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Presisjon i qPCR oppsett 

Picodrop - 2 l spektrofotometer 
Leser av prøven mens den er i pipettespissen 

Første allerede levert i Norge. 

Alle priser er eks. MVA, fob Oslo. www.eped.com 

Vi har nå levert 5 til oppsett av real-time PCR. 
 
- Enkel i bruk og meget kompakt. 
- Brukervennlig programmering.  
- 1-200ul. CV<1%. 
- Kan leveres med UV-lys. 
- Tilpasset de fleste rør og plater. 
- Væske deteksjon. 
- Ingen belastningsskader. 
 

      Pris fra Kr. 225.000,-  

Picodrops unike design og patent gjør avlesning av DNA og RNA enda enklere. For første gang kan 
du lese av prøven direkte gjennom spissen og bruke prøven etterpå. Meget brukervennlig programva-
re, som automatisk kalkulerer konsentrasjon, A260/280 ratio og konsentrasjon av eventuelt fargestoff. 
Resultatene lagres i Excel-format. Detekterer ned til 3ng/ul DNA og 0,1mg/ml BSA. 

Introduksjonstilbud: Pris Kr. 85.000,- 
Ingen kryss-kontaminasjon Ab Presisjon 0,003 
Ingen carry-over Meget enkel i bruk - Ingen kyvette 
Enkelt vedlikehold 100% recovery av prøven 
230-850 nm, 0-2,2 AU DNA, RNA, Protein og microarray 

Flere velger nå CAS-1200 til å sette opp sine reaksjoner 
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Å
rets nobelpr is  i  Medisin / Fy-

siologi gikk i år til tre personer som 

utviklet metodene for å generere 

«knock out» mus. I dag er genetisk modifi serte 

mus en essensiell komponent i den eksperimen-

telle verktøykassen. Tusenvis av varianter deltar 

i forskning i laboratorier over hele verden. 

Mario Capecchi og Olivier Smithies var opp-

tatt av å fi nne spesifi kke måter for å endre det 

mammalske genom, Capecchi på jakt etter me-

toder å føre gener inn i celler, og Smithies med et 

håp om å korrigere genetiske defekter som leder 

til sykdommer. De oppdaget begge, og uavhen-

gig av hverandre, at de kunne introdusere korte 

sekvenser av manipulert DNA i kromosomer via 

en naturlig mekanisme, men kun i voksende cel-

ler. Samtidig, viste det seg at stamcellekulturene 

som Martin Evans utviklet kunne være det per-

fekte verktøy for å ta cellulære genmanipulasjo-

ner fra petriskåla inn i hele dyr. Kombinasjon av 

de to metodene, genmodifi sering i embryoniske 

stamceller og så injisere disse i befruktede mu-

seegg, gjorde det mulig å kreere mus med spesi-

fi kke genetiske modifi seringer som kunne ned-

arves til neste generasjon. «Knock-out» musa var 

født. Det perfekte verktøy for å studere geners 

funksjon, samt å generere modeller for mange 

sykdommer i mennesket. 

Capecchis karriere, i likhet med en annen 

Nobelprisvinner, Doris Lessing, viser at et strikt 

mønster med formell skolegang nødvendigvis 

ikke er eneste vei til suksess. Capecchi var født 

i Verona, Italia i 1937. Fire år gammel ble han 

skilt fra sin mor, som ble fengslet under siste 

verdenskrig. I de neste 4,5 år levde han på gata, 

av å tigge og stjele. Han ble gjenforent med sin 

mor som niåring hvorpå de utvandret til usa. 

Der fi kk han for første gang lære å lese og skrive. 

Etter fl ere års skolegang og studier, fullførte han 

i 1967 sin PhD ved Harvard under veiledning 

av James D Watson. Capecchi uttalte følgende 

om sin veileder: «Han lærte meg ikke så mye om 

hvordan å gjøre vitenskap, men ga meg heller 

selvsikkerhet til å takle ethvert vitenskapelig 

spørsmål som fasinerte meg, uavhengig av hvor 

komplekst det var.» Videre, «han lærte meg også 

hvor viktig det var å formidle sin vitenskap på en 

klar måte, samt å forfølge viktige vitenskapelige 

spørsmål.» 

Hvilket skussmål å få av sin elev! Noe å strebe 

etter for enhver veileder!    

mvh Berit

president

ber it joh a nsen

Kjære biokjemikere!

Annonsene kan ha opptil 4 farger. Faste annonsører i nbs-nytt, dvs. de som har annonse i 

minst tre numre på rad, kan få satt inn sin logo på hjemmsidene til nbs (www.biokjemisk.no).

Prisene for nettannonsene avhenger av hvor stor annonsen i nbs-nytt er:

5000 kr + mva (tre helsider i nbs-nytt)

7500 kr + mva (tre halvsider i nbs-nytt)

10000 kr + mva (tre kvartsider i nbs-nytt)

I tillegg gis det 10 rabatt til faste annonsører 

annonsepriser:

1/1 side 8900,-

1/2 side 5900,-

1/3 side 4400,-

1/4 side 3700,-

1/8 side 1900,-

Annonser i nbs-nytt

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. 
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M
ed de t te nummer e t avslut-

ter jeg som redaktør for nbs-nytt. 

Redaktørjobben har vært lærerik 

og ikke så tidkrevende som jeg fryktet da jeg 

overtok den for to år siden. Hovedgrunnen til 

dette er samarbeidet med dyktige folk som har 

arbeidet med formgivingen, og et velfunge-

rende maskineri bygget opp av tidligere redak-

tører.

Jeg håper dere nbs-medlemmer har funnet 

innholdet i bladet interessant. Den siste artik-

kelen i spalten «historiske norske arbeider» be-

skriver Asbjørn Føllings påvisning av fenylala-

nin-akkumulering hos barn med fenylketonuri, 

Føllings sykdom. Arbeidet, som ikke resulterte i 

Nobelpris for denne storheten i norsk biokjemisk 

forskning, er en virkelig klassiker. Nå er det opp 

til den nye redaksjonen om de ønsker å fortsette 

tradisjonen med presentasjon av arbeider som 

fortjener fornyet heder og oppmerksomhet. 

Vi har også forsøkt å omtale spesielt gode ar-

beider som har kommet ut fra norske miljøer, og 

vi har presentert nye doktorander. For at dette 

skal fungere bedre ved en eventuell fortsettelse 

neste år, bør veiledere bli fl inkere til å sende inn 

en oppsummering av kandidatens forskning. Da 

kan bladet gi en god dekning av nye doktorander 

i hele landet. Jeg benytter samtidig anledningen 

til å oppfordre dere til å bidra med artikler til 

nbs-nytt. Spesielt for studenter og stipendiater 

er nbs-nytt en god kanal for å gjøre seg synlig 

innenfor miljøet. 

Tidligere initiativer for å få igang debatter 

med relevans for biokjemikere har så langt ikke 

resultert i en heftig tilstrømming av engasjerte 

innlegg til nbs-nytt. Engasjementet for en må-

neds tid siden da medisinprofessorene Guro 

Valen og Joel Glover (UiO) og biologen Mar-

tin Speth (umb) arrangerte en demonstrasjon 

foran Stortinget for mer penger til biomedisinsk 

grunnforskning i Norge, vitner om at det er folk 

som er villige til å slåss for saker de brenner for. 

Kanskje nbs-nytt ikke er det forum folk velger 

for å uttrykke sine meninger og starte debatter?

Jeg regner med at dere lesere har synspunkter 

på hva som må til for å forbedre bladet. Da bør 

dere ta kontakt med redaksjonen. 

Til slutt vil jeg takke Trude Tenold og Øy-

stein Vidnes for utmerket innsats med formgi-

vingen i 2006 og 2007 (hhv), og redaksjonsmed-

lemmene for deres innsats. Håper noen av dere 

står på til neste år også, slik at den nye redaktø-

ren har med seg videre noen medarbeidere med 

erfaring. 

Samtidig ønsker jeg leserne god jul og et godt 

nytt år!

redaktør

eir ik fr engen

Kjære lesere
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Følling A. (1934) Utskillelse av fenylpyrodruesyre i urinen som stoff skifte-

anomali i forbindelse med imbecillitet. Nor. Med. 8, 1054-1059

historiske norske arbeider:

Asbjørn Følling

osl o 1 .  j uni 1960.  Professor dr. med. Asbjørn Følling mottar Anders Jahres medisinske pris av rektor ved Universitetet i Oslo, Johan T. Ruud (t.h.). 

Utdelingen fant sted i Universitetets aula, og det var første gang prisen ble utdelt. (ntb arkivfoto Per-Arne Knobelauch / scanpix).

a r ne k lu ngl a nd
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E
t ter 2 år er redaksjonen i nbs-nytt 

klar for utskifting og serien av historis-

ke norske artikler blir dermed (kanskje) 

også avsluttet. Det passer bra å avslutte med en 

oppdagelse som kanskje alle kan enes om er et av 

Norges viktigste bidrag innen biokjemisk fors-

kning. Det er i dag 74 år siden Asbjørn Følling 

publiserte sine funn som viste at fenylalanin ak-

kumulerte og ble skilt ut som fenylketoner i uri-

nen hos barn med fenylketonuri (pku), i Norge 

også kjent som Føllings sykdom. Historien star-

ter med fortvilte foreldre, og et av disse parene 

oppsøkte Asbjørn Følling. Den avsluttes som en 

solskinnshistorie hvor en enkel test, og en spesi-

ell diett, gir normal utvikling hos barn som ellers 

ville blitt sterkt mentalt retarderte. 

u tdel ing av joseph p.  k ennedy inter nationa l awar d in menta l r e tar dation.  Bildet viser de, som sammen med Asbjørn 

Følling, mottok Joseph P. Kennedy sin pris for forskning på mental retardasjon og for læring av mentalt retarderte. Fra venstre, Murray L. Barr, for 

oppdagelsen av «Barr-Body», Samuel A. Kirk for utvikling av teknikker for læring hos mentalt retarderte, John Fittinger, på vegne av «us National 

Association for Retarded Children» (narc), John F. Kennedy, Ivar Asbjörn Fölling, for oppdagelsen av pku, Jerome Lejeune for oppdagelsen av 

kromosomabnormalitet i Down’s syndrom og Joe Hin Tjio, for oppdagelsen av kromosomtallet (sistnevnte sammen med Albert Levan (Sverige) som 

ikke var tilstede ved fotografering) (Figur fra Centerwall & Centerwall, 2000).
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Asbjørn Følling ble født i Kvam (Nord-Trøn-

delag) i 1888. Til tross for at han var bondesønn 

fi kk han starte sine studier ved Norges Tekniske 

Høyskole i Trondheim i 1910. Dette skyldes at 

han hadde en eldre bror som kunne ta gårds-

arbeidet, samt en eldre søster i Trondheim som 

han fi kk bo hos. Han ble uteksaminert fra kje-

milinjen i 1916. Han fortsatte med medisinstu-

dier i Oslo og ble lege i 1922 og dr med i 1929.

Asbjørn Følling ble oppsøkt av Borgny 

Egeland i 1932. Bakgrunnen for dette besøket 

var hennes to barn som hun hadde hatt med på 

en evig runde fra lege til lege uten at noen kunne 

hjelpe. Borgny Egeland og hennes mann hadde 

2 barn som var syke og de hadde etter hvert mer-

ket en spesiell lukt på barnerommet (fra urin) og 

tenkte det kunne være noe feil med stoff skiftet. 

Så hadde de fått høre at Asbjørn Følling var en 

dyktig professor med kunnskap om stoff skifte-

sykdommer. Bakgrunnen for at Følling klarte 

å løse gåten var trolig hans unike kompetanse 

innen kjemi fra nth, i tillegg til medisinsk ut-

dannelse. 

Hans første oppdagelse var at jernklorid til-

satt urinen fra barna helt uventet ga en grønn 

farge, han hadde eventuelt ventet en rød-brun 

farge som blant annet kunne indikere sukker-

syke. Dermed var mysteriet et fakta, og Følling 

arbeidet målrettet med kjemiske reaksjoner for 

å identifi sere den ukjente substansen. Totalt 

fi kk han over 20 liter urin fra barna, og i perio-

der kom Borgny Egeland innom med urin hver 

andre dag. I 1934 publiserte han sine funn som 

viste utskillelse av fenylpyrodruesyre i urinen fra 

de to barna (1).

Samtidig som han utførte sin forskning for å 

identifi sere substansen fra urin oppsøkte han in-

stitusjoner for mentalt retarderte barn for å samle 

inn urinprøver. I ca. 400 urinprøver, fra blant an-

net Torshovs off entlige skole for mentalt skadede, 

Fru Hjorts hjem i Bærum og barneklinikken ved 

Rikshospitalet, fant han tilsvarende grønn reak-

sjon i 10 urinprøver. Her fant han også at sykdom-

men var tilstede i to søsken, slik som for Borgny 

Egelands barn. Sykdommen har en autosomal 

recessiv arvegang, noe som ble nevnt av Følling i 

hans opprinnelige publikasjon og senere beskre-

vet i mer detalj i samarbeide med Otto Lous Mohr 

og Lars Ruud (2). Det skulle likevel ta 20 år før 

det ble etablert en spesiell diett som ga eff ektiv 

behandling (3, 4). Føllings oppdagelser, og senere 

arbeid med å etablere en diett for behandling, har 

blant annet ført til at alle nyfødte barn i industria-

liserte land undersøkes for pku. Omlag 1 av 10.000 

rammes. Barn fanges opp ved screening når de er 

omlag 2 uker gamle og med dagens diettbehand-

ling utvikler diagnostiserte barn seg normalt.

Ved opprettelse av Th rone-Holsts institutt for 

v ed t ilse t ting av et par dråper jernklorid blir 

urinen grønn (Figur fra Centerwall & Centerwall, 

2000).



9
nbs-n y t t 4 /2007

ernæringsforskning ble Asbjørn Følling kallet 

som instituttets første professor i 1932. Følling 

var fra 1935 professor ved Norges Veterinærhøy-

skole og fra 1953-1958 professor i biokjemi ved 

Rikshospitalet.

Følling mottok mange priser for sin opp-

dagelse og var i 1960 den første som mottok 

Anders Jahres medisinske pris. I 1962 mottok 

han Joseph P. Kennedy International Award in 

Mental Retardation.  

Følgende artikler er benyttet, og anbefales 

som videre lesning, til denne presentasjonen 

(5, 6).

r ef e r a nse r

1) Følling, A. (1934). Utskillelse av fenylpyrodruesyre i 

urinen som stoff skifteanomali i forbindelse med imbecil-

litet. Nord Med 8: 1054-1059.

 2) Følling, A., Mohr O.L. og Ruud, L. (1944). Oligophre-

nia phenylpyrouvica. A recessive syndrome in man. Det 

Norske Vitenskapsakademi 1944, 1-14.

3) Bickel, H., Gerrard, J. og Hickmans, E.M. (1953). Infl u-

ence of phenylalanine intake on phenylketonuria. Lancet 

2: 812-813.

4) Horner, F.A. og Streamer, C.W. (1956). Eff ect of pheny-

lalanine-restricted diet on patients with phenylketonuria: 

clinical observations in three cases. jama 161: 1628-1630.

5) Centerwall, S.A. og Centerwall, W.R. (2000). Th e 

discovery of phenylketonuria: Th e story of a young cou-

ple, two retarded children, and a scientist. Pediatrics 105: 

89-103.

6) Lie, S.O. (2000). Føllings sykdom. Tidsskr Nor Lægefo-

rening 120: 3042-3043.

Har du spørsmål om kreft?
Ring Kreftlinjen på telefon 800 48 210
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no Kreftlinjen er åpen for alle og 

tjenesten er gratis fra fasttelefon. 
Den er et tilbud til alle som har spørsmål om kreft. 
Kreftlinjen bemannes av helsepersonell som har 
taushetsplikt. 

Du kan også kontakte oss på: 
>  e-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no
>  SMS til 1980 merket Kreftlinjen
>  eDialog 24 på www.kreftforeningen.no
>  FAQ / ofte stilte spørsmål

Kreftlinjens åpningstider: >  mandag, tirsdag og onsdag: kl. 0900–2000   >  torsdag og fredag: kl. 0900–1500

de t v iste seg at Asbjørn Følling tilfeldigvis var i slekt med de to 

første pasientene som ble diagnostisert med pku (ikke genetisk).
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A
rthur kor nberg d øde den 26. 

oktober i år, i en alder av 89 år. Han er 

mest kjent for at han fi kk Nobelprisen 

i Fysiologi/Medisin i 1959. Han hadde et livs-

langt kjærlighetsforhold til enzymer («I have ne-

ver met a dull enzyme») og de avslørte for ham 

mange av livets sentrale hemmeligheter. 

Arthur Kornberg ble født i New York i 1918 av 

fattige, jødiske foreldre. Han fi kk en god skole-

gang og utdannelse i medisin før han gikk løs 

på sin forskergjerning. I de første årene arbeidet 

han blant annet med leting etter nye vitaminer, 

regenerering av atp fra adp, nad pyrophos-

phorylase og biosyntese av nukleotider  – noe 

som til slutt ledet ham til syntese av dna. I 

1956 demonstrerte han replikasjon av dna i et 

ekstrakt fra E. coli-celler, mens han arbeidet i 

St. Louis. Men dette gjennombruddet ble ikke 

akkurat møtt med ovasjoner og det tok fl ere år 

å få arbeidet publisert. jbc sine referees trodde 

ikke det var mulig å skape «liv» på denne må-

ten og forlangte at det dna som ble syntetisert, 

måtte vises å være biologisk aktivt på en eller 

annen måte. Først i mai 1958 ble arbeidet publi-

sert, men kun fordi redaktøren for jbc trosset 

rådet fra sine referees. Ett år etter fi kk Kornberg 

Nobelprisen for dette arbeidet. Denne historien 

kan kanskje være en trøst for alle som får sure 

kommentarer til sine manuskripter.

Det viste seg etterpå at det enzymet Korn-

berg hadde karakterisert, ikke var den replikati-

ve dna polymerasen, men en «hjelpe»-polyme-

rase som også deltar i reparasjon av dna, nemlig 

dna polymerase I. Underlig nok var hans sønn, 

Th omas Kornberg, i et annet laboratorium der 

han deltok i karakteriseringen av dna polyme-

rase III, som viste seg å stå for replikasjon av E. 

coli-kromosomet. Men begge polymerasene ut-

førte i prinsippet samme reaksjonen: De kunne 

legge til et nytt nukleotid på 3’-oh-enden av en 

dna-tråd. 

Kort etter at han fi kk Nobelprisen fl yttet 

Kornberg til Stanford University der han begyn-

te å bygge opp en biokjemi-avdeling som skulle 

bli ledende i verden i mange år. Biokjemikere 

som Paul Berg, David Hogness og Bob Lehman 

ble rekruttert av Arthur til Stanford, og en lang 

rekke verdenskjente biokjemikere har siden blitt 

utdannet der. Kornbergs forestillinger om en 

åpen avdeling der alle delte felles ressurser, var 

svært uvanlig, men ble meget vellykket på Stan-

ford. Man kan kanskje si at Kornbergs arbeid 

med nukleotider og dna polymerase markerte 

starten på molekylærbiologien. Hans kolleger 

og elever på Stanford var blant de som utførte 

de første kloningene av dna og utviklet rekom-

binant dna-teknologi.

På Stanford utviklet Kornberg sine ideer om 

dna replikasjon, og etter hvert ble hele proses-

sen med initiering og elongering karakterisert 

gjennom møysommelige og intrikate eksperi-

menter. Det begynte med replikasjon av enkle 

fag som m13 og φx-174 og ble avsluttet med ka-

rakterisering av initieringsprosessen og av alle 

proteinene involvert ved replikasjonsgaff elen på 

kromosomet til E. coli. I fl ere tiår drev han en 

«DNA replication factory» som leverte nye funn 

på rekke og rad – funn som raskt fant sin vei 

til prestisjetunge tidsskrifter og til lærebøkene. 

Arthur moret seg stort da det kom en selger på 

En legende innen 
biokjemien

er ik boy e og 

k ir sten sk ar sta d

Avd for Cellebiologi

Institutt for 

Kreftforskning

Rikshospitalet-

Radiumhospitalet

Montebello, 0310 Oslo
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besøk og tilbød ham et «kit» som kunne utføre 

dna replikasjon – som om alle de 200 arbeidså-

rene nedlagt i hans laboratorium kunne samles i 

et «kit». I de siste 10 årene av sitt forskerliv gikk 

han tilbake til et prosjekt som hans kone hadde 

drevet med i 1950-årene, nemlig betydningen av 

inorganisk polyfosfat. Det er fremdeles et mys-

terium hvorfor de fl este organismer lager lange 

kjeder av polyfosfat.

I sin tid på Stanford var Kornberg også en 

sterk talsmann for forskning overfor de føderale 

myndigheter og han klarte å skaff e betydelige 

midler til grunnforskning. Han var en av driv-

kreftene bak satsingen på grunnforskning gjen-

nom National Institutes of Health og hadde 

stor innfl ytelse i politiske kretser. Mest av alt 

argumenterte han for sitt reduksjonistiske syn, 

for han ønsket å studere alle enzymer og reak-

sjoner i godt defi nerte systemer. «Do not waste 

clean thinking on dirty enzymes» er et typisk 

Kornberg-uttrykk, men han anerkjente alltid 

Efraim Racker som opphavsmannen til dette 

kjente sitatet.

Arthur Kornberg var svært familiekjær. Det 

ga seg blant annet utslag i at hans tre sønner tid-

lig ble eksponert for arbeid i laboratoriet. To av 

dem fortsatte med biologi, og det var nok spe-

sielt gjevt for Arthur da hans sønn Roger fi kk 

Nobelprisen i kjemi for sitt arbeid med rna po-

lymerase i 2006.

En titt på PubMed viser at Arthur Kornberg 

var en aktiv forsker helt til sin død. Han var en 

bemerkelsesverdig mann som tok sitt arbeid og 

sin livsoppgave svært alvorlig, men som også 

hadde sans for det gode liv og en god latter.

arthur kor nberg, 1918–2007. Bildet er kopiert fra nettsiden til Stanford School of Medicine, og trykket med deres 

tillatelse (Foto: Jamie Kripke Photography).
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A
t ten år et ter den første genmo-

difi serte musen ble publisert av Koller 

og medarbeidere (9) kom belønnin-

gen. Årets Nobelpris i medisin eller fysiologi er 

tildelt trioen Mario Capecchi, Oliver Smithies 

og Martin Evans for deres banebrytende oppda-

gelser og kombinasjon av teknikker som gjør det 

mulig å konstruere eksakte arvbare genetiske 

endringer i mus, eller såkalte «knockout» mus. 

Genmodifi sering i mus bygger på to grunnprin-

sipper: å kunne lage presise endringer i musens 

DNA, og å sikre at slike endringer lar seg ned-

arve fra de modifi serte musene til deres avkom. 

Utvikling av slik teknologi er et godt eksempel 

både på visjonære forskere og på hvordan nye 

oppdagelser og teknikker innenfor forskjellige 

felter «fi nner» hverandre. 

homol o g r ekom bina sjon i 
pat t e dy rce l l e r
Utveksling av genetiske elementer innen et 

genom er helt nødvendig for å sikre genetisk 

variasjon. Denne mekanismen kalles homolog 

rekombinasjon. Nobelprisen i 1958 ble tildelt 

Joshua Lederberg for sitt arbeid med å beskrive 

og klarlegge rekombinasjon hos bakterier (1). På 

1970 tallet ble det så utviklet sofi stikerte meto-

der for modifi kasjon av gener i gjær (S. cervisiae) 

og slimsopp. Forskningsgruppene til Capecchi 

og Smithies påviste uavhengig av hverandre at 

homolog rekombinasjon også fantes som meka-

nisme i pattedyrceller, og at den kunne utnyttes 

for å lage en spesifi kk endring i et gen (2-4)  et-

ter de samme prinsipper som i gjær (Figur 1). 

Kunststykket som ble utført av begge grupper, 

var å fremskaff e metoder for å selektere celler 

hvor det hadde skjedd endringer ved homolog 

rekombinasjon. Dette var i utgangspunktet som 

å lete etter en nål i en høystakk, fordi frekven-

sen av slike rekombinasjoner i pattedyrceller er 

ca. 1 per 1 000 000 celler. Capecchi-gruppens 

positiv-negativ seleksjonsstrategi har siden blitt 

den dominerende teknikken for seleksjon av 

modifi serte embryonale stamceller (5). 

Deres arbeid gikk ikke upåaktet hen, heller 

ikke her i Norge, og Oliver Smithies ble invitert 

hit i juni 1987 som NBS foreleser, og holdt en fan-

tastisk forelesning om homolog rekombinasjon i 

mammalske cellelinjer, både i Bergen og i Oslo 

i Norsk Biokjemisk Selskap’s regi, og han mot-

tok da også NBS-statuetten som æresbevisning. 

Mario Capecchi var invitert som gjest til en stor 

konferanse innen utviklingsbiologi Oslo i 1999 

(European Society of Developmental Biology). 

e m bryona l e sta mce l l e r 
(es  ce l l e r)
Konseptet «stamceller» har eksistert i over 100 

år og ble utledet av forskning på teratomer 

(6). Stamceller fi nnes på fl ere nivåer, men den 

som behøves til å generere mus må ha evnen 

til å gi opphav til alle musens celler, inkludert 

kjønnsceller (totipotente) (Figur 2). Martin 

Evans utnyttet muligheten til å lage kimære 

mus ved å injisere embryonale karsinomceller 

(EC-celler) i museblastocyster. Dette arbeidet 

kr ist in br ev ik 

a nder sson
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førte ikke frem, fordi cellene dannet teratomer 

og ikke kunne bidra til å danne kjønnsceller i 

museembryoer. Med 1970-årenes tilgang på 

antistoff teknologi kunne Evans imidlertid vise 

at det fantes normale celler som lignet embryo-

nale karsinomceller (7).  Neste skritt var å så lage 

kimære mus med slike normale celler og vise at 

de lot seg nedarve til neste generasjon (8). Ved å 

sette sammen disse to oppdagelsene, muligheten 

til å endre spesifi kke gen i pattedyrceller, og mu-

ligheten for å injisere udiff erensierte totipotente 

embryonale stamceller i museblastocyster, åpnet 

dette for å kunne endre spesifi kke gen i mus. 

Både Capecchi og Evans skrev prosjektsøkna-

der hvor denne ideen ble presentert, men søkna-

dene ble forkastet med begrunnelsen om at dette 

var altfor vidløftig! Den første genmodifi serte 

musen med en nullmutasjon i Hprt1 lokuset i 

ble publisert pnas i 1989 av Smithies og hans 

medarbeidere (9), og kort tid etterpå publiserte 

Th omas og Capecchi mus med nullmutasjon av 

int-1 i 1990 (10). En mer detaljert beskrivelse av 

teknologien kan leses på norsk her (11).

h va e r spesie lt m e d es 
ce l l e r f r a 1 2 9 /sv  m us?
Pr. dags dato er mus det eneste pattedyret hvor 

man har lykkes i å dyrke fram embryonale stam-

cellelinjer som bidrar til kjønnsceller og dermed 

muliggjør nedarving av genmodifi seringer kon-

struert i ES celler. Det har vært lagt ned store 

ressurser for å dyrke fram ES celler fra andre 

pattedyr enn mus så vel som av fl ere arter fi sk. 

Av ukjent årsak har alle slike forsøk mislyktes 

fordi ES cellen ikke beholdt evnen til å danne 

kjønnsceller etter injeksjon i blastocyster. Spørs-

målet blir derfor hva er forskjellen på ES celler 

og stamceller som utvikles til kjønnsceller? His-

torisk sett ble 129/Sv mus brukt til å lage ES cel-

lelinjer fordi de allerede var i bruk til forskning 

på teratomer og embryonale karsinomceller - 

nettopp fordi denne muselinjen har en relativt 

høy insidens av teratomer (12). Er det slik at det 

fi nnes en defekt i 129 mus som tillater kjønnscel-

lespesifi kasjon fra ES celler? Dette er fremdeles 

et ubesvart spørsmål.

ny ær a med modelldy r 
for hum a n sykdom og bio-
logisk prosesser in v ivo
Målrettet genmodifi sering i mus startet en ny 

æra innen basal molekylærbiologi og moleky-

lærmedisin. Styrken til metoden har vært at 

man direkte har kunnet etterprøve sammen-

henger mellom mutasjoner eller funksjon av 

spesifi kke gener og biologiske eller fysiologiske 

konsekvenser pattedyr. Metoden gir også unike 

muligheter til å generere dyremodeller til bruk 

for legemiddelutvikling relevant for sykdom hos 

mennesker. I dag er det etablert fl ere enn 500 

• Reparasjon av DNA dobbeltrådig brudd

– Bakterier og gjær          homolog rekombinasjon

– mammalske celler         “DNA end joining”

• Lav frekvens i mammalske celler, varierer med genlokus

Gen på kromosom

Modifisert gen

Plasmid

f igur 1 .  Homolog rekombinasjon. Et mutasjonsplasmid inneholder en mutasjon (rød strek) i et gen (blå rektangel). Ved 

homolog rekombinasjon, byttes deler av genet fra plasmidet inn i genomet, og man får så et mutert gen i cellen. Rekombina-

sjon skjer mellom delene av plasmidet som bærer kromosomalt dna homologt med det aktuelle genlokus (grå strek)
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musemodeller for humane sykdommer, inklu-

dert diabetes, neurodegenerativ sykdom, hjerte-

sykdom og kreft. 

es  ce l l ebibl io t ek er o g 
m us i  dag t il gj e nge l ig 
f or a l l e f or sk e r e
De siste 20 årene er metoden for å designe gen-

modifi serte mus videreutviklet. Ved å bruke en 

kombinasjon av teknikker (Cre-loxP og Flp-Frt 

rekombinasjonssystemer, tet-on og tet-off  syste-

mene, rnai teknikker) kan man i dag styre ek-

sakt når genmodifi seringen eller inaktiveringen 

skal skje i bestemte organer eller celletyper. I 

dag er mer enn 10 000 gener modifi sert i ES cel-

ler. EU har fi nansiert prosjektet eucomm (Eu-

ropean Conditional Mouse Mutagenesis, http://

www.eucomm.org/) for å gjøre ES cellebibliote-

Befruktet egg

Morkake

Indre cellemasse

Plommesekk

Epiblast

EktodermEndoderm

Kjønnsceller

Mesoderm

ES celler i kultur - 
kan genmodi seres

Allantois
Muskel

Bindevev
Benvev

Blodceller og kar

Lever
Lunger
Tarm

Hud
Hjerne og ryggmarg

Bryst og svettekjertler

f igur 2 .  En forenklet skisse over utviklingsveier fra den embryonale stamcellen til forskjellige vev i mus.

år e ts nbs for e-

leser i 1987 Oliver 

Smithies fi kk overrakt 

NBS statuetten av 

generalsekretær Anne-

Lise Børresen-Dale 

etter sin oppsiktvek-

kende forelesning om 

homolog rekombinasjon 

i pattedyrceller.
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ker med fl ere forskjellige modifi seringsstrategier 

tilgjengelig for alle. Tilsvarende ES cellebanker 

fi nnes også i usa og i Japan. Fordi det er ar-

beidskrevende å lage genmodifi serte mus, er det 

blitt stiftet et felles nettverk av organisasjoner i 

Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia for 

å ivareta og distribuere slike muselinjer, (fimre, 

Federation of International Mouse Resources, 

http://www.fi mre.org/). Så sent som i 2006 ble 

International Society for Transgenic Technolo-

gies, istt, stiftet for å fremme kunnskap om 

og rask disseminasjon av nye genmodifi serings-

teknologier i modellorganismer innen biologi, 

molekylærmedisin og bioteknologi (http://www.

transtechsociety.org/). Det er likevel ofte den en-

kelte forsker som best kan designe den ideelle 

musemodellen for å besvare en bestemt hypo-

tese, basert på kunnskap om genets regulering, 

blant annet under embryoutviklingen, aktivitet 

og mulig fenotype.

f r a ge n modi f ise rt e m us 
t il  sta nda r dise rt 
k a r a k t e r ise r i ng av 
ge n  modif ise rt e m us
Det neste trinnet på kunnskapsstigen er en sys-

tematisk karakterisering av fenotyper til et stor-

tantall genmodifi serte mus for å kunne utvikle 

en kunnskapsressurs for human sykdomspro-

sesser. Innenfor EU er det satt i verk fl ere store 

programmer innen «Functional Genomics», 

blant annet eumorphia (European Union 

Mouse Research for Public Health and Indus-

trial Applications), http://www.eumorphia.org/)

og e mpr e ss  (European Mouse Pheno-

typing Resource of Standardised Screens, 

http://empress.har.mrc.ac.uk/) for å sikre en kon-

sistent og reproduserbar fysiologisk karakte-

risering av slike genmodifi serte mus. Dette er 

videreført i EUs 6. rammeprogram som eu-

modic (Th e European Mouse Disease Clinic, 

http://w ww.eumodic.org/ ) hvor hovedmålet i 

første omgang er å karakterisere fenotypen til 

inntil 650 mutante muselinjer produsert ved 

«high-throughput» metoder, og deretter velge ut 

interessante linjer til en omfattende fysiologisk 

karakterisering.

Forskningsaktiviteten innen genmodifi se-

ring av dyr har vokst seg stort på 20 år, men det 

hele begynte med bidragene til Oliver Smithies, 

Mario Capecchi og Martin Evans. Derfor er 

Nobelprisen i medisin eller fysiologi for 2007 så 

velfortjent!

nobelpr is  v inner 

sir m artin j . 

eva ns.Bildet er kopi-

ert fra nettsiden til 

Cardiff  University, 

og trykket med deres 

tillatelse.

nobelpr isv inner 

ol iv er smithies.

Bildet er kopiert fra 

nettsiden til University 

of North Carolina at 

Chapel Hill, og trykket 

med deres tillatelse.

nobelpr isv inner 

m ar io c a pecchi . 

Bildet er benyttet med 

tillatelse fra Howard 

Hughes Medical 

Institute (Foto Tim 

Roberts/PR Newswire, 

(c) HHMI)
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P
l astids are essential organel-

les in plants and algae, derived from 

free-living cyanobacteria that were 

engulfed by eukaryotic host cells approximately 

1 billion years ago. Like their cyanobacterial 

ancestors, plastids divide by a process known 

as binary fi ssion and plastid division represents 

a fundamental biological process, essential for 

plant development. Refl ective of their endo-

symbiotic origins, plastids have retained ele-

ments of the bacterial cell division machinery. 

However, it is now know that the machinery 

has been modifi ed and components unique to 

plants incorporated, revealing a complex picture 

of evolution. Recent work at the Centre for Or-

ganelle Research at the University of Stavanger 

has aimed to unravel the evolution of the plastid 

division machinery, focusing on both the degree 

of conservation of the bacterial-derived compo-

nents and also the incorporation of novel plant 

components. Th e results have yielded exciting 

insights into the origins and the evolution of the 

plastid division mechanism in higher plants.

a br ief h ist ory of t he 
e volu t ion of pl a st i ds 
a nd t he di v ision 
m ach ine ry
Plastids are important, not only for their role 

as energy providers by converting light to che-

mically usable forms of energy, but also because 

they house many essential metabolic pathways. 

Plastids evolved by endosymbiosis whereby a 

prokaryotic autotroph was engulfed by a heterot-

rophic eukaryotic cell around a billion years ago. 

Th e establishment of a permanent endosymbio-

sis required plastids to divide within the host 

to maintain populations of plastids in actively 

dividing plant cells. Consistent with their pro-

karyotic origins, plastid division is dependent on 

protein components that are conserved from the 

bacterial cell division machinery. However, an 

early event in the evolution of plastids was that 

many plastid genes were either lost or transfer-

red to the host nucleus, resulting in a dramatic 

reduction in the complexity of the plastid geno-

me. Consequently correct plastid division is de-

pendent on the regulated import of nuclear en-

coded proteins. Excitingly, the evolution of the 

transport system to ensure that plastid proteins 

are delivered back to their original site of func-

tion also made possible the import of novel host 

derived factors and the subsequent evolution of 

complex processes within plastids. 

Th e degree to which the plastid division me-

chanism resembles the process of prokaryotic 

cell division was fi rst considered in 1995 with the 

discovery of a homologue of ftsZ in the nuclear 

genome of Arabidopsis (Osteryoung and Vier-

ling, 1995). Over the past decade the sequencing 

of the genomes of cyanobacteria and higher 

plants has enabled the identifi cation of a com-

plement of six further stromal plastid division 

proteins that were conserved during evolution 

(Figure 1). However, whilst the superiorly de-

fi ned status of the bacterial cell division system 

has made it an invaluable tool to accelerate the 

investigation of plastid division, it was not until 

the cloning of the disrupted loci in several of the 

accumulation and replication of chloroplasts (arc) 

mutants that it was found that eukaryotic host 

derived components are also essential for plastid 

division (Figure 1; cf Maple and Møller, 2007a). 

Th e developments of the last twelve years have 

jodi m a ple 

a nd simon geir 

møller 1 

Centre for Organelle 

Research, Faculty 

of Science and 

Technology, University 

of Stavanger, 4036 

Stavanger, Norway 

1 Corresponding 

author: s imon g 

møller , Centre for 

Organelle Research, 

Faculty of Science and 

Technology, 

University of Stavanger, 

N-4036 Stavanger, 

Norway 

Fax: +47 51831750; 

Tel: +47 51831717; 

simon.g.moller@uis.no. 

Unravelling plastid 

division evolution 



19
nbs-n y t t 4 /2007

raised the fascinating questions of how conser-

ved the division mechanism actually is, and how 

the host derived components have been integra-

ted into the original machinery, a subject that 

is being addressed at the Centre for Organelle 

Research.

conservat ion of the 
pl a st id di v ision 
m ach ine ry
It is well established that chloroplasts, like E. 

coli cells, divide symmetrically by binary fi ssion 

to produce two equally sized daughter chlo-

roplasts. Th e placement of the division site is 

remarkably precise; however work is only now 

starting to reveal the molecular basis of this in 

plastids. 

In E. coli the localisation of the division 

plane is determined by accurate placement of 

FtsZ polymers to form a Z-ring, a process that 

is mediated by the Min proteins, MinC, MinD 

and MinE (Figure 2). MinC is a non-specifi c 

inhibitor of FtsZ polymerisation and topological 

specifi city is conferred on MinC by the combi-

ned action of MinE and MinD. MinE stimu-

lates the ATPase activity of MinD, resulting in 

MinD disassociating from the membrane and 

relocating to the opposite pole. Th is results in 

a remarkable oscillatory behaviour of MinCD 

that is capable of marking a midcell site (Fi-

gure 2; cf Rothfi eld et al., 2005). To achieve this 

MinE harbours two separable domains: Firstly 

an anti-MinCD domain (amd), that is neces-

sary and suffi  cient for counteracting MinCD 

division inhibitor activity, and secondly a topo-

logical specifi city domain (tsd), that confers 

the ability of MinE to suppress the activity of 

MinCD specifi cally at the cell centre. 

Th e position of plastid division site is also de-

termined by the precise placement of a Z-ring. 

Arabidopsis encodes homologues of both MinE 

and MinD, termed AtMinE1 and AtMinD1 

respectively, however no homologue of MinC 

has been identifi ed in plastids. Th e role of At-

MinD1 and AtMinE1 in plastid division site 

selection was clearly demonstrated by the ob-

servation that decreased levels of functional At-

MinD1 or elevated levels of AtMinE1 results in 

asymmetric chloroplast division events (Colletti 

et al., 2000; Maple et al., 2002). In these plants 

the division site is frequently positioned towards 

the poles of the chloroplasts, resulting in a he-

terogeneous population of enlarged and “mini” 

chloroplasts within individual cells. Th e hetero-

geneity in chloroplast size is reminiscent of the 

asymmetric division and subsequent minicell 

formation in E. coli when MinE is overexpres-

sed. Furthermore it was found that expression of 

AtMinE1 in wild type E. coli cells phenocopies 

the eff ects of overexpressing the endogenous 

MinE protein. In light of this we sought to de-

termine whether AtMinE1 can complement an 

E. coli strain null for minE and remarkably it was 

found that expression of AtMinE1 in the mu-

figur e 1 .  Evolu-

tion of the chloroplast 

division machinery.  

Plastids are derived 

from free-living 

cyanobacteria that were 

engulfed by eukaryotic 

host cells through the 

process of endosym-

biosis. Consistent with 

their endosymbiotic 

origins chloroplast have 

retained elements of the 

bacterial cell division 

machinery throughout 

evolution (red arrow). 

Furthermore the plastid 

division machinery 

has evolved to require 

additional host-derived 

proteins (blue arrow).
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tant E. coli cells partially restored their division 

capacity. 

Th ese data clearly indicate that at the pheno-

typic level the Min proteins of Arabidopsis are 

highly conserved with their bacterial counter-

parts, and raise the outstanding question as to 

whether the mechanism of Z-ring positioning 

by the Min proteins is identical in bacteria and 

plastids or whether diff erences have evolved. In 

order to address this question work at the Centre 

for Organelle Research undertook to analyse the 

how AtMinE1 functions at the molecular level 

so as to analyse the levels of mechanistic conser-

vation between the bacterial and plant systems 

(Maple and Møller, 2007b).

Th e components of the plastids division mac-

hinery do not act alone; rather they have been 

found to form complexes that constitute the 

division machinery (Maple et al., 2005). Like 

their bacterial homologues the Arabidopsis At-

MinD1 and AtMinE1 proteins form a complex, 

termed the Min complex. Using yeast two-hy-

brid and bimolecular fl uorescence complemen-

tation (BiFC) assays we found that the domains 

within AtMinE1 that mediate dimerisation and 

the interaction with AtMinD1 are highly con-

served with the determinants within the E. coli 

proteins that mediate complex assembly (Figure 

3A, B). BiFC assays were performed in planta 

by coexpressing the full-length or truncated At-

MinE1 and AtMinD1 proteins fused to either 

the N- or C-terminal half of yfp (yfp
1-154

;ny or 

yfp
155-238

;cy respectively) (Maple et al., 2005). 

A positive interaction between the fusion pro-

teins brings the two halves of yfp into close 

proximity and clear reconstitution of yfp signal 

is observed within the chloroplast (Figure 3A, 

B). In keeping with the bacterial model it was 

f igur e 2 .  Division 

site placement in 

E. coli. (A) At the 

polar zone of the cell 

MinD.ATP (circle) 

associates with the 

inner membrane 

and recruits MinC 

(oval), to create a 

zone of inhibition 

of FtsZ polymerisa-

tion (broken arrow). 

MinE (diamond) as-

sociates with MinD 

at the leading edge 

of the polar zone 

and stimulate MinD 

ATPase activity, 

leading to the re-

lease of phosphate 

(Pi). MinD.ADP 

is released from the 

membrane and the 

MinCD inhibition 

complex subsequ-

ently relocates to the 

opposite pole of the 

cell (B). Th e process 

is repeated and os-

scilation of the Min 

proteins from pole to 

pole of the cell results 

in Z-ring formation 

at the cell midpoint 

(C), and subsequent 

symmetric cell divi-

sion (D).
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found that AtMinE1
142-229

,
 
that harbours the 

tsd,
 
is suffi  cient for AtMinE1 dimerisation. 

Furthermore the interaction of AtMinE1 and 

AtMinD1 was found to be dependent on a regi-

on of highly conserved amino acids in the amd 

of AtMinE1. Analysis of the eff ect of point mu-

tations within AtMinE1
124-139

 revealed that mu-

tations in four amino acids (L131, I134, L135 and 

D138) abolished the interaction with AtMinD1. 

Th e conclusion that the mechanism of complex 

assembly is highly conserved was further corro-

borated by the fi nding that AtMinE1 and At-

MinD1 can interact with the E. coli MinE and 

MinD proteins. 

In Arabidopsis the Min proteins have been 

observed to localise to discrete spots in close 

proximity to the chloroplast envelope, and 

disruption of this pattern is known to lead to 

aberrant plastid division. We sought to deter-

mine the domains within AtMinE1 that are 

important for this localisation pattern. Initial 

analysis of the localisation of two separable 

domains of AtMinE1, suffi  cient for the inte-

raction with AtMinD1 and AtMinE1 (AtMi-

nE1
1-144

 and TP.AtMinE1
142-229

 respectively), 

revealed that neither was able to localise as the 

full-length protein (Figure 3A, C). However, 

TP.AtMinE1 
117-229

-y fp, which harbours the 

determinants required for both AtMinE1 and 

AtMinD1 interactions, was found to localise 

indistinguishably from full-length AtMinE1, 

decisively demonstrating that correct localisa-

tion of AtMinE1 is dependent on Min complex 

formation (Figure 3A, C).

Th e results presented demonstrate that the 

determinants required for the formation of the 

Min protein complex and the interdependency 

on localisation are highly conserved. Given this 

remarkable degree of mechanistic conservation 

between plastidic and bacterial Min proteins, it 

will be very interesting to determine if the Ara-

bidopsis Min proteins exhibit dynamic behaviour 

analogous to the oscillations observed in E. coli. 

Further analysis of the role of the domains of 

AtMinE1 in localisation revealed that removal 

of the C-terminal extension of AtMinE1, a fea-

ture unique to plastidic MinE proteins, resul-

ted in the fusion protein forming long fi laments 

within the chloroplast, instead of distinct spots 

(Figure 3A, C).  Whilst the reasons for this re-

main unclear the bacterial Min proteins have 

been shown to move along fi laments during cell 

division and it is possible that these AtMinE1 

fi laments also represent a mode of dynamic mo-

vement for the Arabidopsis Min complex. 

e volu t ion of t he pl a st id 
di v ision m ach ine ry
Th e remarkable level of conservation of AtMi-

nE1 with its bacterial counterpart has made the 

absence of a homologue of MinC all the more 

puzzling. However, throughout the bacterial 

kingdom the components of the Min system 

are distributed unequally, suggesting that many 

f igur e 3 . 

Interdependency 

of Min Complex 

Formation and 

Localisation. (A) 

AtMinE1 domains: TP, 

transit peptide; amd, 

Anti-MinCD domain; 

tsd, Topological 

Specifi city domain; 

cte, C-terminal 

extension. (B) BiFC 

assays. AtMinE1 and 

AtMinD1 were fused 

to the non-fl uorescent 

yfp
155-238

 (CY) and 

were coexpressed in 

tobacco chloroplasts 

with truncations 

of AtMinE1 fused 

to yfp
1-154

 (NY). 

Extended focus images 

of reconstituted yfp 

fl uorophore (yfp) 

and chlorophyll 

autofl uorescence 

(Chlorophyll) are 

presented. + Positive 

reconstitution of yfp; 

- No reconstitution of 

yfp. Scale bar, 5μm. 

(C) Th e localisation 

of AtMinE1-yfp, 

AtMinE1
1-197

-yfp, 

AtMinE1
1-169

-yfp, 

AtMinE1
1-141

-cfp, 

TP.AtMinE1
117-229

-yfp 

and TP.AtMinE1
142-

229
-yfp was analysed 

in tobacco and 

Arabidopsis by biolistic 

transformation. Scale 

bars = 2μm. Extended 

focus images of 

yfp were captured 

by epifl uorescence 

microscopy using 

Volocity II software. 
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ways have evolved for a Min-like system to re-

gulate the position of the Z-ring. Recent work 

at the Centre for Organelle Research undertook 

to address how plants may have evolved to com-

pensate for this loss and how the Min system 

could accurately place the Z-ring in the absence 

of MinC (Maple et al., 2007).

Th e a rc 3  protein was initially identifi ed 

through cloning of the arc3 mutant, an Ara-

bidopsis plant with reduced numbers of chlo-

roplasts in the mesophyll cells (Shimada et al., 

2004). a rc 3  is unique to the division mac-

hinery of higher plants and is composed of an 

N-terminal FtsZ-like domain and a C-terminal 

domain containing membrane occupation and 

recognition nexus (morn) repeats, linked by a 

unique middle domain. We analysed the loca-

lisation of arc3 using both in vitro import and 

protease protection assays and transient expres-

sion of arc3 .yfp fusion proteins in vivo and 

found that a rc3  is a stromal plastid division 

component. Subsequently the possibility that 

arc3  forms part of previously identifi ed com-

plexes within the stromal division machinery 

was analysed using yeast two-hybrid and BiFC 

assays. Excitingly arc3  was shown to interact 

with both of the Min proteins, AtMinE1 and 

AtMinD1, and also with AtFtsZ1-1, suggesting 

that arc3 may have evolved to provide a direct 

link between the Min proteins and the Z-ring 

in plastids.

What does it take to functionally replace 

MinC? In E. coli MinC is the primary FtsZ de-

stabilising agent, binding to and disrupting FtsZ 

polymers (Figure 2). Evidence that a rc3  has 

an analogous function was sought by analysing 

f igur e 4 .  arc3 exhi-

bits MinC-like proper-

ties. 3D reconstruction 

of chlorophyll autofl uo-

rescence in mesophyll 

cells of wild type (A) 

and arc3 (B) Arabidop-

sis plants. Grid confocal 

analysis and 3D recon-

struction shows the 

heterogeneous sizes of 

the chloroplasts in each 

arc3 mesophyll cell. 
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the consequences of altering the levels of arc3 

in plastids. In the mesophyll cells of wild-type 

Arabidopsis plants there are ~100 equally sized 

chloroplast (Figure 4A). In striking contrast we 

found that reduced levels of functional arc3 re-

sults in asymmetric division site placement and a 

subsequent reduction in chloroplast number and 

increase in chloroplast size heterogeneity (Figu-

re 4B), suggesting that arc3 may be involved in 

division site placement as part of the Min sys-

tem. Th is case is further strengthened by the fi n-

ding that overexpression of arc3 in Arabidopsis 

results in one large chloroplast per mesophyll 

cell, a phenotype that is indicative of complete 

plastid division arrest. In E. coli MinC lacks site 

specifi city and when overexpressed Z-rings are 

prevented from forming along the entire length 

of the cell, causing a global block in cell division 

and the formation of long fi laments. 

Th e domain structure of arc3  harbours no 

similarities to bacterial MinC proteins. Th e 

FtsZ-like domain of arc3  lacks all predicted 

catalytic residues suggesting that it is not a func-

tional GTPase protein and the presence of the 

FtsZ like domain may have evolved to mediate 

the interaction of arc3  with AtFtsZ1-1. Alt-

hough there is currently no evidence that arc3 

can perturb the Z-ring structure in Arabidop-

sis the results of such assays will greatly help 

to increase our understanding of division site 

placement in Arabidopsis and point to whether 

arc3 represents the sole replacement of MinC 

or whether additional components have evolved 

to function in the higher plant Min system.

Th e discovery that this plant specifi c protein 

may functionally replace MinC is exciting and 

also sheds light on other aspects of the evolution 

of the plastid division machinery. For example, 

unlike bacteria which encode one FtsZ pro-

tein, Arabidopsis harbours two families, termed 

AtFtsZ1 and AtFtsZ2. Th e fi nding that arc3 

interacts specifi cally with AtFtsZ1-1 and not 

with AtFtsZ2-1 leads to the hypothesis that At-

FtsZ1-1 and arc3  have coevolved to compen-

sate for the loss of MinC. In support of this the 

two FtsZ families are most divergent at their C-

termini and work revealed that arc3  interacts 

specifi cally with the C-terminus of AtFtsZ1, 

suggesting that this region of the FtsZ proteins 

diverged throughout evolution to enable dif-

ferent accessory components to interact with 

the plastid Z-ring. It will also be important to 

consider the distribution of arc3: to date arc3 

has only been found in Arabidopsis and rice, but 

plastids from all plants and algae do not have 

a homologue of MinC. Have diff erent plants 

compensated for the loss of MinC through the 

evolution of unique, unidentifi ed proteins? Will 

more arc3 homologues be found as more geno-

me sequences are completed? 

f u t u r e prospe c ts
Th e recent exploration of the high levels of 

conservation of AtMinE1 with its bacterial co-

unterpart, and the incorporation the plastid spe-

cifi c component arc3 into the plastid division 

machinery, has served to broaden our current 

understanding of the evolution of the plastid di-

vision machinery. Work can now focus on how 

the bacterial-derived Min system has evolved to 

incorporate arc3 , a challenge which will un-

doubtedly lead to new avenues of research in the 

plastid division fi eld.
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E
. c ol i  cel l er  som vokser i rikt 

medium (f.eks LB) vokser så hurtig 

at dna replikasjonen «ikke klarer å 

henge med». Tiden det tar å replikere hele kro-

mosomet blir lengre enn en generasjon. Cellen 

bruker da fl ere generasjoner på å få replikert hele 

kromosomet og segregert datter kromosomene. 

Start av dna replikasjonen skjer da i «mor» el-

ler «bestemor» generasjonen på kromosomer 

som har replikasjonsgafl er fra før, dvs slik at 

de forskjellige S-fasene «overlapper». Fossum 

et al kombinerer fl owcytometri og fl uorescence 

mikroskopi og viser at nyreplikerte søster origi 

er parvis organisert i cellene i en hel generasjon 

eller mer ved hurtig vekst. Ved sakte vekst deri-

mot, er denne parvise organiseringen observert 

kun i 10-20 av generasjonstiden. Organise-

ringen var avhengig av proteinet SeqA. SeqA 

binder spesifi kt til nyreplikert dna og danner 

en fi berlignende oligomer (Fossum et al., 2003; 

Molina and Skarstad, 2004; Odsbu et al., 2005). 

Også de to replikasjonsgafl ene fra samme origo 

var organisert parvis. Resultatene tyder på at E. 

coli celler som vokser hurtig og har et komplisert 

dna replikasjons mønster, også har en avansert 

organisering som sørger for at blant de mange 

replikasjonsgafl ene og origi, så segregeres det 

riktige settet fra hverandre før celledeling.
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Flott «norsk» artikkel i 
embo Journal
En artikkel om organisering av nyreplikert dna i bakterien Escherichia coli av 

Solveig Fossum, Elliott Crooke og Kirsten Skarstad ble nylig publisert i embo 

Journal (Fossum et al., 2007, online publication October 4th 2007). Arbeidet har 

hovedsaklig vært utført ved Avdeling for Cellebiologi, Institutt for Kreftfors-

kning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF (Fossum og Skarstad) og delvis ved 

Department of Biochemistry and Molecular & Cellular Biology, Georgetown 

University Medical Center, Washington DC, usa (Fossum og Crooke).   

modell av or igi  org a niser ing v ed f ir e ul ik e 

v ek sth ast ighe ter .  Antall origi per celle ble obser-

vert ved hjelp av fl owcytometri. I tillegg ble origo fokus 

visualisert i cellene ved hjelp av fl uorescence mikroskopi. 

(A) dna replikasjon og segregering skjer innenfor en 

generasjon. En nyfødt cellene vil ha et origo (observert med 

fl owcytometri). Etter initiering av dna replikasjonen vil 

søster origi være kolokalisert som et origo fokus i 10-20 av 

generasjonstiden for deretter å segregeres. (B, C og D) dna 

replikasjon og segregering er lengre enn en generasjon. 

Initiering av dna replikasjon skjer i «mor» eller «beste-

mor» generasjonen på henholdsvis to (B) eller fi re origi (C 

og D). I disse tilfellene vil søster origi være kolokalisert i 

en generasjon eller mer. (Figur 5 i Fossum et al., embo J 

26(21):4514-4522, 2007).
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Initiation
at 1 origin

Cell
division
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I 
a r b e i d e t  s o m  p r e s e n t e r e s  i 

denne avhandlingen prøver vi å for-

stå mer om hvordan en celle regulerer 

kopieringen av sitt genetiske materiale, el-

ler kromosom. Escherichia coli (E. coli) bak-

terien som vi har brukt som modell i dette 

arbeidet er en enkel, encellet organisme. 

Informasjon fra studier av enkle organismer har 

vært retningsgivende for studier av mange an-

dre celletyper. Våre resultater kan derfor bidra 

til videre forståelse av de biologiske prosessene 

ved kromosomkopiering, i både normale celler 

og kreftceller.

Kopieringen av kromosomet er regulert slik 

at det skjer kun en gang per celledeling. Både 

positive og negative faktorer er involvert i denne 

reguleringen. SeqA proteinet er en slik negativ 

faktor. Celler som mangler funksjonelt SeqA 

protein (seqA mutanter) mangler også kontrol-

lert kopiering av arvestoff et sitt. Vi har studert 

to ulike seqA mutanter og viser at kooperativ 

binding av SeqA til nysyntetisert dna er viktig 

for å hindre uregulert kopiering. Videre fi nner 

vi at SeqA danner en venstrehendt spiralformet 

multimer når den binder til nytt dna. En mo-

dell er blitt foreslått hvor de to protein komplek-

sene som kopierer kromosomet er samlet i en 

felles struktur som kalles «replication factory». 

Vi fi nner at denne modellen stemmer for celler 

som vokser hurtig med overlappende dna ko-

pieringssykluser. Vi fi nner også at nysyntetisert 

dna sitter sammen i store deler av cellesyklusen 

ved hurtig vekst, og at SeqA proteinet er invol-

vert i denne organiseringen. 

I dette arbeidet presenterer vi også utvikling 

av en ny screening metode som kan brukes til å 

lete etter nye antimikrobielle stoff er som har kro-

mosomkopiering som mål. Slike antimikrobielle 

midler fi nnes ikke i dag og vil derfor være et vik-

tig bidrag i kampen mot resistente bakterier. 

Veileder Kirsten Skarstad, Institutt for kreft-

forskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Doktorgrad på studier 
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Solveig Fossum avla 23. aug. 2007 doktorgraden ved Universitetet i Oslo, Fakul-

tetsdivisjon Det norske radiumhospital. Tittelen på avhandlingen er «Timing 

and coordination of DNA replication in Escherichia coli».
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S
ignalstoffet camp er involvert i 

regulering av sentrale cellulære proses-

ser via cAMP-avhengig protein kinaser 

(PKA). PKA ankerproteiner (AKAP proteiner) 

er meget viktig for å opprettholde spesifi sitet i 

intracellulære cAMP/PKA signalveier. Anker-

proteiner sørger for nøyaktig PKA fosforylering 

av substrater på rett sted til riktig tid. Birgitte 

Lygren og medarbeidere har utviklet peptider 

som spesifi kt bryter bindingen mellom ulike 

PKA former og ankerproteiner. Bruk av disse 

peptidene har hatt betydning for forståelse av 

hvordan PKA regulerer ulike cellulære proses-

ser som immunfunksjon, hormonelle responser 

via steroidhormoner og hjertefunksjon, og pep-

tidene er allerede tatt i bruk av en rekke andre 

forskningsgrupper som vertøy for å forstå funk-

sjon til nye signalkomplekser. Bryting av bin-

dingen mellom PKA og forankringsproteiner i 

hvite blodlegemer (T celler) påvirker immun-

funksjonen. Funnene viser at peptidene som ble 

designet kan forandre lokaliseringen av PKA 

og dermed oppheve den hemmende eff ekten 

av cAMP/PKA. På denne måten kan immun-

systemet stimuleres, noe som er interessant ved 

cAMP mediert immunsvikt som man ser ved 

HIV infeksjon og i enkelte kreftformer. Videre 

rapporterer avhandlingen at forankring av PKA 

er essensielt for regulering av steroidproduk-

sjon i binyrebarkceller. Ved å bryte bindingen av 

PKA til ankerproteiner i steroidproduserende 

celler blir cAMP signaleff ekten blokkert og 

produksjon av hormonet progesteron reduseres. 

Lygren har også studert rollen av ankerproteiner 

i hjertet. Lygren og medarbeidere har identifi -

sert et nytt ankerprotein i hjerteceller og viser 

at dette proteinet er en del av et kompleks som 

regulerer hjerterytmen. Fjernes dette proteinet 

fra hjerteceller hindres adrenerg regulering av 

Ca2+ og dermed beskyttes hjertet mot eff ektene 

av adrenalin, noe som kan være av interesse ved 

postinfarkt-svikt. 

Arbeidet har vært utført ved Institutt for me-

disinsk biokjemi, medisinsk fakultet og Biotek-

nologisenteret i Oslo. Hovedveileder har vært 

Prof. Kjetil Taskén. 
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AKAP18 er viktig for 

presis regulering av 

hjerterytmen

F
o r s k e r n e  b i r g i t t e  ly g r e n , 

Cathrine R. Carlson og Kjetil Tas-

kén ved Bioteknologisenteret i Oslo 

har kommet frem til at et protein som kal-

les AKAP18 hjelper hjertet til å slå raskere og 

kraftigere som respons på adrenerg stimulering. 

Dette arbeidet, som er et samarbeidsprosjekt 

med forskningsgrupper i Tyskland og Italia, er 

nylig publisert i embo Reports (Lygren et al., 

embo Rep. 8(11):1061-7, 2007).

AKAP18 sørger for at protein kinase A (PKA) 

er lokalisert til et proteinkompleks som er med 

å kontrollere hjerterytmen. Dette komplekset, 

som består av sarcoplasmatisk retikulum Ca2+-

ATPase (SERCA2), dens negative regulator, 

phospholamban (PLB), A kinase anker protei-

net, AKAP18delta, og PKA regulerer opptak av 

kalsium til intracellulære lagre i hjertecellene, 

og får hjertet til å slappe av og forberede seg til 

neste muskelsammentrekning eller hjerteslag. 

PKA er nødvendig for at komplekset skal re-

spondere på adrenalin og AKAP18 sørger for at 

PKA kommer seg til rett sted. 

Forskerne håper at AKAP18 kan benyttes 

som et mulig mål for et medikament som kan 

forbedre overlevelse for pasienter med hjerte-

svikt etter hjerteinfarkt. Pasienter med hjerte-

svikt tåler dårlig for mye adrenalin. Ved å an-

gripe AKAP18, håper man å spesifi kt påvirke 

PKA og komplekset når det er hyperaktivert, 

og dermed hjelpe hjertet til å fortsette å fungere 

eff ektivt. 

r ef e r a nse
Lygren B, Carlson CR, Santamaria K, Lissandron V, 

McSorley T, Litzenberg J, Lorenz D, Wiesner B, Ro-

senthal W, Zaccolo M, Taskén K, Klussmann E. (2007). 

AKAP complex regulates Ca(2+) re-uptake into heart 

sarcoplasmic reticulum. embo Rep. 8(11):1061-7. 

f igur en v iser komplek se t pk a /ak a p 18 δ /plb /serc a 2 .  A) Hvile situasjon, ingen adrenerg påvirkning, lav hjerterytme, SERCA2 hem-

mes av PLB med lavt energiforbruk. B) Adrenerg stimulering øker hjerterytmen. SERCA2 frigjøres fra PLB hemming ved PKA fosforylering. Høyt 

energiforbruk. C) Bryting av AKAP18δ/PLB komplekset hindrer PKA fosforylering og frigjøring av PLB og dermed aktivering av SERCA2. Lavt 

energiforbruk. 
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D
et har vært kjent i noen år at ni-

tritt (et vanlig anion i blod) spiller en 

viktig rolle i kontrolleringen av blod-

trykks (vasodilation), men den nøyaktige virke-

måten har vært uklar. I samarbeid med biome-

disinske forskere ved nih (prof. Mark Gladwin) 

og Wake Forest University (prof. Daniel Kim-

Shapiro) i usa, har kjemikere ved Universitet i 

Tromsø vært med å løse denne gåten. Arbeidet 

ble publisert i Nature Chemical Biology den 4. no-

vember, 2007 (1). Problemstillingen som det har 

vært arbeidet med er som følger:

Siden no har en nøkkelrolle for blodkars-

utvidelse må nitritt på en eller annen måte bli 

konvertert til no i løpet av prosessen. Nitritt 

reagerer med deoksyformen (toverdig jern) av 

hemoglobin ved å danne no. Problemet er at he-

moglobinet fi nnes inne i de røde blodcellene, og 

før no kan diff undere ut av de røde blodcellene 

for å nå veggene i blodårene vil det bli bundet 

til hemoglobin igjen i veldig stabile komplek-

ser. Hvordan kan da denne blodkarsutvidelsen 

foregå?  

Forskningen har indikert at nitritt reagerer 

med met-formen (treverdig-jern) av hemoglo-

bin inne i de røde blodcellene ved å produsere et 

veldig reaktivt treverdig jernnitritt intermediat, 

som igjen reagerer med no og danner n
2
o

3
. Det 

sistnevnte molekylet diff underer ut av de røde 

blodcellene og dissosierer til no and no
2
 gjen-

nom denne prosessen. Det er på denne måten at 

no fra nitrittet når blodåreveggen for å initiere 

åreutvidelsen. Prosessen er skissert i Figur 1. 

Gruppen fra Tromsø har bidratt med å ka-

rakterisere det viktige treverdige jernnitritt in-

termediatet ved bruk av Universitetet i Tromsø 

sine enestående fasiliteter for supercomputer 

beregninger. Rent eksperimentelt er dette inter-

mediatet svært ustabilt slik at det har vært helt 

avgjørende å benytte kvantekjemiske modelle-

ringsteknikker for å undersøke dets egenskaper.  

“Det har vært skikkelig artig å arbeide 

sammen med våre Amerikanske kollegaer, de 

klinisk medisinske ekspertene, som har ledet 

dette prosjektet», sier Ghosh. «Mye og veldig 

forskjelligartet tenking - fra hjerte-kar-fors-

kning til teoretisk kjemi – ledet til en løsning av 

denne gåten; det har vært svært oppmuntrende. 

Selv om det er veldig tidlig fase, er vi optimistisk 

med hensyn på at dette skal lede til nye medika-

menter for hjerte-kar-sykdommer. 

r ef e r a nse
Basu S, Grubina R, Huang J, Conradie J, Huang 

Z, Jeff ers A, Jiang A, He X, Azarov I, Seibert R, 

Mehta A, Patel R, King SB, Hogg N, Ghosh A, 

Gladwin MT, Kim-Shapiro DB (2007). Cata-

lytic generation of N(2)O(3) by the concerted 

nitrite reductase and anhydrase activity of he-

moglobin. Nat Chem Biol. 3(12):785-94. 

Tromsøkjemikere bidrar til å løse en 
viktig biomedisinsk gåte: hvordan 
reguleres blodtrykket av nitritt?

a bhik ghosh

Institutt for kjemi, 

Universitetet i Tromsø

f igur 1 .  Hemoglobin 

deoksygenering foregår 

hovedsaklig i membra-

nen til de røde blodcel-

lene i det de passerer 

«the arteriol». Nitritt 

reagerer med deoxyHb 

og danner MetHb og 

NO. En stor del av 

dette NO binder seg til 

hemgruppene i deoxy-

Hb eller gjennomgår en 

dioxygenering til nitritt 

og MetHb fra oxyHb. 

MetHb (FeIII) binder 

nitritt i en «adduct» 

med noe FeII-NO
2
• 

-karakter. Denne «spe-

cies» reagerer raskt med 

NO og danner N
2
O

3
,  

som kan diff undere ut 

av de røde blodcellene 

og senere danne NO 

og føre til åreutvidelse 

og/eller danne nitro-

sothioler (SNO-er). 

Nitrosothioler med 

lave molekylvekter kan 

bidra til åreutvidelsene. 

Figuren er ikke i riktige 

proposjoner, og ikke 

alle reaksjoner er vist 

(for eksempel hydroly-

sen av N
2
O

3
).
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M
a nge er  sk u ffe t  over Stol-

tenberg-regjeringens Soria Moria 

løfter om forskningsfi nanisering. 

De ansvarlige sier en ting, men gjør noe helt an-

net. At myndighetene lurer forskere på denne 

måten er imidlertid ikke noe nytt. Da keiser 

Rudolf II hersket over Det hellige romerske ri-

ket av tysk nasjon lovte han å underholde både 

den danske astronomen Tycho (Tyge) Brahe og 

matematikeren Johannes Kepler. Da de kom for 

å få lønnen utbetalt fra skattekammeret, var det 

imidlertid ikke bare å vifte med bevilgningsløf-

ter fra keiseren. Kepler fi kk i sin karriere som 

keiserlig matematiker utbetalt mindre enn 10  

av keiserens tilsagn.

Tycho Brahe hadde tidligere rømt Danmark 

fordi kong Christian den IV ikke var like be-

geistret for ham som faren Fredrik den II hadde 

vært. Fredrik hadde utnevnt Tycho til lensherre 

(1580) i et passe stort len, Nordfj ord, i Norge, et 

område Tycho ikke besøkte, men som han høs-

tet inntekter fra. Han fi kk også tildelt øya Ven, 

hvor han bygde sitt Uraniborg, med observato-

riet Stjerneborg. Alt dette måtte han forlate på 

grunn av et dårlig horoskop avgitt ved Christian 

den IVs fødsel, og fordi han hadde ansvaret for 

å vedlikeholde det kongelige kapell i Roskilde, 

en oppgave han skjøttet dårlig. Tilslutt måtte 

Tycho pakke sammen og leve en omfl akkende 

tilværelse med sitt hoff , til han fi kk overta et av 

slottene (Benatky) til Rudolf den II.

Litt oppstyr hadde det imidlertid vært for 

lensherre Tycho av Nordfj ord. På vei til bokmes-

sen i Frankfurt i 1575 dro han innom Ludwig av 

Kassel, som også var interessert i stjernehim-

melen. Senere skulle Tycho sende en norsk elg i 

gave til Ludwig. På vei dit måtte elgen overnatte 

hos søsteren til Tycho i København. Der kom 

elgen uheldigvis over husets ølbeholdning og 

drakk seg full, falt ned trappen og måtte avlives 

på grunn av bruddskader. 

Andre som ikke fi kk full uttelling hos myn-

dighetene var Pierre og Marie Curie. Til tross 

for stor bygningsmasse ved Sorbonne-univer-

sitetet, var de henvist til et tomt treskur med 

glasstak i bakgården, med sprukkent asfaltgulv. 

De var likevel lykkelige over å ha et «labora-

torium.» Denne lykken ble bare overtruff et av 

leveransen av et lastebillass med slagg fra uran-

gruver i Østerrike. De fi kk faktisk et helt tonn 

gratis! I ettertidens lys er det kanskje gunstig at 

disse aktivitetene foregikk i bakgården?

Vår egen Kristian Birkeland var besatt av 

«nordlysets gåte,» men hadde ikke tilstrekkelige 

forskningsmidler til å foreta de observasjonene 

han ønsket fra ulike posisjoner i nordområdene. 

Han ville derfor utvikle en elektrisk kanon for 

å tjene penger på våpensalg. Han etablerte fi r-

maet Birkelands skydevaaben, men aksjene i fi r-

maet falt til null etter hans fatale demonstrasjon 

med det berømte uhellet i gamle festsal, der selv 

Fridtjof Nansen svatt og fi kk sot på den hvite 

dressen. Ut av miseren steg imidlertid et annet 

konsept; Norsk Hydro, som ikke ville ha sett da-

gens lys, dersom Birkeland hadde vært fi nansiert 

rundhåndet av statlige forskningsmidler.

Myndighetene har alltid vært seg selv lik, de 

bryr seg ikke om forskning før det smeller.

Forsknings-
løfter før og nå



48 or 96 wells 
– Convenience, immediate start and maximum uptime at a small price 

NEW!

Convenient Package with Instrument, 5 Years Service, Installation On Site and One Day Training On Site 

– now available for a limited time!

The StepOne™ and StepOnePlus™ Real-Time PCR 

Systems offer: 

• remarkable plug-and-play convenience 

(factory calibrated) 

• ease-of-use (intuitive new software) 

• configured for PC-free, or networked operation 

• one block, two speeds (fast runs <40 minutes 

and standard runs <2 hours) 

• small footprint

Be surprised at how easy and affordable high

performance Real-time PCR can be and view 

our free software demonstration at:

info.appliedbiosystems.com/steponeplus

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

The StepOne™ and StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems 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.  
AB (Design), Applied Biosystems, and Applera are registered trademarks and Step and StepOnePlus are trademarks of Applera Corporation or its subsidiaries in the U.S.
and/or certain other countries. TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
©2007 Applied Biosystems. All rights reserved.

For more information, please contact your local Applied Biosystems 

Product Specialist or visit: europe.appliedbiosystems.com 

StepOne™ Real-Time PCR System

StepOnePlus™ Real-Time PCR System

StepOne™ System

• Surprisingly affordable

• 48 wells for lower throughput

• 3 colours for basic applications research

• Easily upgradeable to the StepOnePlus™ System

StepOnePlus™ System

• 96 wells for higher throughput

• 4 colours for more versatility

• Same easy to use software as the StepOne™ System

• VeriFlex™ technology – annealing temperature flexibility



Due to space constraints, the microarray core facility at Rikshospitalet 
Montebello is now selling:

2 HybArray hybridization stations 
1 Scanarray 4000XL 
1 Tecan Genesis liquid-handling robot 

For more information about
the hybridization stations  

please visit
http://las.perkinelmer.com/ 

content/relatedmaterials/
brochures/fly_hybarray12.pdf 

For more information about
the Scanarray4000XL please visit  

http://las.perkinelmer.com/ 
content/technicalinfo/

tch_scanarraymicroarraybarcodes.pdf  
The scanner has 3 lasers 

TECAN GENESIS Logistic Workstation 
200/8

is a versatile robot for automating 
pipetting tasks. It is equipped with two 

arms, a Liquid Handling arm (LiHa) and a 
Robot manipulator arm (RoMa). The LiHa 

is a conductivity sensing  
8-channel pipetting arm  

Capable of dispensing  
volumes of 1-1000μL.  

The RoMa is a manipulating  
arm capable of picking  
up and moving objects  

on the workstation.  

Please contact Ola Myklebost, ola@microarray.no or                  
Leonardo Meza Zepeda leonardo@microarray.no if you are interested. 



medprobe@medprobe.com     tlf: 23 32 73 80     www.medprobe.com
Prisene er eks. mva og frakt. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.01.08 

-10%

qPCR 
MasterMix

25 - 30%
rabatt

Raskt og enkelt!

SEKVENSERINGS-
TJENESTE

Standard sekvensering:
Kr. 160,- pr. run

Rensing: 
Kr. 122,- pr. prøve

TILBUD
SeaKem LE 
agarose
• Standard agarose for rutine 
 gelelektroforese av DNA og RNA
• Høy gelstyrke gjør den ideell til    
 Southern og Northern blotting
• Separerer bredt: fra 500 bp til 23 kb
• Egnet til de fleste applikasjoner
• Konsistente lot-til-lot resultater
• Gir lav bakgrunn
• Garantert DNase og RNase fri

       500 gram  Kr. 1750,-  
       

QuickChange Lightning
Site-Directed

Mutagenesis Kit
     • Høyere enn 80% mutagenese effektivitet
     • Nøyaktig lineær amplifikasjon minimerer 
        uønskede feil
     • Nå tar hele prosedyren under tre timer

      INTRODUKSJONSTILBUD:  
       10 rxn Kr. 1768,-
       20 rxn Kr. 4575,- 

 
TILBUD

sentrifugerør

15 ml rør, 800 stk:  Kr. 399,-
50 ml rør, 360 stk:  Kr. 799,-

 CHEMICON 
Antistoffer leveres 

momsfritt til 
akademisk 
forskning!
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