPhor Agarose, 500 gr.   Kr 8145,-

 Separering av PCR produkter på 50bp - 1kb:

 NuSieve 3:1 Agarose, 125 gr.   Kr 2222,-
 NuSieve 3:1 Agarose, 500 gr.   Kr 7146,-

Cambrex
Bioproducts 

NOW A PART OF

LonZa
www.lonza.com

-15%
på alle

produkterCHEMICON 
SPESIALTILBUD
Antistoffer leveres momsfritt til akademisk forskning!



Glansbildet slår sprekker.
Minst 20 000 kvinner i Norge utsettes årlig for vold eller

trusler om vold i nære relasjoner. 

Vold mot kvinner er den mest omfattende krenkelsen av

menneskerettighetene i vårt land. 

Amnesty krever en reell satsing i alle norske kommuner

for å stoppe vold mot kvinner.  

Bli med i Amnesty, og støtt kravet!
Send: JEG BLIR MED <navn, adresse> til 1960. 
Gjør det i dag, det haster!

Medlemskap i Amnesty: kr 400 pr år (studenter, arbeidssøkende og pensjonister: kr 200 pr år)

www.amnesty.no
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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 nettannonsene av-

henger 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

Annonser i nbs-nytt

ANNONSEPR ISER FR A .  JANUAR :

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 



Confirmed international speakers (tentative titles)

• Michael Kotlikoff, Cornell University,  In vivo imaging of Ca2+ sensors in

transgenic mice.

• David Largaespada, University of Minnesota, Sleeping Beauty - reactivation of

ancient jumping genes with multiple uses.

• Marcel Tijsterman, The Hubrecht Institute,Utrecht, Functional genomics screens

in C.elegans.

• Uwe Strähle, Institute of Toxicology and Genetics, Karlsruhe, Molecular genetics

and molecular toxicology i zebrafish.

• M. Carmen Alvarez, Cell Biology, Genetics and Physiology, University of Malaga,

Technical frontiers for transgenic fish.

National speakers
Poster sessions and exhibition

Organizing Committee

For conference details, registration and abstract submissions,
check our web page http://ntaf.info

Registration deadline 30. June
 Abstract submission deadline 18. August.

3rd Norwegian Transgenic Animal Forum

20.-21. September, 2007

Comwell Hankø Hotel &
Spa, Gressvik, Norway

Peter Alestrøm, Norwegian School of Veterinary Science, FUGE “Knockout zebrafish (KO-ZFISH)

model”, peter.alestrom@veths.no

Kristin Brevik Andersson, Institute for Experimental Medical Research, Ullevål University Hospital,

k.b.andersson@medisin.uio.no

Thomas S. Becker, SARS Centre, Bergen FUGE “Functional Genomics in Zebrafish”,

tom.becker@sars.uib.no

Arne Klungland, CMBN, Institute of Medical Microbiology, Rikshospitalet University Hospital,

arne.klungland@labmed.uio.no

Mikael Vestberg, Norwegian Transgenic Center (NTS), Rikshospitalet University Hospital,

mikael.vestberg@medisin.uio.no

r e t ur a dr esse :  nbs-nytt v/Cecilie Kåsi, Institutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Postboks 1041 Blindern, 0316 oslo


