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KODAKs kjemikere har utviklet nye farger i 
over 50 år. Nå presenterer de X-SIGHT serien. 

Det var de som utviklet både Cy-fargene og Alexa-fargene 
opprinnelig for bruk til trykking. Senere viste det seg at de var 
velegnet til bruk i biologiske systemer. 
Nå har KODAK utviklet en helt ny serie fluorescerende  
Partikler, X-SIGHT, med helt unike egenskaper, som gjør dem 
spesielt godt egnet for bruk in vivo og på Western blots. 
De nye X-SIGHT reagensene er biokompatible nanopartikler 
med eksitasjonsbølgelengder fra 549 til 761 nm og emisjons-
bølgelengder fra 569 til 789 nm. Dette gjør dem velegnet for 
bruk in vivo, fordi man kan benytte lys i nær-IR området som 
gir god penetrasjon i vev. X-SIGHT partiklene har over 200 
aminogrupper på overflaten for å gi optimale konjugerings-
egenskaper. De har høyere lysintensitet enn konkurrentenes nanopartikler, og passerer over biomembraner. 
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Den nye KODAK Image Station 4000MM Pro er et helautomatisk system 
for bruk med luminiscens, fluorescens og hvitt lys. Det har eksitasjons-
område fra 380 - 780 nm og emisjonsområde fra 440 - 830 nm. Det gir 
ubegrensede muligheter sammen med de nye X-SIGHT fargene. Image 
Station 4000 MM Pro gir også meget høy følsomhet ved kjemiluminiscens. 

Vi har både X-SIGHT fargene og KODAK Image Station 
4000MM Pro på lager i Oslo. Be om en demonstrasjon. 

X-SIGHT 761 and 650  
injected in rat abdomen, 
dual overlay and X-ray. 

Rat Hind Leg – X-Sight 
761 Injection Overlay on 
White Light Image of 
non-shaven rat. 

Les mer om X-SIGHT på: 
http://www.eped.com/X-SIGHT.pdf 

X-SIGHT conjugates are significantly more sensitive than competitive  
nanoparticles and dye conjugates in a multiplexed Western Blot. 
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bli for Oslo-dominert? Lurer det nye 

krefter i skyggene? (Foto: Eirik Frengen)

korr iger iNg: 
Til forsidebildet fra Stalheim i NBS-nytt 

2007-2 var det feil fotograf som ble  
kreditert bildet. Det var Maria Filimo-

nenko som var fotograf.
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F or H a Ndl iNgeNe om NeSte  års 
statsbudsjett står snart for døren. La 
oss ikke igjen erfare et hvileskjær i 

prioritering av midler til høyere utdanning og 
forskning! Det vil både på kort og lang sikt ha 
svært uheldige konsekvenser!

Statsbudsjettet for 2007 var et meget ma-
gert budsjett for høyere utdanning og fors-
kning. Det ble ikke bevilget noen nye stipen-
diat- eller postdoktorstillinger. Det ble også 
kuttet 274 millioner i institusjonenes basis-
bevillinger. Gjennom et revidert budsjett ble 
hvileskjæret videreført, mens det ble kjempet 
fram flere barnehager, frukt og grønt til sko-
leelever og lengre skoledag. La oss ikke i år 
erfare at Djupedals hvileskjær skal utvikle seg 
til å bli et stabilt sideleie for norsk forskning, 
som Forskerforbundet uttrykker det.

Hva var egentlig Djupedals argumenter for 
hvileskjæret? Ett av de viktigste har vel vært 
påstanden om at universitetene har milliar-
der på «bok». Denne påstanden er imidlertid 
endelig tilbakevist, faktisk av departementet 
selv. UoHs kontobeholdning på 6,2 milliarder 
på «bok» per 1.1 2007 er nå stadfestet til 256 
millioner kroner. Penger fordelt på ca 40 store 
og små læresteder. Størsteparten av pengene 
er bundet opp til utbetaling av feriepenger og 
offentlige trekk, samt til planlagte aktivite-
ter.

Statsråden utviser en mangel på langsik-
tighet som sår tvil om seriøsiteten i norsk 
kunnskapspolitikk, og som fremfor alt vil 
ramme den generasjonen av barn og unge 
som regjeringen nå tilsynelatende priorite-
rer – våre fremtidige studenter, kommenterte 
Sigmund Grønmo i Bergens Tidende sist 
høst. Hvor alvorlig er egentlig hvileskjæret 

for kvaliteten og langsiktigheten i norsk fors-
kning og hvordan er dette sammenlignet med 
andre nasjoners prioriteringer? En enkel måte 
å sammenligne nasjoners prioritering av fors-
kning er å sammenligne innvilgelsesprosen-
ten i frie forskerinitierte prosjekter i nasjonale 
forskningsråd, f.eks Nfr i Norge og NSf og 
NiH i USa. I USa har denne prosenten i mange 
år ligget på 30 (inntil 2003), mens i år har den 
sunket drastisk, til 20 (!) Tilsvarende tall for 
Nfr de siste år er under 10! Med hvileskjæret 
sist år ser det dermed absolutt ikke lyst ut for 
norsk forskning!

Hva gjør vi? Jeg er usikker på om årsaken 
til hvileskjæret egentlig var milliardene på 
«bok», eller om dette var en bortforklaring i 
ettertid. Og, at den egentlige forklaringen var 
utilstrekkelighet i budsjettforhandlingene. 
Uansett, argumentet om penger på «bok» er 
ryddet unna. For å unngå utilstrekkelighet i 
forhandlingene en gang til, er det viktig at vi 
som landets forskere lager mest mulig «bråk». 
I USa førte siste års dramatiske kutt til et uni-
sont krav om å øke neste års bevilgninger til 
bl.a NiH med $2 mrd. Dette ble bl.a frontet 
ved at biokjemikere skrev brev og besøkte 
«sine» representanter på Capitol Hill. Dette 
kan vi ta lærdom av. Det trenges 600 millio-
ner i økte bevillinger og 1000 nye ansatte bare 
for å ta igjen etterslepet på forskningsfron-
ten! Akademikere i Norge er vel for snille? 
Så biokjemikere, stå fram i media med deres 
forskning, skriv leserinnlegg i landets aviser 
og oppsøk og påvirk deres stortingsrepresen-
tanter! 

Vi aksepterer ikke et nytt hvileskjær!  

Mvh Berit

preSideNt

Br it t joH a NSeN

Kjære biokjemikervenner!

Idet annonseansvarlige, Hamid Samari, av-
slutter sin jobb i NBS-nytt etter en stor inn-
sats er denne jobben ledig fra høsten 2007. 
Den som overtar vil samarbeide med Hamid 
i forbindelse med utgivelsen av NBS-nytt 
2007 nr. 4. Annonseansvarlig 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 el-
ler Winnie Eskild) om du kan gjøre denne 
viktige jobben for din forening. Den annon-
seansvarlige mottar en økonomisk kompen-
sasjon fra NBS i forbindelse med innsatsen i 
NBS-nytt.

v i  tr e nge r n y e k r ef t e r i  n bs-n y t t
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      Det 44. Kontaktmøtet     

Lillehammer Hotell 17-19 januar, 2008  
 www.imbv.uio.no/NBS/ 

Vi har igjen gleden av å invitere til Biokjemisk Kontaktmøte - «Vintermøtet» på 

Lillehammer Hotell. Førsteklasses fasiliteter og et godt utgangspunkt både for faglige 

aktiviteter og rekreasjon.
Bekreftede foredragsholdere 

Regine Hengge. Berlin, Tyskland  Signal Transduction, Regulatory Networks in Bacteria Dagmar Ringe, Boston, 

US Protein structure and function. Thomas Jenuwein, Østerrike Epigenetics and the histone code  

Malcomb Bennett, Nottingham, England Systems biology and root development Svante Pääbo, Leipzig,  

Tyskland Human Evolution. Michael Neuberger, Cambridge, England  Immunity genes and DNA-repair.  

Hidde  Ploegh, Boston, US Cellular immunology, virology. 

www2.biologie.fu-berlin.de/mibi1/start.htm - www.bio.brandeis.edu/faculty01/ringe.html 
www.imp.ac.at/research/thomas-jenuwein/ - www.nottingham.ac.uk/bennett-lab/  

www.eva.mpg.de/genetics/files/team_paabo.html www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/PNAC/Neuberger_M/ 

www.wi.mit.edu/research/faculty/ploegh.html 

Tema for minisymposier: 

1 Gene regulation 2 Genomics 3 Proteomics 4 Protein structure and function  

5 Cell Biology 6 Immunology 7 Bioinformatics  8 Annet 

 

Påmelding/abstracts, frist 1 november 
Påmelding og hotellbestilling via www.imbv.uio.no/NBS/  Forutsetter medlemskap  av NBS (se www.biokjemisk.com 

for informasjon om medlemskap). Begrenset antall plasser - tidlig påmelding anbefales. 

Utstillere bes kontakte Norbert Roos tlf  22856191 norbert.roos@imbv.uio.no for detaljer om utstillingen. 

Hilsen Arrangementskomiteen 2008 Email: nbs-kontaktmote@imbv.uio.no 

D et Har gåt t vel et halvt år siden 
jeg overtok som generalsekretær i NBS 
og da må det være på tide å fortelle litt 

om hva jeg kan tenke meg å få utrettet mens jeg 
innehar denne posisjonen. 

La meg begynne med ting som har skjedd. På 
årets feBS møte i Wien ble det bestemt at Norsk 
biokjemisk selskap sammen med Svenska före-
ningen för biokemi och molekylärbiologi skal 
arrangere feBS møtet for 2010 i Gøteborg. Det 
blir et stort møte med nærmere 3000 deltagere, 
en spennende utfordring. Vi håper selvsagt å få 
mange deltakere fra Norge, ikke minst studenter, 
stipendiater og post. dok’er. Slike møter gir en 
flott oversikt over fagområdet.

Som representant for NBS deltok jeg på «co-
uncil meeting» på årets feBS møte. Her ble det 
klart for meg at NBS har mange flere medlemmer 
i forhold til landets befolkning enn andre land. 
Blant Norges 4,7 millioner innbyggere finnes det 
1235 NBS medlemmer, mens for eksempel Sverige 
med en befolkning som er over dobbelt så stor 
som Norges har ca 600 medlemmer i sin foren-
ing. Det kan vi være stolte over og kanskje er det 
her noe vi kan bidra med til de andre biokjemiske 

selskaber i Europa. Vår store medlemsskare inne-
bærer imidlertid også at vi betaler en god del inn 
i feBS systemet, men dessverre tar vi veldig lite ut 
igjen. feBS deler ut et betraktelig antall stipender 
til både lange og korte opphold utenfor egen insti-
tusjon. Tildelingen til Norge er svært lav rett og 
slett fordi vi ikke søker. Det må vi bli bedre på.

Når det gjelder mine ambisjoner for NBS i 
Norge ønsker jeg primært å arbeide for økt syn-
liggjøring av NBS, både innad i foreningen blant 
medlemmene og utad vis a vis offentligheten. Vi 
utgjør en stor kunnskapsressurs innen et bredt felt 
som vel samlet kan betegnes som biovitenskap. 
Dette setter oss i stand til å fungere som hørings-
instans i relevante saker og det ønsker jeg at vi skal 
få anledning til. Videre utgjør vi et enormt res-
sursnettverk, både på faglig kompetanse og med 
personlige kontakter, som kan brukes til beste 
for foreningens medlemmer. Om vi ikke akkurat 
er et laug i gammeldags forstand kan vi utmer-
ket benytte oss av noen av laugets arbeidsformer 
og sørge for våre egne på best mulig måte. Disse 
aktiviteter håper jeg vil øke NBS sin relevans for 
medlemmene og forhåpentlig øke aktiviteten på 
landsbasis så vel som i lokalavdelingene.

geNeral- 
Sekretær

w iNNie eSk il d

Nytt fra generalsekretæren
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Stor ak tiV ite t i laboratoriet. Fra venstre mot høyre: Shuo-Wang Qiao (postdoc), Marie Johannesen (avd. ingeniør), Lars-Egil Fallang (stipendiat) 
og Stig Tollefsen (postdoc).
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C eNtr e for immUNe Regulation 
består av fem forskergrupper. Tre 
av forskergruppene, ledet henholds-

vis av Bjarne Bogen, Finn-Eirik Johansen og 
Ludvig M. Sollid, har hovedfokus på å utvikle 
sykdomsmodeller for autoimmunitet og allergi. 
De to andre gruppene, ledet av Inger Sandlie 
og Oddmund Bakke, har større fokus på me-
todeutvikling og jobber med uttrykk av rekom-
binante proteiner og visualisering av prosesser i 

celler. De samme fem forskergruppene var med 
i finalerunden sist gang det ble utpekt sentre for 
fremragende forskning. Siden da har de samar-
beidet som tematisk forskningsgruppe ved det 
medisinske fakultet. 

 - Dette samarbeidet har vært svært givende, 
sier Sollid. Gleden var stor da vi fikk vite at vi 
denne gangen kom gjennom nåløyet og ble ut-
pekt som et av de nye sentrene for fremragende 
forskning. Vi en del av et levende forskningsmil-

Centre for Immune 
Regulation
Forskningsrådet har, som de fleste har fått med seg, opprettet nye Sentre for 
fremragende forskning (Sff). Et av målene med disse sentrene er å stimulere til 
langsiktig og grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. Videre håper 
en at slike sentre vil kunne heve kvaliteten på norsk forskning. I denne artik-
kelen har vi tatt turen til Rikshospitalet hvor Centre for Immune Regulation 
skal starte opp 1. oktober 2007. Her snakket vi med lederen for det nye senteret, 
professor Ludvig M. Sollid.

profeSSor  
lUdV ig m.  Soll id,  
leder for CIR-senteret

j im tHor SeN,  
V e ter iNær-
HøgSkoleN
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jø i immunologi i Oslo-området Særlig på Gau-
stad er dette miljøet sterkt. I Sff finalerunden 
var det denne gangen også med en annen grup-
pering av immunologer fra Gaustad. Jeg håper 
vårt senter kan fungere som en motor i dette 
miljøet sier Sollid. 

– Vi har som ambisjon å bli blant de ledene 
immunologi-miljøene i Europa, sier Sollid. Vi 
håper at senteret vil være en attraktiv arbeids-
plass og at det vil trekke til seg flinke forskere. 
Vi ønsker også at senteret skal være en spen-
nende samarbeidspartner for både nasjonale og 
internasjonale miljøer. Forskningsgruppene i 
senteret har allerede en bred kontaktflate. Det 
har vært et særlig tett samarbeid med grupper 
på de amerikanske universitetene Harvard og 
Stanford. Dette er samarbeid som vi ønsker å 
videreutvikle i det nye senteret.

– Hvilke utfordringer vil senteret få?
– Et av senterets første utfordringer vil være 

samlokalisering i lokaler på Rikshospitalet. 

Dette medfører ekstra utfordring for grup-
pene til Sandlie og Bakke som i dag er lokali-
sert på Blindern forteller Sollid. Planen er å ha 
alle samlet i samme bygning på Rikshospitalet 
innen utgangen av 2008. 

– Når vi er samlet vil den nærheten som grup-
pene vil ha være meget viktig for produktivite-
ten og samarbeidet legger Sollid til. 

Ambisjonene til det nye senteret om å bli en 
motor i fagmiljøet vil kreve mye av ledergruppen 
og av alle forskerne. - Vi har som mål å skape et 
kreativt miljø hvor vi rekrutterer og beholder 
flinke folk og hvor studenter vil være i høysetet 
sier Sollid. Senteret har 60–70 personer knyttet 
til seg i dag og antallet stillinger vil økes med ca. 
10 hvorav 5 nye stipendiatstillinger og 5 postdok-
torstillinger forteller Sollid. Senteret har også 
som mål å få gjesteforskere for både kortere og 
lengre perioder. 

– For å få dette til må vi jobbe hardt og bli at-
traktive sier Sollid. Senteret har også lagt planer 

BUrk H ar d  
fleck eNSteiN 
(forsker) poserer 
foran en Maldi 
tof/tof.
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for forskerutveksling, hvor både stipendiater og 
postdoktorer vil reise ut på forskningsopphold 
hos samarbeidspartnere.

– En stor fordel med å være lokalisert på Riks-
hospitalet er nærheten til det kliniske miljøet. 
Flere klinkere er integrert i forskningsgruppene. 
Problemstillingene disse forskerne tar med seg 
fra sin kliniske hverdag er viktig for å definere 
spørsmålene vi ønsker å finne svar på. I tillegg 
gir medvirkningen av klinikerne tilgang til prø-
ver fra pasienter som vi bruker til vår forskning 
forteller Sollid . 

I relativt nye fasiliteter på Rikshospitalet har 
senteret det strukturelle og miljømessige grunn-
laget for å lykkes. Selv om NBS-nytt var på be-
søk i beste sommerferietid, så var det aktivitet 
med både hovedfagsstudenter, stipendiater og 
postdoktorer som jobbet med sine forsknings-
prosjekter. Gode forskerhoder og flinke ledere 
bør kunne sørge for at senterets mål blir oppfylt. 
Så langt har de gode muligheter for å lykkes, 
og vi ønsker dem lykke til med de utfordrende 
årene de har fremover.

fler e ak tiV e  
for Sk er e :  Fra 
venstre mot høyre: 
Luka Mesin 
(stipendiat) og Bjørg 
Simonsen (bioingeniør)
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h v e t e k a n gjør e de g sy k
Hvete, rug og byggmel er viktige basisingre-
dienser i vårt kosthold, men uheldigvis kan 
disse fødeemnene også forårsake sykdom. Opp 
mot 1 % av befolkningen i Norge lider av cø-
liaki. Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom 
som skyldes en uhensiktsmessig immunrespons 
mot glutenproteiner fra hvete bygg og rug. Be-
tennelsen er lokalisert øverst i tynntarmen, og 
betennelsen forårsaker en reversibel endring av 
slimhinnearkitekturen med tap av tarmtottene 
(1). Dette gir nedsatt opptak av næring. Den 
uhensiktsmessige immunresponsen mot gluten 
skyldes at T-celler gjenkjenner gluten- peptider 
som er bundet til Hl a molekylene Hl a-dQ 2 
eller Hl a-d Q8. d Q 2  og d Q8  er varianter av 
Hl a molekyler som er arvelig bestemt (2). Dette 
er med på å forklare hvorfor cøliaki viser opp-
hopning i familier. Hl a genene er den faktoren 
med størst betydning for den arvelige disposi-
sjonen for cøliaki, men også andre gener enn 
Hl a gener bidrar. De fleste cøliakipasientene 
(90 %) uttrykker dQ 2 mens 5 % utrykker dQ8. 
dQ 2 og dQ8 molekylene er heterodimerer av α- 
og β-kjeder (Figur 1). Sammen danner disse to 
kjedene en grop som binder peptider. Hl a mo-

lekylenes oppgave er å presentere egne og frem-
mede peptider til kroppens T-celler. T-cellene 
er opplært til å skjelne eget fra fremmed, og 
når fremmede peptider presenteres vil T-celler 
kunne bli aktivert og starte en immunrespons. 
Peptidet ligger i bindingsgropen omtrent som 
en pølse i et pølsebrød hvor endene stikker ut 
i hver ende (Figur 2). Forskjellige Hl a mole-
kyler binder forskjellige peptider. Spesifisiteten 
i peptidbindingen oppstår ved at det er lom-
mer i bindingsgropen som huser sidekjedene til 
aminosyrer i peptidet, såkalte ankeraminosyrer. 
Lommene har forskjellig form og kjemi, og de 
finnes svarende til de relative posisjonen P1, P4, 
P6, P7 og P9 i peptidet (3).

Gluten er en heterogen gruppe proteiner 
bestående av glutenin (vannløselig) og gliadin 
(alkoholløselig). Det er disse proteinene som gir 
bakeevnen til melet. Alle glutenproteiner inne-
holder uvanlige mye av aminosyrene glutamin 
og prolin. Dette er viktige kilder for nitrogen og 
karbon under spiringen av kornet. Gliadinene 
inndeles ut fra sekvensstruktur i typene alfa, 
gamma og omega gliadiner. Alle typene av glia-
diner og også gluteninene kan utløse den uhen-
siktsmessige immunresponsen ved cøliaki. 

Hva kan immun-
responsen mot 
gluten ved cøliaki 
lære oss om type 1 
diabetes?

Stig tollefSeN, 
lUdV ig Soll id 

Centre for Immune 
Regulation
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mol ek y l æ r f or stå e l se  
av  c øl i a k i
Vi har tidligere vist at hos cøliakipasienter kan 
dQ 2  og dQ8  Hl a molekylene presentere glu-
ten-peptider som er modifiserte av vevstrans-
glutaminase, tg2  (4). Dette er et enzym som 
kan kryssbinde proteiner ved å koble sammen 
glutamin i et protein med amingruppen til lysin 
i et annet protein, en prosess som er viktig i for 
eksempel sårheling. Imidlertid kan enzymet 
bruke vann istedenfor et aminholdig protein til 
å reagere med sidekjeden til glutamin. Resulta-
tet blir da omdanning av glutamin til glutamat. 
Denne prosessen kalles deamidering. Enzymet 
reagerer ikke med hvilken som helst glutamin i 
en polypeptidkjede. Det reagerer først og fremst 
med glutamin i sekvensen QX p hvor X er hvil-
ken som helst aminosyre (5). Ved modifiserin-
gen av glutamin til glutamat innføres det en 
negativ ladning til gluten-peptidene. Det gjør 
at enkelte av peptidene fra gluten-proteiner går 
fra å ha middels god binding til dQ 2 eller dQ8 
til å bli veldig gode bindere.

 T-celler isolert fra tynntarmen til dQ 2 pasi-
enter gjenkjenner tg2 modifiserte peptider, så-
kalte epitoper, i den N-terminale delen av gluten 

proteinet alfa-2 gliadin i et område av proteinet 
som er veldig robust for nedbryting av tarmens 
egne enzymer (6, 7). Disse epitopene ser ut til å 
være veldig viktige ved utvikling av cøliaki. T-
celler fra pasienter som er d Q8  derimot gjen-
kjenner epitoper i den C-terminale enden av 
alfa-2 gliadin. Denne epitopen er ikke så robust 
mot enzymatisk degradering, noe som kan være 
en forklaring på at dQ8 ikke er så sterkt assosi-
ert med cøliaki som dQ 2.

dQ 2 og dQ8 BiNdeNde 
peptider med SpeSifikk 
SigNatUr
Når vi tester T-celle responser mot et gamma-
gliadin, finner vi at T-cellene fra cøliakipasien-
ter som er dQ 2 eller dQ8 gjenkjenner de samme 
peptidene. Faktisk er noen av peptidene bundet 
til dQ 2  og dQ8  molekyler i det samme regis-
teret, men med individuell «signatur». Peptidet 
presenters svært effektivt når det innehar sig-
naturen til hvert av de to Hl a molekylene. For 
dQ 2 , foretrekkes negativ ladning som en gluta-
minsyre i posisjon P4 i dQ 2 , mens for dQ8 fore-
trekkes negativ ladning i posisjon P1 og/eller P9 
(Figur 3). 

f igUr 1 .  Hl a ko-
der enten i cis eller 
trans som vist i 1B. 
HeterozygotedQ 2 /
dQ8 pasienter kan ha 
4 forskjellige Hl a dQ 
molekyler ved at de 
har cis-kodede hetero-
dimerer av respektive 
dQ 2 og dQ8, men også 
kombinerte molekyler, 
trans-kodede hetero-
dimerer, hvor α-kjeden 
fra dQ8 kombineres 
med β-kjeden fra dQ 2 
og vise versa.
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Hos heterozygote d Q 2 /d Q8  pasienter har 
man antatt at α-kjeden til dQ 2 kan kombineres 
med β-kjeden til dQ8 og vise versa, kalt trans-
kodede heterodimerer (Figur 1). Da vil man to-
talt ha muligheten til å ha 4 varianter av Hl a 
d Q 2 /d Q8  molekylet på celleoverflaten. Et av 
våre seneste og viktigste funn er at dQ 2 /dQ8 
trans-kodede heterodimere Hl a molekyler er 
funksjonelle og kan presentere peptider til T-
celler (7) (Figur 1). De trans-kodede heterodi-
merene kan presentere de dQ 2 /dQ8 restrikte 
peptidene svært effektivt når peptidet har de 
kombinerte dQ 2 og dQ8 egenskapene, dvs ne-
gativ ladning i posisjon P1, P4 eller i P1, P4 og P9 
(Figur 3). Det viser seg at peptider som kombi-
nerer signaturen til dQ 2 og dQ8 presenteres fle-
re tifolds ganger bedre via den dQ 2 /dQ8 trans-
kodede heterodimeren enn når peptidet har en-
ten dQ 2 eller dQ8 signaturen og presenteres av 
respektive cis-kodede Hl a heterodimer.

f r a c øl i a k i  t il  t y pe 1  
di a be t es
Hl a molekylene d Q 2  og d Q8  er også assosi-
ert med type 1 diabetes (T1D), og risikoen for 

å få diabetes er nesten fem ganger større for 
heterozygote dQ 2 /dQ8 individer enn for indi-
vider som er dQ 2  eller dQ8. Cøliaki og type 
1 diabetes er forøvrig relatert til hverandre et-
tersom omlag 5 % som har cøliaki også har type 
1 diabetes, og motsatt (8, 9). Immunologisk 
sett er det også likhetstrekk mellom cøliaki og 
type 1 diabetes. På samme måte som T-cellene i 
tynntarmen ødelegger slimhinnen i tarmen hos 
cøliakipasienter ødelegges insulinproduserende 
beta-celler i pankreas av aktiverte T-celler ved 
type 1 diabetes. Miljøfaktoren gluten er velbe-
skrevet for cøliaki, men hvilke miljømessige 
faktorer som aktiverer T-cellene ved type 1 dia-
betes er ennå ukjent. Dog er det identifisert T-
celler som gjenkjenner epitoper i insulin. Den 
første krystallstrukturen som ble presentert av 
d Q8  hadde et humant insulinpeptid i peptid-
bindingsgropen (10). 

Vår hypotese er at hos heterozygote d Q 2 /
d Q 8  individer kan de trans-kodede hetero-
dimerene presentere antigener som også kan 
presenteres av d Q 2  og d Q8  molekyler men 
på enda mer effektiv måte. Dette kan forklare 
den særlige økte risikoen dQ 2 /dQ8 heterozy-

B

AA
f igUr 2 .  Peptider binder seg til 
peptibindingsgropen på Hl a molekylet som 
en pølse i brød, hvor pølseendene stikker 
ut i hver ende av brødet. Figuren viser 
hvordan gliadin dQ 2 alfa-I epitopen ligger 
i peptidbindingsgropen til Hl a dQ 2 . Blå 
farge er positiv ladning og rød farge er negativ 
ladning på peptidbindingsgropen. Struktur 
bildet er tilpasset fra Kim et. al. 2004 (11). 
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gote individer har for å utvikle type 1 diabetes. 
Våre resultater er et steg i retning av å definere 
sekvensen til peptid-antigener som kan utløse 
type 1 diabetes ved presentasjon av dQ8, dQ 2 
og dQ 2 /dQ8 trans-kodede heterodimerer. Vårt 
videre arbeid med å definere peptidbinding til 
d Q 2 /d Q8  trans-kodede heterodimerer vil gi 
en fullstendig kartlegging av hvilke krav som 
må oppfylles for at peptider skal binde til disse 
Hl a molekylene. De kravene vi finner til pep-
tidbinding kan brukes til å sette opp algoritmer 
slik at vi kan søke i proteindatabaser etter mu-
lige eptioper som oppfyller vilkårene for binding 
til dQ 2 /dQ8 trans-kodede heterodimerer. En 
slik revers immungenetisk tilnærming vil kunne 
være veien å gå for å definere de utølsende fakto-
rene for type 1 diabetes, og gi en fremtidig bedre 
kur for sykdommen. 
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f igUr 3 .  Skisse av 
peptidbinding til Hl a 
molekylne dQ 2(i blått)
(A) og dQ8 (i grønt)
(B). dQ 2 og dQ8 har 
forskjellige preferanser 
for hvordan de binder 
gluten peptider. Nega-
tivt ladede aminosyrer 
er skravert rødt. dQ 2 
foretrekker å binde 
peptider med negativ 
ladning i posisjon P4, 
mens dQ8 foretrekker 
å binde peptider med 
negativ ladning i posi-
sjon P1 og P9. En av de 
transkodede heterodi-
merene fradQ 2 /dQ8 
heterozygote individer 
(lilla)(C) kombinerer 
signaturen til dQ 2 og 
dQ8 og foretrekker å 
binde peptider med 
negativ ladning i posi-
sjon P1, P4 og P9.
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T He SproU t iNg of  the jawless to 
the jawed vertebrates some 500 mil-
lion years ago also gave birth to the 

adaptive immune system, which is hallmarked 
by the somatic rearrangement of families of 
genetically separate germ line segments into 
diversified functional immune receptors. These 
receptors have acquired a pivotal role throughout 
evolution culminating in the strong ability of 
higher vertebrates to combat foreign pathogens 
and to discriminate between self and non-self. 
At the center of this complex network of cellular 
and humoral co-operation are the antibody (Ab) 
and T cell receptor (tcr), which comprise a vast 
repertoire of clonotypic molecules that lays the 
very foundation of adaptive immunity.

The basic architecture of the Ab and tcr in-
stantly reveals their common ancestral heritage 

as modular entities based on the immunoglo-
bulin fold topology (Figure 1). An Ab molecule 
consists of two identical glycosylated heavy (H) 
and two identical light (L) polypeptide chains 
linked together by disulphide bonds and sta-
bilized by non-covalent interactions, forming 
a functional bivalent heterotetrameric H 2l 2 
unit. On the other hand, the tcr is composed 
of only two polypeptide chains, both glycosy-
lated and assembled into a covalently coupled 
hetereodimer that reassembles the structure of 
the monovalent Ab Fab. Abs and tcrs are the 
only two types of molecules that have evolved to 
recognize any potential compound in a specific 
manner, and the tcr usually recognizes proces-
sed antigen as part of the major histocompati-
bility complex (pmHc). Moreover, unlike Abs, 
tcrs are not normally expressed both as a so-

Soluble T cell 
receptors.  
Not quite like 
antibodies

geir åge l øSe t, 
el iN lUNde a Nd 

iNger Sa Ndl ie

Department of Molecular 
Biosciences and Center 

for Immune Regulation,  
University of Oslo.



15
NBS-N y t t 3 /2007

luble form and as a receptor, but have evolved to 
function exclusively as receptors anchored to the 
T cell surface by an insoluble transmembrane 
segment. 

hoW t o st u dy t he a n t i-
ge n ic nat u r e of i m m u ne 
dy sr e gu l at ion
The objective of the Centre for Immune regu-
lation (CoE 2007) is to identify mechanisms of 
immune dysregulation that contribute to auto-
immune and allergic diseases. Moreover, the 
aim is to unravel molecular commonalities and 
distinctions amenable to therapeutic interven-
tion. Hence, given the fundamental role the 
pmHc complex plays in adaptive immunity, it 
would be of invaluable importance, on a gene-

ral basis and in a controlled manner, to be able 
to identify and study such specific pmHcs both 
in vitro and in vivo. Firstly, the tracker appro-
ach can only be achieved through the use of a 
defined soluble targeting molecule, but unfor-
tunately this is at present not feasible. Even if 
the emergence of the hybridoma technology 
some three decades ago revolutionized the field 
of monoclonal Abs (m abs), it has at large fai-
led to provide pmHc-specific entities. As an 
alternative, in vitro selection of such mabs from 
combinatorial libraries of specificities offers an 
attractive solution. However, such selection has 
so far been reported for a few pmHc class I bin-
ders only and not class II (Noy et al., 2005). Se-
condly, the detailed characterization and insight 
into the tcr-pmHc interaction must inevitably 

f igUr e 1 .  Ribbon presentation of the human igg1κ anti-gp120 m ab b12 
and murine α/βtcr 2C crystal structures. (A) b12 front view that shows the 
asymmetric arrangement of the two Fab arms, each comprised by the VLCL/
VHCH1. The Fv is comprised by the VL/VH segments with the antigen-binding 
complementarity determining region (cdr) loops distally displayed. The Fc is 
connected to the Fab arms via the hinge region, and is rotated 90° to the plane 
of the Fabs. (B) The overall tcr structure resembles that of an Ab Fab with the 
pmHc-interacting cdr loops distally displayed. In both structures, the carbo-
hydrate is shown in space fill.
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involve the native, cognate components leaving 
no choice for deputy solutions.

Thus, the only general pmHc ligand obtai-
nable that fulfills both tasks is the one carved 
out by nature itself, namely the tcr . There are 
however several challenges that need to be over-
come in order to exploit the tcr as a soluble 
molecule in line with Abs. Firstly, in gross con-
trast to the Ab, the characterization and use of 
the tcr has been severely hampered by the lack 
of suitable methods for producing them as so-

luble and stable proteins. Secondly, whereas in 
vivo generated Abs may exhibit a very high bin-
ding strength to their target, the mechanisms 
of tolerance induction and the mode of T cell 
activation ensure that the in vivo tcr-pmHc 
interaction most often fall within a relatively 
narrow window of affinities in the lower micro-
molar range (Rudolph et al., 2006). Given this 
low binding strength, it is clear that without in 
vitro affinity maturation, possibly in combina-
tion with stability engineering, the use of native 

f igUr e 2 .  Schematic representation of recombinant tcr constructs. The mo-
dular immunoglobulin fold architecture of both the Ab and the tcr allows for 
the easy manipulation of the structures by domain deletion, exchange, or addi-
tion mutants. This feature has been exploited to make new formats. The smallest 
unit is the single chain tcr (sctcr) where the tcr variable segments are fused 
by a synthetic linker, hence forming a single polypeptide. In the chimeric Fab 
variant (cFab), the Ab variable segments are exchanged with the tcr variable 
segments. In the tcr-ig format the complete extracellular portion of the tcr 
is added N-terminally on the Ab, whereas in the tcrV-igc format only the Ab 
variable segments are exchanged with the tcr variable segments.
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soluble tcrs as pmHc detection reagents have 
limited utility (Molloy et al., 2005). Despite two 
decades of intensive research, it is only in the 
last few years that the recombinant tcr field 
has started to reveal its potential, offering a long 
sought solution to how the pmHc-specific trac-
ker can be obtained. 

t cr e ngine e r ing at a 
gl a nce

Our strategy is to lean on extensive expe-
rience from the characterization and use of its 
close relative - the Ab. One of the main assets 
of moving from a native system into a fully con-
trolled designed engineering approach is that it 
renders the possibility for tailoring the new en-
tity into the format and function of choice (Fi-
gure 2). This applies to almost all aspects of the 
physiochemical properties inherent to mother 
molecule. For example:

• design of fusion molecules that acquire new 
ligand binding properties through brid-
ging

• the building of momomeric, or polymeric 
variants exhibiting vastly different functio-
nal affinities towards its ligand

• size manipulation that affects tissue pene-
tration properties and in vivo half lives

• choice of expression system depending on 
application, e.g. unprecedented yields and 
speed of production through prokaryotic 
hosts, or eukaryotic systems when complex 
and glycosylated forms are required

• design of formats compatible with combina-
torial library platforms allowing for mole-
cular evolution of strong binders

We have optimized an efficient eukaryotic ex-
pression system allowing for the production of 
tcr-ig fusion molecules by use of a modified 
OriP-based vector system in combination with 
the human embryonic kidney cell line 293E ex-
ploiting the speed of the transient transfection 
protocol (Berntzen et al., 2005). A standard small-
scale expression lasting for 2 weeks will in this 
system yield microgram amounts of purified pro-
tein. Such tcr-ig fusion molecules have a biva-
lent architecture in their ligand binding portion, 
hence increasing the functional affinity. At the 
same time, the ig-portion bridges these «tcrs» to 
the range of molecular biology tools available for 
Abs, such as primary and secondary reagents for 

use in purification, detection and imaging. 
To obtain the protein quantities required for 

structural biology approaches such as crystal-
lization, a novel prokaryotic E. coli expression 
system has been constructed based on the co-ex-
pression of the E. coli foldase FkpA. This system 
allows for the direct production of milligram 
amounts of purified, functional sctcr protein 
in one week (Gunnarsen et al., manuscript in 
prep).  The sctcr is a small, single-polypeptide 
molecule retaining the native ligand binding 
property of the original tcr , hence represen-
ting the smallest pmHc-specific ligand known. 
Through its ease and speed of production it is 
also directly compatible with high-through put 
production and screening approaches.  

Rigorous protein discovery and engineering 
still relies heavily on the principles of natural 
selection by molecular evolution through the 
use of combinatorial genotypic libraries in com-
bination with designed downstream phenotypic 
selection. For reasons only partly understood, 
the tcr has been particularly challenging to 
implement into such systems. However, we have 
optimized a novel approach that allows for ge-
neral phage display of both the sctcr and the 
tcr-ig fusion format cFab (Loset et al., 2007). 
One can hardly underestimate the impact phage 
display technology has imposed on the field of 
antibody engineering and the successful accom-
modation of the tcr to this platform truly holds 
great promise for the future use of recombinant 
tcrs (Molloy et al., 2005).

In short, we have now at hand a full range of 
tools offering the possibility of stability, speci-
ficity and affinity engineering compatible with 
a downstream screening and characterization 
platform, as well as an extended range of for-
mats suitable for both in vitro and in vivo study 
of the tcr-pmHc interaction.
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Det har i løpet av de siste decennier blitt klart hvorledes T- og B-lymfocytter 
samarbeider i konvensjonelle immunresponser mot fremmede antigener f. eks. 
fra mikroorganismer. Forfatterne har beskrevet en ny form for T-B samarbeid 
som i modellsystemer hos mus kan forårsake autoimmune sykdommer og utvik-
ling av lymfekreft (lymfomer). 

kon v e nsjone lt s a m a r be id 
m e l l om t-  o g b-ly m f o -
c y t t e r
B-cellenes reseptor for antigen (Bcr) er mem-
branbundet antistoff , se ordforklaringer side 21. 
Når denne reseptoren binder fremmed antigen 
kan B-cellen utvikle seg til en plasmacelle som 
utskiller store mengder antistoffer rettet mot 
antigenet. For at dette skal skje må imidler-
tid B-cellen i de aller fleste tilfeller stimuleres 
(hjelpes) av T-hjelpeceller som også gjenkjenner 
antigenet. Dette skjer som vist i Fig. 1A. Når 
B-cellen med sin Bcr binder antigen, vil anti-
genet tas inn i cellen ved endocytose og delvis 
nedbrytes intracellulært. Peptidfragmenter av 
antigenet bindes til en grop i Major Histocom-
patibility Complex (mHc)-klasse i i-molekyler, 
og peptid/mHc-klasse i i-kompleksene fraktes 
ut til celleoverflaten hvor de kan gjenkjennes av 
CD4+ T-hjelpeceller. T-cellene vil aktiveres, og 
«hjelpe» B-cellen til å gjennomgå celledeling og 
differensiering til antistoffproduserende plas-
maceller. 

For at et slikt konvensjonelt samarbeid mel-
lom B- og T-celler kan finne sted må både B- 
og T-cellene gjenkjenne det samme antigenet; 
dette kalles «koplet gjenkjennelse» av antigenet. 
[Legg imidlertid merke til at B- og T-celle re-
septorene gjerne kan gjenkjenne forskjellig deler 
av antigent, dvs. forskjellige antigene determi-
nanter]. 

idio t y pe (id) -dr e v e t s a m-
a r be id m e l l om b-  o g t-
ce l l e r
Bjarne Bogen og medarbeidere har over flere 10-
år beskrevet en annen og ny mekanisme for sam-
arbeid mellom T- og B-celler. Dette konseptet 
står ikke i motsetning til konvensjonelt T-B 
samarbeid slik som beskrevet over, men er sna-
rere en form for samarbeid som kommer i tillegg. 
Sentralt i det nye konseptet er påvisningen av at 
B-celler ikke bare uttrykker Bcr i cellemembra-
nen; i tillegg presenterer B-celler fragmenter av 
de variable (V)- regionene fra Bcr på sine mHc-
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klasse i i-molekyler til CD4+ T-hjelpeceller (1-5) 
(Fig. 1B). Slike peptider fra V-regionene av Bcr 
kalles Idiotypiske (Id)-peptider, og T-cellene 
er altså Id-spesifikke. Samarbeidet mellom 
B-celler og Id-spesifikke CD4+ T-hjelpeceller 
kalles Id-drevet T-B-cellesamarbeid(4). Det er 
viktig å legge merke til at Id-drevet samarbeid 
mellom B- og T-celler, i motsetning til konven-
sjonelt samarbeid, ikke krever «koplet gjenkjen-
nelse» av antigen. Faktisk kan Bcr gjenkjenne 
et hvilket som helst antigen; samtidig kan B-
cellen få hjelp av Id-spesifikke CD4+ T-celler 
(snarere enn antigen-spesifikke T-celler). Dette 
representerer en slags «kortslutning» hvor T- og 
B-celler kan interagere i fravær av konvensjonelt 
fremmed antigen. Vi antok derfor at Id-drevet 
T-B samarbeid kunne ha fundamental betyd-

ning for fysiologisk regulering av B- og T-celler. 
Slik samarbeid kunne også ha betydning for ut-
vikling av autoimmunitet og lymfekreft. 

e n tr a nsge n mode l l f or 
id -dr e v e t t-b s a m a r be id 
Det er imidlertid vanskelig å studere Id-drevet 
T-B samarbeid fordi de to celletypene som in-
teragerer er ekstremt lavfrekvente. For å omgå 
dette problemet laget vi to komplementære mu-
sestammer (Fig. 2). Den første er transgen for 
en unik immunglobulin lettkjede (6). Den an-
dre er transgen for en T-cellereseptor (tcr) som 
er spesifikk for et Id-peptid fra lettkjeden når 
denne presenteres på mHc-klasse i i-molekyler 
(7). Den førstnevnte musen har en høy frekvens 
av B-celler som uttrykker Id+ lettkjeder, mens 

f ig.  1 .  (A) Konvensjonelt T-B samarbeid. B-
cellens reseptor for antigen (Bcr) binder fremmed 
antigen som endocytteres, delvis fragmentes, 
og presenteres som peptidfragmenter, bundet i 
«gropen» av  mHc-klasse ii molekyler, til CD4+ 
T-hjelpeceller. Aktiverte T-celler «hjelper» B-
cellen (via CD40L-CD40 interaksjon og inter-
leukiner) til å proliferere og differensiere til en 
antistoffproduserende plasmacelle. (B) Id-drevet 
T-B samarbeid. B-celler nedbryter konstitutivt 
sin Bcr og presenterer idiotypiske (Id)-peptider 
fra V-regionene på mHc-ii molekyler til CD4+ 
T-hjelpeceller (1-4). Denne nyoppdagete formen 
for samarbeid kan ha betydning for immunregule-
ring og utvikling av autoimmunitet (Fig. 3)(8;9) og 
B-cellelymfomer (Fig. 4) (14).  

f ig.  2 .  Den dobbelttransgene modellen hvor 
eksperimentene er utført. mopc3 15  er en mus 
myelomcelle som produserer et monoklonalt 
IgA med en λ2315 lett kjede. Et Id-peptid fra λ2315 

kjeden presenteres på et mHc-II molekyl (I-Ed) til 
Id-spesifikke CD4+ T-celler. Id-peptidet går fra 
aminosyre 91-101. Residuene Phe94Arg 95Asn96 er 
endret pga. somatiske mutasjoner, og er essensielle 
for Id-determinanten. T-cellereseptorgenene til 
en Id-spesifikk T- celle klon (4B2A1) ble klonet 
og brukt til å lage en tcr-transgen mus(7). λ2315 
lettkjede- genet ble brukt til å lage en Id+ transgen 
mus(6).  Id-spesifikke CD4+T- celler og Id+ B-cel-
ler fra de respektive to transgene musestammene 
ble brukt til å studere Id-drevet T-B samarbeid. 
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den andre musen har en høy frekvens av Id-
spesifikke T-celler som gjenkjenner Id-peptid/
mHc -klasse i i-molekyler på Id+B-celler fra 
den første musen. Ved bruk av disse to muse-
nestammene kunne vi så studere Id-drevet T-B 
samarbeid mellom høyfrekvente, målbare cel-
lepopulasjoner. 

id -dr e v e t t-b s a m a r be id 
o g u t v ik l ing av au t oi m-
m u n it e t
Overføringsforsøk av T- og B-celler mellom 
disse to musestammene demonstrerte at Id-
drevet samarbeid skjer effektivt in vivo (3;8;9). 
Videre ble det vist at dersom en Id+ B-celle effek-
tivt skal kunne stimuleres må den få to signaler, 
en fra Bcr når denne binder antigen og en an-
nen fra Id-spesifikke T-celler som gjenkjenner 
Id-peptid/mHc-klasse i i  på B-cellens overflate. 

Slikt Id-drevet samarbeid resulterte i dannelse 
av autoantistoffer og autoimmun sykdom av en 
Sle-lignende karakter (Fig. 4)(8;9). Id+ B-celler 
med en autoreaktiv Bcr vil få et signal ved å 
binde et selvantigen. Samtidig vil slike Id+ B-
celle få et nødvendig tilleggssignal, en «hjelp», 
av Id-spesifikke T-hjelpeceller. En slik modell 
er konsistent med at autoreaktive B-celler er 
normalt til stede i et individ, men at disse ikke 
er farlige på grunn av mangel av T-celle hjelp 
(fordi T-celler er tolerante for selvantigener). 
Id-spesifikke T-celler kan imidlertid kortslutte 
denne toleransen! (- som forklart ovenfor). 

Selv om våre forsøk har vist at Id-drevet T-B 
samarbeid kan indusere autoimmunitet i trans-
gene modeller, vet vi ikke om mekanismen kan 
utløse autoimmune sykdommer i nontransgene 
individer. Id-spesifikke T-celler er imidler-
tid påvist ved en rekke autoimmune tilstander 

f ig.  3 .  Id-drevet T-B samarbeid og autoimmu-
nitet. Autoreaktive Id+ B-celler binder autoanti-
gen (her dsDNA) med sin Bcr og får samtidig 
«hjelp» fra Id-spesifikke CD4+ T celler. Gjennom 
en kimsenterreaksjon fører dette til dannelse av 
plasmaceller som utskiller anti-dsDNA autoanti-
stoffer. Musene får en dødelig Systemisk lupus 
erytematosus (Sle)-lignende autoimmun sykdom 
og artritt(8;9).  

f ig.  4 .  Id-drevet T-B samarbeid og B-celle lym-
fomutvikling. Id+ mus ble injisert gjentatte ganger 
med Id-spesifikke CD4+ T-hjelpeceller. Dette 
førte til kronisk Id-drevet T-B samarbeid. Etter 
en latenstid på ca. 4-6 mndr utviklet musene Id+ 
B-cellelymfomer med infiltrasjon av Id-spesifikke 
T-celler(14).    
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hos mus og mennesket, hvilket understøtter 
vår modell. Andre forskningsgrupper har se-
nere fremsatt lignende teorier for Id-drevet T-B 
samarbeid  (10;11), og levert uavhengige holde-
punkter for konseptet (12). Det er nylig funnet 
holdepunkter for at  at Id-drevet T-B samarbeid  
kan ha betydning ved multippel sklerose (13).

id -dr e v e t t-b s a m a r be id 
o g u t v ik l ing av b-ce l l e  
ly m f om e r
I løpet av våre forsøk ble vi overasket da vi fant 
at kronisk Id-drevet T-B samarbeid etter en len-
gre latenstid fører til utvikling av B-cellelymfo-
mer (14) (Fig. 4). I denne studien beskriver vi at 
kronisk B-celleproliferasjon tillater en gradvis 
utvikling av onkogene kromosomfeil. Det fore-
ligger en epidemiologisk assosiasjon mellom 
autoimmune sykdommer og utvikling av B-cel-
lelymfomer. Våre funn antyder at Id-drevet T-B 
samarbeid kan være en fellesnevner, dvs. være 
en forklaring for begge sykdomstilstandene.

pl a ne r f or f r e mt ide n
Videre studier av Id-drevet T-B samarbeid vil stå 
sentralt i vår forskningsgruppes bidrag til «Cen-
ter for Immune Regulation», et nystartet sen-
ter for fremragende forskning ved UiO (Nfr). 
Sammen med professor Inger Sandlie (Institutt 
for Biovitenskap, UiO) utvikler vi løselige klasse 
i i  molekyler og løselige Id-spesifikke tcr , dette 
for å kunne få en bedre forståelse av det struktu-
relle grunnlaget for Id-drevet T-B samarbeid. Vi 
lager også nye genmanipulerte (knock-in) mus 
som skal erstatte de allerede etablerte transgene 
stammene. Slike mus vil gi oss muligheten til å 
etablere en mer fysiologisk modell for Id-drevet 
T-B samarbeid. Vi har også igangsatt studier av 
Id-drevet T-B cellesamarbeid hos pasienter med 
autoimmune sykdommer og hos pasienter med 
kreft utgått fra B-cellerekken. 

or df or k l a r ing
B-celle r ecep tor (bcr): Membranbundet 
antistoff (kalles også membranbundet immunglo-
bulin). I utskilt form: Immunglobulin, antistoff.
CD-a ntigener: Fra «cluster of differentia-
tion», markører som benyttes til å karakterisere 
celler og vev.
CD4-kor esep tor: Markør for T-hjelpeceller, 
CD4+ T-celler er spesialisert til å samarbeide 
med B-celler men også monocytter/makrofager/
dendrittiske celler. 

mhc-komplekset (m ajor histo-
compati bil it y comple x): Vevsforlikelig-
hetsantigener. Disse benyttes av antigenpresen-
terende celler til å presentere antigene peptider 
til T-celler. mHc klasse i  bindes av CD8, som 
finnes på cytotoksiske T-celler. mHc klasse i i  på 
overflaten av bl.a. B-celler bindes av CD4 på T-
hjelperceller. mHc hos mennesket kalles HLA.
idiot y pe: Unike deler av antistoffmolekyler 
som ligger i antistoffets variable (V) regioner. 
Mangfold av V-regionene til lett og tung anti-
stoff-kjede genereres hovedsakelig ved rekom-
binasjon av V(D)J gensegmenter, samt somatisk 
hypermutasjon. Idiotyper kan sees på som et 
biprodukt av disse mekanismene for antistoff-
mangfold. En B-celleklon uttrykker bare ett anti-
stoff og derfor bare en kombinasjon av V-regioner. 
Idiotyper er således klonale markører for B-celler. 
Idiotyper kan bindes av antistoffer (anti-Id As). I 
tillegg kan antistoff brytes ned til peptidfragmen-
ter, og idiotypiske peptider kan lastes opp i gro-
pen på mHc-klasse i i-molekyler. Dermed kan 
T-celler gjenkjenne B-cellens idiotype.
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W e HaVe ideNtified and charac-
terized the function of the protein 
CαS. CαS is a catalytic subunit of 

the protein kinase A (pk a) family of serine (Ser) 
and threonine (Thr) protein kinases. CαS is only 
identified one place in the body: in the sperm 
cell. CαS locates to the midpiece together with 
the energy generating mitochondria and in the 
tail. Using knock-out (KO) mice, we and others 
have shown that CαS regulates sperm cell mo-
tility and male fertility. Based on these findings 
the company Spermatech AS was founded in 
2002. Spermatech AS is an early drug develop-
ment company with the major goal of develop-
ing a male contraceptive based on targeting the 
CαS protein.

m a l e v e r sus f e m a l e 
con tr acep t ion
Until now, women have taken the major respon-
sibility for birth control and family planning. 
Contraceptives made for women are in most 
cases affecting fertility by targeting the endo-
crine system. This has shown to involve several 
side effects. Based on this knowledge, both hor-
monal and non-hormonal male contraceptives 
are being developed. Today, some male contra-
ceptives are available for testing. Most of them 
indirectly affect sperm production and matura-
tion by manipulating the male hormonal system. 

These contraceptives face the same challenges 
of harmful side effects as observed for female 
hormonal contraceptives. It is therefore a great 
need of new non-hormonal contraceptives with 
potentially less side effects. 

Small scale clinical trials using male andro-
gens are currently or soon to be enrolled.  These 
rely on the use of hormones to suppress sperm 
development, e.g. by injecting testosterone into 
to the blood and thereby preventing gonado-
trophin releasing hormone (GnRH) release 
from the pituitary gland by a negative feedback 
mechanism. GnRH is regulating the production 
of testosterone in the testis and lack of GnRH 
leads to lowered testosterone synthesis. As a 
consequence, these men have reduced fertility 
due to decreased sperm production and matura-
tion but maintain secondary sexual male char-
acteristics because of the injected testosterone. 
Unfortunately, these hormonal approaches must 
be administrated by injections or implants, and 
have severe side effects like atherosclerosis, ag-
gression, acne and sleeping disturbances. An 
already established but non-reversible method is 
vasectomy (sterilization), which can be suitable 
for men who don’t want to have (more) children. 

hoW spe r m ce l l s 
f e rt il i z e t he e g g
A single human male ejaculation releases about 

Spermatech AS - making 
a male contraceptive by
targeting a sperm specific 
protein kinase A

k eN roSeNda l , 
t U Va Holt Her eNg, 
m ar i a NNe dUel ieN 

m y rVol d,  a N ja 
c a mill a l ar SeN 

a Nd Bjør N SteeN 
Sk å lHeg g 

The Institute for Basic 
Medical Sciences, 

University of Oslo, 
N-0317 Oslo and 
Spermatech AS, 

Forskningsveien 2, 
N-0373 Oslo, Norway.
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2-5 mL of semen containing anywhere between 
40 to 400 million sperm cells in total. If the 
sperm number is below 20 million cells per mil-
liliter, a man is considered subfertile, and men 
with sperm counts below 3 million cells per 
milliliter are classified as infertile (The wHo 
manual for semen analysis). A single sperm cell 
(fig. 1) is about 40-50 microns long and carries 
23 chromosomes. Sperm cells swim at about 20 
centimeter per hour and can survive and stay 
fertile in the female reproductive tract for three 
to five days.

Sperm motility is inhibited in the seminal 
plasma but the cells will be gradually more ac-
tive after entering the female reproductive tract. 
The tail (also called flagellum) spins like a boat 
propeller to move the sperm forward. This ac-
tivity becomes even more profound when zero-
ing in on an egg. At this stage the sperm cells 
swim faster and their tail movements become 
more forceful and erratic. This behavior is called 
hyperacitivity and is one of the hallmarks of 
capacitiation. It is a process which prepares the 
sperm cell for breaking through two physical 
barriers that protect the egg from uncontrolled 
fertilization (fig. 2). The first barrier to the sperm 
is made up of so-called cumulus cells that encase 

the egg cell. The second barrier is a membrane 
called the zona pellucida. One of the proteins 
that make up the zona pellucida binds to a part-
ner molecule on the sperm. This lock-and-key 
type mechanism is species-specific and prevents 
the sperm and egg from different species to fuse. 
Once a sperm reaches an egg’s zona pellucida, 
it can partly dissolve the membrane with spe-
cial enzymes. This event is called the acrosome 
reaction and completes the capacitation process. 
However, the enzymes are not sufficient for the 
sperm cell to completely break through and fuse 
with the egg alone. The sperm cell needs both 
the enzymes as well as being hyperactive in or-
der to fertilize the egg. 

cαs  r e gu l at es m a l e  
f e rt il it y
Researchers at the University of Oslo identified 
in 2000 (Reinton et al. 2000) a protein which 
they designated CαS. Later characterization by 
the Oslo group as well as by two independent 
groups in the USA demonstrated that CαS is a 
splice variant of the catalytic subunit of protein 
kinase A (pk a) that is only expressed  in sperm 
cells (Reinton et al. 2000; San-Agustin et al. 
2000, 2001; Desseyn et al. 2000). Moreover, 

f igUr e 1 .  Sperm cells are specialized cells 
with a head containing the male dNa. Adjacent 
to the head is the midpiece which contains atp 
generating mitochondria which are vital for 
sperm tail movement and thus male fertility. 
The catalytic subunit of pk a , CαS, is a protein 
uniquely found in the tail and midpiece of the 
sperm cell, and is pivotal for sperm cell motility.

f igUr e 2 .  Sperm cells are formed and matured 
in the testis and caput epididymis. The sperm 
cells are activated to swim when stimulated 
by bicarbonate in the cauda epididymis before 
ejaculation. Sperm cells are prepared for 
fertilization of the egg in the female reproductive 
tract by undergoing the capacitation process. 
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CαS is the only catalytic subunit of pk a in 
sperm cells. Its expression is highly enriched 
in the tail as well as in the midpiece where it 
colocates with the mitochondria. By analyz-
ing two genetically altered mouse strains, one 
carrying a targeted mutation of the whole Cα 
gene (Skålhegg et al. 2002) which encodes two 
splice variants of the Cα protein, Cα1 and CαS, 
whereas the other carrying a CαS specific abla-
tion (knock-out, KO) (Nolan et al. 2004) it was 
demonstrated that CαS regulates sperm cell 
motility and male fertility. In these studies it 
was demonstrated that sperm cells isolated from 
CαS KO mice were unable to penetrate the egg 
unless zona pellucida was removed, suggest-
ing that CαS ablation inhibits the capacitation 
processes. Moreover and most importantly, 
breeding experiments with such mice demon-
strated that the male animals were 100 % infer-
tile. Based on this documentation CαS has been 
stated as pivotal for sperm movement and male 
fertility. Hence, CαS represents a promising 
target for the development of a non-hormonal 
contraceptive. 

spe r m at e ch a s:  a n e a r ly 
drug de v e l opm e n t 
com pa n y
The identification of CαS as a key regulator of 
sperm capacitation has set the basis for estab-
lishing the company Spermatech AS (http://
www.spermatech.com/ ). Spermatech AS was 
founded in 2002 by researchers at the University 
of Oslo and The Norwegian National Hospital 
(Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, R-R 
HF). Spermatech AS has a strong partnership 
with the University of Massachusetts Medical 
School, USA through Professor George Wit-
man. Professor Witman is an expert in sperm 
cell biology and male reproduction and has been 
active in the field since the 1950s. 

Spermatech AS is an early drug development 
company which focuses on the development of 
a male contraceptive based on the regulation of 
the CαS protein. As a first step in drug discovery, 
the 3-D structure of CαS has been determined 
by X-ray crystallography at the X-ray platform 
at R-R HF, (http://www.cmbn.no/group-bjoras.
html). This has enabled Spermatech to set the 

f igUr e 3 .  Schematic drawing of the principle 
behind fragment library technology (left two 
figures) and HtS (right figure). It is considered 
simple to build a novel chemical entity from small 
fragments rather than modifying already existing 
entities in order to become a potent drug. 

f igUr e 4 .  Men are willing 
to use contraceptives. Surveys 
made by the World Health 
Organization (wHo) conclude 
that over 50 % of men world wide 
are willing to take contraceptive 
if available. Moreover, over 60% 
of men in Germany, Spain, Brazil 
and Mexico were willing to use 
male contraception even though 
it is based on hormonal methods. 
Source: Heinemann,  et al. (2005). 
“Attitudes toward male fertility 
control: results of a multinational 
survey on four continents.” 
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basis for computer/structure-based drug design, 
virtual screening, and high throughput screen-
ing (HtS). Using these methods the identifica-
tion of potential CαS inhibitors (hits) will be 
performed in collaboration with Evotec AG 
(http://www.evotec.com/en/). Evotec is a world 
leading drug discovery company situated in 
Germany and England. To extend the way of 
targeting CαS function Spermatech has identi-
fied CαS binding partners by yeast two-hybrid 
screening. We are currently characterizing in-
teraction domains and amino acids involved in 
protein-protein interactions. These amino acids 
represent hot-spots that give rise to so-called 
pharmacophores. Pharmacophore points rep-
resent the basis for virtual screening of small 
molecular probes (Smp) which will be used to 
disrupt CαS function.  

The use of Smp  to target key molecules 
known to be associated with physiological dys-
functions has proven successful in order to re-
duce symptoms and progression of medical dis-
orders. Smps are rational fundaments for the de-
velopment and production of efficient medicines 
with a minimum of side effects. Specific Smps 
are developed by systematic synthesis (medici-
nal chemistry) and are grouped into specialized 
libraries according to chemical and functional 
features. These compound libraries have been 
pre-screen using both virtual, chemical and 
biological methods. Based on huge downstream 
costs and previous high rate of failure in clinical 
trials, only the pre-screened libraries are used 
for HtS in chemical and/or biological assays to 
produce molecules that will bind to the target 
molecule (hits) (fig. 3). Hits represent chemical 
entities which may be developed into lead-like 
pre-drug candidates. 

m e n a r e W il l ing t o use 
con tr acep t i v es
Recent interviews with men from four conti-
nents revealed that more than 50 % are willing 
to use contraceptives. In fact over 60% of men 
in Germany, Spain, Brazil and Mexico are will-
ing to use male contraception even if it is based 
on hormonal methods (fig. 4). The acceptance of 
male contraceptives is growing and is expected 
to reach the same acceptance as today’s female 
birth control pills when the major side effects 
have been decimated. This growing enthusiasm 
for male contraceptives reveals a huge market. 
This has caught the attention of “Big pharma” 

enterprises that have started huge efforts in de-
veloping male contraceptives.  

nov e l t e chnol o g y
Spermatech’s accomplishments, which may re-
sult in the development of a male contraceptive, 
have also provided a portfolio of technologies 
setting the basis for early drug discovery. This 
portfolio involves functional determination of 
proteins in genetically engineered animals and 
purification, characterization and 3-D structure 
determination of target proteins. This has en-
abled Spermatech to perform computer-based 
modeling and virtual screening, which further 
sets the basis for H t S  and computer-based 
drug design. Thus, Spermatech represents a 
biotechnology-based industry which has gener-
ated novel competence and technology in drug 
determination in Norway. 
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M er eNN 300 bakterieforskere fra 
ca. 30 land verden over var sam-
let på Radisson S a S  Scandinavia 

hotell i Oslo 17-21 juni iår, for å presentere og 
diskutere nye forskningsfunn på miltbrannbak-
terien B. anthracis og dens to nære slektninger; 
B. cereus, en vanlig jordbakterie som blant annet 
kan forårsake matforgifting, og den insektstok-

siske B. thuringiensis, som er i bruk som biologisk  
sprøytemiddel verden over. Møtet, som var det 
tredje i rekken av ac t-konferanser (anthracis-
cereus-thuringiensis), ble iår arrangert av profes-
sor Anne-Brit Kolstø (leder), førsteamanuensis 
Ole Andreas Økstad, forsker Nicolas J. Tourasse, 
og førsteamanuensis Ida K. Hegna, alle fra La-
boratory for Microbial Dynamics (LaMDa) og 

Bacillus act 2007 – 
Oslo, 17-21 juni 2007

Tekst:  
ole aNdreaS økStad og 

aNNe-Brit kolStø 
Foto:  

ida k .  HegNa

a NNe-Br it kolStø, leder av organisasjonskomiteen ønsker velkommen til Bacillus ac t 2007, til over 300 deltagere fra 
mer enn 30 land.

Hva er egentlig Bacillus anthracis? Hvordan forårsaker B. anthracis miltbrann 
(anthrax) – og hvordan kan det forebygges? Hvordan reguleres bakterienes pato-
genisitet? Og hvilke nye oppdagelser kommer ut av den massive genomsekven-
sering som nå foregår på disse bakteriene? Disse og en rekke andre spørsmål ble 
presentert og diskutert under konferansen «Bacillus act 2007 - International 
Conference on Bacillus anthracis, B. cereus, and B. thuringiensis» i Oslo i juni.
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Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
ac t-konferansene arrangeres hvert annet år, 
annenhver gang i USa og Europa, og ble til som 
en fusjon av to opprinnelige møteserier – «In-
ternational Conference on Bacillus anthracis» 
og «International Workshop on the Molecular 
Biology of Bacillus cereus, Bacillus anthracis and 
Bacillus thuringiensis». Sistnevnte workshop ble 
forøvrig startet av Oslo-miljøet i 1997, og retur-
nerte altså under sitt 10-års jubileum til Oslo for 
første gang.

Etter sedvanlig praksis ble konferansen 
innledet med et Keynote foredrag av en promi-
nent foredragsholder, denne gang Dr. Simon 
Foster fra University of Sheffield, UK, som på 
en eminent, tildels humoristisk, og svært lite 
selvhøytidelig måte, presenterte sine funn om 
«Staphylococcus aureus: virulence, carriage, and 
fighting the fat». Kenyote-foredraget er forøv-
rig konferansens eneste inviterte innlegg, de 
øvrige plukkes ut av komitéer ut fra innsendte 
abstracts. Totalt ble 50 foredrag og 167 postere 
presentert på møtet, og arrangementskomiteen 
hadde vektlagt å holde alle postere oppe under 
hele konferansen. Tradisjonen tro hadde møtet 

også et sosialt program både for konferansedel-
tagere og ledsagere; Keynote-foredraget ble et-
terfulgt av en velkomstmottagelse med sjømat i 
møtelokalenes foajé, og det var som alltid like 
hyggelig å møte gamle kjente igjen.  Pga. møtets 
størrelse er det alltid enkelt å få kontakt med 
nye og gamle samarbeidspartnere og få tid til 
prosjektdiskusjoner, og av hensyn til dette settes 
antall deltagere til maksimalt 350.

Møtets første hele dag ble som vanlig innle-
det med en Genomikk-sesjon. Her ble en rekke 
nye funn presentert (MJ Rosovitz, t igr , USa ; 
Tim Read, US Naval Medical Research Center, 
USa m. fl.), fra det «havet» av stammer som nå 
blir sekvensert fra denne bakteriegruppen (ialt 
30 stammer er ferdig sekvensert, 25 er under ar-
beid). Ny sekvenseringsteknologi som ikke er 
avhengig av kloning (454 GS20, fl X e.l.) mu-
liggjør rask progresjon i disse prosjektene, som 
nå er i ferd med å vise på en helt ny måte det 
variasjonsspekteret som kan finnes i genomer 
innen en gruppe beslektede bakterier. Den et-
terfølgende sesjonen innen Epidemiologi og 
Økologi beskrev et nytt verktøy for å karakte-
risere slektskapsforholdet mellom mer enn 1000 

Ho telle tS Sk y Bar , Summit 21, samlet mange konferansedeltagere for hyggelig samvær etter middagene. Flott utsikt 
over Tigerstaden fra 21. etasje.
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isolater fra bakteriegruppen ved supertre-tekno-
logi (Nicolas J. Tourasse, Farmasøytisk institutt, 
UiO). Sesjonen inneholdt også en presentasjon 
av nye B. cereus-isolater som kan gi miltbrann-
lignende sykdom, og som genetisk kan ansees 
som en hybrid mellom Bacillus cereus og Bacil-
lus anthracis (Silke Klee, Robert Koch-Institut, 
Tyskland). Kromosomet ser klart ut til å være 
et typisk B. cereus- kromosom, mens bakterien 
har et stort B. anthracis-plasmid som inneholder 
den velkjente patogenisitetsøyen med gener for 
B. anthracis-toksinene. Slike B. cereus-varianter 
er nå isolert fra sveisere i USa (cdc , Atlanta) 
og mer nylig fra ville aper (sjimpanser, gorilla) 
i Afrika. Hvorvidt dette er et steg i utviklingen 
fra B. cereus-stammer til mer farlige bakterieva-
rianter, eller vi bare ser en ustabil hybrid som vil 
forsvinne raskt, vet man ikke. Artsdefinisjonen 
av hver bakterie er nokså uklar, og skillelinjene 
mellom dei tre, som altså gir svært forskjellige 
former for sykdom, er mer diffus enn tidligere 
trodd. Mandagens program ble avsluttet med 
båttur på Oslo-fjorden. Etter en tidagers perio-
de med strålende sol og stekende sommervarme 
i begynnelsen av juni var arrangementskomiteen 
lite fornøyd med den to timer lange regnskuren 
som kom akkurat under båtturen og gjorde ut-
sikten noe mindre flott enn vanlig, men det la 
ingen synlig demper på stemningen.

Tirsdagens foredrag om bakterie-vert inter-
aksjoner og bakteriell differensiering beskrev 
blant annet temporal transkripsjons-profilering 

(arrays) av B. anthracis under infeksjon i makro-
fager, analyse av rollen bakterienes overflate-
proteiner kan spille i interaksjon med vertscel-
ler, og produksjon av virulensfaktorer i B. cereus 
biofilm. Tirsdag kveld var generøst spandert av 
Oslo kommune – med mottagelse, omvisning, 
fingermat og drikke i Oslo Rådhus. Ordføreren 
tok forøvrig imot personlig. Dette var en stor 
suksess blant deltagerne, og ikke minst også hos 
deler av arrangementskomiteen, som etter 37 år 
i distriktet endelig fikk se den vakre innsiden av 
bygget! For eventuelle lesere som ikke har vært 
i rådhuset - en guidet omvisning kan definitivt 
anbefales.

Onsdagens Genregulering- og Toksin-sesjo-
ner beskrev et nytt quorum sensing system i B. 
cereus, og nye funn på replikasjonsmekanismer 
hos plasmider i B. cereus og B. thuringiensis, som 
er nøkkelelementer for virulens og vertsspesifi-
sitet hos disse bakteriene. I tillegg ble det be-
skrevet regulatorisk «cross-talk» mellom plas-
mid og kromosomet. Dagen ble avrundet med 
bankett-middag, der stafettpinnen ble levert 
videre til våre amerikanske kolleger som skal ar-
rangere neste møte. Mange konferansedeltagere 
valgte å avslutte kvelden i hotellets skybar, med 
panoramautsikt over hele Oslo i nydelig solned-
gang. Dette uten at det gikk ut over siste mø-
tedag (torsdag), hvor sesjonen om Vaksiner og 
Terapi inneholdt flere spennende presentasjoner 
om nye lovende vaksinetargets (målmolekyler) 
identifisert ved komparativ og funksjonell geno-
mikk, samt ny vaksinasjonsteknologi basert på 
polymere mikropartikler og dNa-vaksine.

Til slutt gjenstår bare å takke alle sponsorer 
(Forskningsrådet/f Uge , US Defense Threat 
Reduction Agency, Mat Nat Fakultetet ved UiO, 
emBio, c a mSt fUge platform, Mole Gene-
tics, MedProbe, E.Pedersen & Sønn, Invitrogen, 
OsloBio) for støtte til møtet, TS Forum for god 
og effektiv arrangementstøtte, og Radisson SaS 
Scandinavia hotell for et prikkfritt arrangement. 
Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått var mø-
tet en stor suksess både faglig og sosialt, og flere 
lot seg i midnattsolens tid friste til å hekte på 
en Norges-ferie etter konferansens slutt. En noe 
sliten men meget fornøyd arrangementskomité 
kunne koste på seg å si «vel blåst», og returnere 
til de daglige gjøremål med ny inspirasjon og 
en rekke nye og utvidede samarbeidsprosjekter 
på plass. Tid for å produsere flere spennende 
forskningsresultater, så sees vi igjen til ny act-
konferanse om 2 år, da i USa .

m a Nge iNter eSSa Nte diSk USjoNer under kon-
feransens sosiale og vitenskapelige program. Her fra 
velkomst-mottagelsen - enkelte fant hotellets dessert på 
glass noe eksotisk.
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M ed aVaNSerte ter apimeto-
der menes i denne sammenheng 
legemidler til genterapi, legemidler 

til somatisk celleterapi og legemidler fremstilt av 
manipulert vev. Legemidler til genterapi og so-
matisk celleterapi er allerede omfattet av eksiste-
rende legemiddelregelverk, mens manipulert vev 
ikke har vært omfattet av dette regelverket.

Forordningen det nå er oppnådd enighet om 
i EUs organer, medfører et felles regelverk som 
omfatter produkter til disse behandlingsforme-
ne under legemiddelregelverket. Gjennom eøS-
avtalen vil denne reguleringen også få virkning 
for Norge og norske aktører. 

b a kgru n n f or 
r e gu l e r inge n
I og med at manipulert vev ikke har vært omfat-
tet av reguleringen av disse behandlingsområde-
ne og at også gjeldende regelverk har savnet eg-
net tilpassning til denne typen av legemidler, har 
EU-kommisjonen ansett det nødvendig å utvikle 
egnet helhetlig regelverk på dette området.

Kommisjonen har uttalt at et helhetlig regel-
verk vil bidra til utviklingen av disse behand-
lingsformene. Med et enhetlig regelverk i Eu-
ropa vil omsetningen av produktene bli enklere i 
og med at lik klassifisering og godkjenningsord-
ning vil sikre fri flyt av produktene, øke tilgjen-
geligheten for pasientene og legge til rette for 
investering i utvikling av slike produkter.

Sett i sammenheng med at forskning på 

disse områdene er i sterk utvikling er det viktig 
at regelverket for Europa ikke blir en begrens-
ning, men legger til rette for utvikling, samtidig 
som de etiske standpunkter i de enkelte stater 
respekteres.

Det er derfor også et hensyn bak regulerin-
gen å sikre at konkurranseevnen til europeisk 
industri ivaretas innen bioteknologiområdet.

Forslag til regler har vært på høring og det 
var et tydelig hovedinntrykk at det var behov for 
eget, harmonisert og samordnet rettslig ramme-
verk i Europa.

in n hol d i  r e gu l e r inge n
Det nye regelverket (forordningen) utvider ord-
ningen med obligatorisk sentral markedsførings-
tillatelse til også å gjelde for legemidler fremstilt 
av manipulert vev. Denne godkjenningsordnin-
gen gjelder allerede for legemidler til genterapi 
og legemidler til somatisk celleterapi. 

Det medfører at legemidler til avansert terapi 
bare vil kunne markedsføres i EU dersom EU-
kommisjonen har utstedt markedsføringstillatel-
se for legemidlene på bakgrunn av vitenskaplige 
vurderinger foretatt av eme a (Det europeiske 
legemiddelkontoret). For Norge innebærer det 
at norske legemiddelmyndigheter må treffe til-
svarende vedtak som Kommisjonen når det nye 
regelverket har trådt i kraft i Norge.

På bakgrunn av hensynene som lå til grunn 
for forslaget inneholder regelverket beskrivelse 
av legemidler til avansert terapi, vilkår for å inn-

Nytt regelverk for legemidler  
til avanserte terapimetoder –  
gen-, vev- og celleterapi
Legemidler er underlagt et strengt og detaljert regelverk som er grunnlaget for 
at det kan gis markedsføringstillatelse. Som resultat av vitenskapelig forskning 
og utvikling er nye produkttyper, som manipulert vev, utviklet. Slike produkter 
ligger i grenseland med de etablerte produktgruppene, men uten at regelverket 
har tatt særskilt hensyn til dem. Fra EU er det nå utviklet nytt regelverk som 
legger til rette for godkjenningsordninger for produkter innen blant annet om-
rådene gen-, vev- og celleterapi. 

er ik HelSta d,  
Advokatfirmaet Grette
Erik Helstad er jurist og 
har inntil nylig arbeidet 
som Legal Administra-
tor i EU-kommisjonen i 
Brussel (Enterprise and 
Industry DG), i Phar-
maceuticals Unit, sek-
sjonen med ansvar for 
legemiddellovgivning 
og legemiddelpolitikk 
i EU. Han er nå ansatt 
som advokatfullmek-
tig i Advokatfirmaet 
Grette, et firma som 
blant annet har kompe-
tanse innen legemidler, 
bioteknologi, nærings-
midler og andre natur-
vitenskap-tilknyttede 
juridiske spørsmål. Erik 
er medlem av faggrup-
pen Life Sciences og 
arbeider stort sett med 
spørsmål innenfor 
legemiddelområdet, 
medisinsk utstyr, kos-
metikk, næringsmidler 
og helsekost, samt 
tilgrensede områder 
som markedsrett og 
eU/eøS rett.
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vilge markedsføringstillatelser, prosedyrer for 
behandling av slike søknader, særskilte regler 
for utforming av preparatomtaler, merking og 
pakningsvedlegg, etterfølgende overvåkning av 
produktene, særskilte insentiver rettet mot ut-
vikling av slike produkter og bestemmelse om 
landenes frihet med hensyn til å kunne begrense 
omsetningen av slike produkter i sitt land.

Regelverket bygger på og føyer seg inn regler 
for markedsføringstillatelser for legemidler til 
mennesker slik det fremkommer i felles lovgiv-
ning innen eøS-området. 

Det nye regelverket omfatter legemidler til 
avansert terapi som skal markedsføres i Europa 
og er industrielt fremstilt. Produkter som pro-
duseres enkeltstående, er særskilt utformet til en 
bestemt pasient og brukes på sykehus i det ak-
tuelle landet under ansvaret til en lege, omfattes 
ikke av reguleringen. 

Legemidler til avansert terapi er definert som 
produkter til genterapi, somatisk celleterapi og 
produkter av manipulert vev.

h va r e gnes som 
m a n ipu l e rt v e v ?
Legemidler fremstilt av manipulert vev er i re-
gelverket definert som produkter som inneholder 
manipulerte celler eller vev og enten brukes eller 
gis til mennesker for å reparere, gjenoppbygge 
eller erstatte menneskelig vev eller presenteres 
som å ha slike egenskaper.

Produktene kan inneholde både levedyk-
tige og ikke-levedyktige celler og vev fra både 
mennesker og dyr og kan også inneholde andre 
substanser. Imidlertid faller produkter som kun 
inneholder ikke-levedyktig(e) celler og vev og 
som ikke virker hovedsakelig ved farmakolo-
gisk, immunologisk eller metabolsk måte uten-
for definisjonen.

Dersom celler og vev er så vesentlig manipu-
lert at de biologiske særtrekk, fysiologiske funk-
sjoner eller strukturelle egenskaper relevant for 
den tilsiktede gjenoppbygging, reparasjon og 
erstatning er oppnådd, anses de som manipu-
lert. Manipulasjonsmåter som ikke skal anses 
vesentlige er listet opp i forordningen og inne-
holder blant annet oppkutting, sentrifugering 
og filtrering. Også dersom cellene/vevet skal 
anvendes for hovedsakelig andre funksjoner hos 
mottageren enn hos donoren, regnes det som 
manipulert i forhold til dette regelverket.

o g h va m e nes m e d 
ge n t e r a pi  o g som at isk 
ce l l e t e r a pi  produ k t e r?
Med genterapiprodukter menes legemidler 
fremkommet ved fremstillingsprosesser som 
medfører overføring av et profylaktisk, diag-
nostisk eller terapeutisk gen (nukleinsyre) til 
humane/animalske celler.

Med somatisk celleterapi menes anvendelse 
i mennesker av autologe (stammer fra pasienten 
selv), allogene (stammer fra et annet menneske) 
eller xenogene (stammer fra dyr) somatiske le-
vende celler, hvis biologiske kjennetegn er ve-
sentlig endret som følge av manipulasjon for å 
oppnå en terapeutisk, diagnostisk eller preventiv 
effekt ved hjelp av metabolske, farmakologiske 
og immunologiske midler.

Begge disse definisjonene er ytterligere defi-
nert i regelverket.

kom bine rt e l e ge m idl e r 
t il  ava nse rt t e r a pi
Produkter som er sammensatt av medisinsk ut-
styr og levende celler eller vev regnes som kom-
binerte legemidler til avansert terapi. Men også 
medisinsk utstyr sammensatt av ikke-levende 
celler eller vev omfattes av denne gruppen, der-
som det er disses virkning på kroppen som må 
anses som hovedvirkningen av produktet.

e t isk e a spek t e r
De forskjellige europeiske land har varierende 
syn på bruk av celler, og særlig på buk av em-
bryologiske stamceller. De etiske aspektene ved 
forslaget knyttet til bruk av stamceller og celler 
fra dyr på mennesker, har vært omfattende de-
battert i EU-parlamentet ved behandlingen av 
forslaget til nytt regelverk.

Regelverket er i den sammenheng nøytralt. 
Det påvirker ikke anvendelsen av nasjonal lov-
givning som forbyr eller begrenser bruken av 
humane eller animale celler, eller salg, forsy-
ning eller bruk av legemidler som inneholder 
eller er utviklet fra slike celler. Det innebærer 
at ethvert land kan forby og begrense slik bruk, 
men dersom slik bruk ikke er begrenset skal det 
nye regelverket komme til anvendelse.

gru n n pr insippe r i 
f or sl age t
Som for andre moderne bioteknologi legemidler, 
faller produktene som er omfattet av den nye regu-
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leringen inn under virkeområdet for sentral prose-
dyre for markedsføringstillatelse av legemidler. 

Det innebærer at slike produkter ikke kan 
markedsføres uten at positivt vedtak er fattet av 
EU-kommisjonen etter vurdering av kvalitet, sik-
kerhet og effekt ved det europeiske legemiddel-
kontoret, emea (European Medicines Agency). 

Et slikt vedtak gir rett til markedsføring i 
hele EU. Norge må, etter å ha gjennomført dette 
regelverket, fatte et tilsvarende vedtak i samsvar 
med norske forpliktelser etter eøS-avtalen. 

I og med denne godkjenningsmåten sikres 
harmoniserte krav, likelydende godkjenning og 
direkte adgang til markedet for denne produkt-
gruppen.

Behandlingen i en egen komité under eme a 
(Committee for Advanced Therapies, cat) sik-
res samtidig samling av fellesskapsekspertise på 
et område hvor det kan være knapphet på ek-
spertise i enkeltlandene.

t ek n isk e k r av f or  
g odk j e n n ing 
Denne gruppen bioteknologiske legemidler er 
underlagt samme regulatoriske krav for god-
kjenning som andre bioteknologiske legemidler, 
men i tillegg oppstilles særskilte tekniske krav 
til prekliniske og kliniske undersøkelser for å 
demonstrere kvalitet, sikkerhet og effekt.

Prinsippene om frivillige donorer og at dona-
sjon av celler og vev bør skje uten betaling er vist 
til. Kommisjonen skal utferdige retningslinjer for 
god klinisk praksis (gcp) og for god fremstillings-
praksis (gmp) for denne gruppen legemidler.

Søknad om markedsføringstillatelse for le-
gemidler til avansert terapi sammensatt med 
medisinsk utstyr, biomateriale, oppbygginger/
avstøpninger skal inneholde beskrivelse av fy-
siske egenskaper og ytelser ved produktet og en 
beskrivelse av produktets konstruksjon.

I tillegg er det gitt spesielle bestemmelser for 
merking og pakningsvedlegg. Pakningsvedleg-
get skal reflektere resultater av høring av rele-
vante pasientgrupper for å sikre at vedlegget er 
tydelig, klart og lett å bruke for pasientene.

s æ r sk ilt e k r av t il  opp-
f øl ging av produ k t e ne
I søknad om markedsføringstillatelse må det 
opplyses om systemene som er planlagt for å føl-
ge opp effekten av disse produktene og overvå-
king av eventuelle bivirkninger. Om nødvendig 
må Kommisjonen, i sitt vedtak om markedsfø-

ringstillatelse, kreve særskilte tiltak fra mar-
kedsføringstillatelsesinnehaveren for å oppdage, 
motvirke og minske risiko ved produktene.

Både innehaver av markedsføringstillatelse, 
sykehus og institusjoner som anvender produk-
tene skal sikre sporbarhet av produkter/råmate-
rialer og pasienter ved fremstilling og bruk av 
produkter til avansert terapi i sin virksomhet.

inse n t i v e r
For å bidra til utvikling av produkter innen 
denne produktkategorien inneholder regelver-
ket bestemmelser som tilgodeser selskaper som 
ønsker å utvikle og markedsføre produkter til 
avansert terapi.

Ved henvendelse til det europeiske legemid-
delkontoret (eme a) med spørsmål om viten-
skapelige råd i tilknytning til legemidler til av-
ansert terapi, kreves det lavere avgifter enn ved 
ordinære søknader; 90 % reduksjon for små og 
mellomstore selskaper. Et selskap kan også be 
om anbefalinger om et produkt faller innenfor 
definisjonen eller ikke og få slik anbefaling i lø-
pet av 60 dager. 

Små og mellomstore bedrifter som utvikler 
legemidler til avansert terapi, kan også få sertifi-
sert sine kvalitets data og ikke-kliniske data.

Ved søknad om markedsføringstillatelse for 
legemidler til avansert terapi kreves det lavere 
avgifter enn ved ordinære søknader; 50 % reduk-
sjon for små og mellomstore selskaper og syke-
hus dersom de kan vise at det er særlige folke-
helseinteresser tilknyttet produktet.

v ide r e u t v ik l ing
Det nye regelverket er behandlet i de EU-par-
lamentet og Ministerrådet og det er oppnådd 
enighet. Formelt ventes forordningen vedtatt i 
EU denne høsten og vil tre i kraft kort tid et-
ter. Kommisjonen vil utarbeide de nødvendige 
retningslinjer. Et år senere, høsten 2008, vil 
regelverket komme til anvendelse. Samtidig vil 
forordningen tas inn i eøS-avtalen og bli bin-
dende for Norge.

Fem år etter ikrafttreden av forordningen 
må EU-kommisjonen utarbeide en rapport om 
anvendelsen av regelverket og angi de forskjel-
lige typer av legemidler til avansert terapi som 
er gitt markedsføringstillatelse. Rapporten må 
også vurdere den tekniske utvikling i forhold til 
anvendelsen av regelverket. Dette kan deretter 
legge grunnlag for nye endringer i samsvar med 
den vitenskapelige utviklingen.
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I gjeN H ar for Sk er Ingar Leiros ved 
NorStruct, Institutt for Kjemi, Universi-
tetet i Tromsø, publisert i emBo Journal 

(Timmins & Leiros et al., E M B O  J .; 26:3260-71, 
2007.). Dette prosjektet har pågått over lengre 
tid, og er et samarbeid med forskningsgruppa i 
makromolekylær krystallografi  ved European 
Synchrotron Radiation Facility (eSrf) i Greno-
ble, Frankrike.

RecF, RecO og RecR (RecFOR) proteinene 
deltar i viktige prosesser i dNa-rekombinasjon 
og -reparasjon. I tillegg er det vist at disse protei-
nene er viktige i forbindelse med replikasjon, der 
de spiller en rolle i å beskytte dNa fra degrade-
ring når et replikasjonskompleks støter på skadd 
templat-dNa , nærmere bestemt ved å binde til 
3’-overhengende dNa på «lagging-strand» [1,2]. 

Tidligere er krystallstrukturene av ukom-
pleksert RecO [3] og RecR [4] fra den ekstremt 
strålebestandige bakterien Deinococcus radiodu-
rans løst og biokjemisk karakterisert. I tillegg til 
å bestemme den tre-dimensjonale strukturen, er 
i begge tilfellene aminosyrer ansvarlig for dNa-
binding blitt identifi sert og verifi sert ved muta-
genese. Selv om disse arbeidene har økt forståel-
sen av hvordan RecO og RecR enkeltvis intera-
gerer med dNa , har de også etterlatt spørsmål, 
siden spesifi siteten i dNa-binding er defi nert ved 
at RecO og RecR danner et stabilt kompleks. 

Nå har krystallstrukturen av dette protein-
protein komplekset blitt bestemt [5]. I tillegg til 
selve strukturbestemmelsen, er det heteroheksa-
mere komplekset bestående av 4 RecR og 2 RecO 
molekyler også karakterisert med hensyn på 
dNa-bindingsspesifi sitet. En modell av hvordan 
RecOR komplekset interagerer med 3’-overhen-
gende dNa er presentert, og underbygd av mu-
tasjonsanalyse der totalt 16 varianter er analysert 
både med hensyn på bidrag til kompleksdannelse 
og dNa interaksjon.

r ef e r a nse r :
1. Morimatsu, K., Kowalczykowski, S.C. (2003) RecFOR 
proteins load RecA protein onto gapped DNA to accelerate 
DNA strand exchange: a universal step of recombinational 
repair. Mol Cell, 11, 1337-1347.

2. Courcelle, J., Donaldson, J.R., Chow, K-H., Courcelle, 
C.T. (2003) DNA damage-induced replication fork regres-
sion and processing in Escherichia coli. Science, 299, 1064-
1067. 

3. Leiros, I., Timmins, J., Hall, D.R., McSweeney, S. 
(2005) Crystal structure and DNA-binding analysis of 
RecO from Deinococcus radiodurans. EMBO J. 24, 906-918.

4. Lee, B.I., Kim, K.H., Park, S.J., Eom, S.H., Song, 
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Igjen en «norsk» 
artikkel i emBo Journal

figUr eN V iSer A) Krystallstrukturen av det heteroh-
eksamere RecOR-komplekset fra Deinococcus radiodurans. 
Dette komplekset består av fi re RecR (lys brun) og to RecO 
(blå) molekyler. Organiseringen av komplekset er en ring-
lik tetramer av RecR der de to RecO molekylene interagerer 
med midten av RecR-ringen. B) Orientering som A), men 

indikerer en modell av hvordan 3’-overhengende dNa kan 
stabiliseres av RecOR-komplekset. Ved dNa-interaksjon vil 
et RecO molekyl sannsynligvis dissosiere fra komplekset. 
C) Rotert i forhold til A), der aminosyrer kritiske for dNa-
interaksjon er indikert i rødt. Viktigheten av disse aminosy-
rene er bekreftet ved mutagenese [5].

e ir ik fr eNgeN
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I a f teNp oSteN i  j U Ni  fi kk vi vite at 
eldstemann er glupest: Er du førstemann i 
søskenfl okken, kan du glede deg over at du 

trolig er mer intelligent enn dine søsken. Dette 
tabloide utspillet fra en såpass ”seriøs” avis refe-
rerte til en norsk undersøkelse som ble publisert 
samme dag i Science: Explaining the relation bet-
ween birth order and intelligence, forfattet av Pet-
ter Kristensen, STAMI og Tor Bjerkedal, UiO. 
Deres poeng er at det ser ut til å være sosial rang 
(social rank) framfor selve fødselsrekkefølgen 
som er avgjørende. Med andre ord, vokser man 
opp som eldstemann i en familie er de bakenfor-
liggende omstendigheter av liten betydning for 
observasjonen at sannsynligheten er 57 % for at 
man er mer intelligent enn sin yngre bror, mens 
sannsynligheten for at den yngste er mest intel-
ligent bare er 43 %. 

Det Aftenposten forbigår i taushet er at un-
dersøkelsen baserer seg på intelligenstesten ut-
ført ved militær sesjon og bare sammenlikner 
brødrepar. Hvis disse brødreparene kommer fra 
en større søskenfl okk, er forskjellene mindre. 
Jeg har lest et annet sted at det ”verste” som kan 
skje en gutt er at han får en lillesøster innen kort 
tid (2 år), men det har ikke vært noe moment 
i denne undersøkelsen. Jenter er ikke med. De 
250.000 guttene som er undersøkt er født mel-
lom 1967 og 1976. Heldigvis er dette lenge etter 
at både min storebror og jeg ble født. Siden vi er 
i slekt med matematikeren Niels Henrik Abel, 
tar jeg ikke disse funnene så tungt, men det er 
en strek i regningen at vi stammer fra den yngste 
av Abels to yngre brødre. Nå hadde Niels Hen-
rik Abel imidlertid også en eldre bror som ikke 
drev det særlig langt, selv om han fi kk samme 
undervisningstilbud som Niels Henrik som ung. 
Verken Niels Henrik selv eller familien oppda-
get imidlertid hans talent for matematikk før 

han som 16 åring fi kk Bernt Michael Holmboe 
som lærer (senere professor ved UiC, nå UiO).

Intelligensforskjellen mellom eldre og yngre 
bror blir altså mindre hvis disse kommer fra en 
større søskenfl okk og ennå mindre dersom brø-
dreparet kom til verden et stykke ut i barnefl ok-
ken. 

Dette forklarer for eksempel hvorfor profes-
sor i teoretisk fysikk Egil Hyllerås, som hadde 
seks eldre brødre var såpass intelligent som han 
var og at matematikeren Sophus Lie faktisk ble 
født som nummer seks av sju i barnefl okken. 
Einstein derimot, hadde ingen bror, verken el-
dre eller yngre, men han hadde en søster. Marie 
Curie hadde så vidt jeg kan bringe på det rene 
fi re eldre søsken, hvorav tre var jenter. Max 
Planck ble også født som sjettemann i barne-
fl okken. Den geniale Kristian Birkeland hadde 
en to år eldre bror, Tønnes, som ikke var like 
genial, men som på den annen side fi kk ti barn 
selv. Charles Darwin ble født som nummer fem 
av seks. Hvis vi tenker på polarhelter, hadde 
Roald Amundsen tre eldre brødre og Fridtjof 
Nansen en bråte eldre halvsøsken, hvorav 4-5 
(halv)brødre. Alle disse opplysningene til trøst 
for biokjemikere som på tross av sen ankomst i 
søskenfl okken holder fast ved en forskerkarriere, 
og som ikke ønsker å legge om karrieren etter 
den nedslående artikkelen i Aftenposten i juni. 
Har noen genier i det hele tatt blitt født først i 
søskenfl okken? Førstefødte barn trenger jo også 
trøst etter å ha lest listen ovenfor. Vi kan nevne 
Johannes Kepler, Isaac Newton (som vokste opp 
med bestemor) og Carl von Linné. Hvis vi løfter 
blikket fra genienes verden til andre samfunns-
områder, så har kanskje ikke odelsloven vært et 
feilgrep. Kan det tenkes at norsk landbruk har 
tjent på at glupingene har arvet gårdene.



Stipendiatstilling – molekylærbiologi 
Ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål Universitetssykehus er det ledig en 4-årig 
stipendiatstilling i molekylærbiologi. Stillingen er finansiert av Universitetet i Oslo. Det er knyttet 25 % 
pliktarbeid til stillingen. Stipendiatstillingen forutsettes knyttet til kvalifisering for doktorgrad ved et norsk 
doktorgradsprogram. Målet er at stipendiaten oppnår doktorgradskompetanse ved utløpet av 
stipendperioden. 

Stipendiaten vil inngå i en etablert forskningsgruppe med et definert prosjekt. Arbeidsområdet vil være 
identifikasjon av signalveier og reguleringsmekanismer involvert i utvikling av hypertrofi og hjertesvikt. 
Kunnskaper om molekylærbiologi, proteomikk, signalproteiner og proteinkomplekser er en fordel. Det er 
ønskelig at kandidaten behersker celle- og molekylærbiologiske teknikker som western blotting, kloning, 
protein ekspresjon, PCR, transformasjon, dyrking av cellekulturer og transfeksjon, men opplæring vil bli 
gitt. Personlig egnethet og erfaring med forskningsvirksomhet vil bli vektlagt. Det stilles krav til 
selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr et innovativt og dynamisk miljø med bred erfaring og kompetanse. Prosjektet har oppstart 
inneværende år.  

Kval.: cand scient eller tilsvarende  Søknadsfrist: 30. september 

Kontaktpersoner: Prof. Geir Christensen tlf. 23 01 67 93 / Cathrine Rein Carlson tlf. 23 01 68 42,  
e-mail: geir.christensen@medisin.uio.no/cathrine.carlson@medisin.uio.no 



n y t t:
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 avhen-
ger 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
A n nonsepr iser f r A 1.  jA n uA r 20 0 7:

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 

nB!! Hamid Samari slutter nå i NBS-nytt slik at jobben som annonseansvarlig er ledig fra høsten 2007. Gi beskjed til redaktøren 
eller generalsekretæren i NBS (hhv Eirik Frengen eller Winnie Eskild) om du kan gjøre denne viktige jobben for NBS.





r e t Ur a dr eSSe :  NBS-nytt v/Cecilie Kåsi, Institutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern, 0316 oSlo


