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Presisjon i qPCR oppsett 

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

De første 3 allerede levert i Norge. 

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

Vi har levert 5 stk. 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, enkelt vedlikehold Meget enkel i bruk - Ingen kyvette 
Mulighet til robotisering - 288 prøver. 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 



Fra nyTTår Har nBS-nytt fått to nye
redaktører. randi aamodt, som i det si-
vile er forsker på UMB, er ny fagredak-
tør og vil stå for det faglige innholdet,

mens Lars Ole ørjasæter, som ellers er redaktør
i bladet Kjemi, skal være teknisk redaktør og stå
for det praktiske i forhold til utgivelsen.

Som dere ser av bladet dere nå holder i hån-
den, har nBS nytt gjennomgått en forandring.
Fra 2008 har nBS inngått avtale med fagblad-
forlaget Media Oslo aS om utgivelse av nBS-
nytt, samt annonsesalg. Media Oslo utgir fra før
fagbladene Kjemi, MiljøStrategi og Skogindus-
tri og har gitt ut fagblader siden 1990. nBS-nytt
vil heretter bli sampakket med Kjemi. Dette betyr
at alle medlemmene i norsk Biokjemisk Selskap
og norsk Kjemisk Selskap heretter vil få både
nBS-nytt og Kjemi. Felles opplag for de to bla-
dene vil ligge i overkant av 4000 eksemplarer.

Vi skal selvfølgelig stadig selv ha ansvaret for
det faglige innholdet i bladet. Det vil bli 6 num-
mer per år, hvert på ca. 16 sider. Bladet blir altså
en del tynnere enn før, men kommer oftere. Vi
skal stramme opp bladets profil noe og få inn
noen flere faste spalter, så som nytt fra lokalla-
gene, debattforum og arrangementsnotiser. Dere

inviteres herved til å skrive deres meninger om
mangt og meget og å komme med forslag! Vi har
også tenkt å kjøre noen tema-serier. Til høsten
vil det komme et jubileumsnummer i anledning
av at nBS er 40 år i år.

Vi ser fram til å presentere det nye nBS-nytt
i tiden framover. Vi ønsker at nBS- nytt fortsatt
vil fungere som en samlende faktor for medlem-
mene av norsk biokjemisk selskap og være et
forum for livlig intern kommunikasjon.

Vennlig hilsen

Randi Aamodt
Fagredaktør

Winnie Eskild
generalsekretær

Lars Ole Ørjasæter
Teknisk redaktør
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Under Kontaktmøtet på Lillehammer
fikk jeg æren av å overta etter Berit
Johansen som president i nBS.Takk
til Institutt for Molekylær Bioviten-

skap ved UiO for et flott møte og takk til Berit
for hennes to år som president.

Bortsett fra at nBS nå har fått en nederlen-
der som president, er det en stor endring til i
2008. Fra og med i år blir produksjonen av nBS
nytt gjort av en profesjonell bedrift. I tillegg har
nBS nytt fått en ny redaktør, nemlig randi aa-
modt, som jobber ved samme Universitet som
undertegnede, på ås. Det blir en utfordring å
etterfølge Eirik Frengen, som jeg vil takke for en
glimrende jobb som redaktør. Også takk til
Hamid Samari for hans jobb som annonse-
ansvarlig og til avtroppende redaksjonsmedlem-
mer. Jeg håper at randi og hennes redaksjon vil
gi nBS akkurat det bladet som trengs for å inter-
essere og engasjere våre medlemmer maksimalt.

generalsekretæren og jeg har et ønske om å
gjøre nBS mer synlig, både blant medlemmene
og i det offentlige rommet. Tiden vil vise hvor
mye det går an å få til i en travel hverdag. Og her
kan alle medlemmer bidra. Fortell dine studenter,
kolleger eller medarbeidere om nBS! gjør dem

til medlemmer og få dem til å besøke det årlige
kontaktmøtet! La studenter søke reisestipender!
Send en mail til Winnie, meg eller ditt lokale sty-
remedlem hvis du har tanker om hvordan ting
bør være! Og skriv gjerne noe i nBS nytt!

Det er min ambisjon at hele spekteret av bio-
kjemikere i norge skal føle seg vel i nBS ved at
nBS dekker hele den bredden som faget inne-
bærer, fra molekylære mekanismer til anvendt
medisin eller bioteknologi, fra bakterier og sopp
til planter og dyr. Et konkret mål er at det igjen
skal bli rift om plassene på vårt årlige kontakt-
møte. Jeg håper at nye nBS nytt kan bidra til å
inspirere dere.

Med hilsen,
Vincent

Kjære biokjemikere!

annonser i n B S-nytt
annOnSEprISEr:
1/1 side 9.000,- 1/3 side 4400,-
1/2 side 6.000,- 1/8 side 1900,-
1/4 side 3700,-

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

annOnSEanSVarLIg: Uno Dahl Henriksen, annonsekonsulent, Media Oslo aS
Mob.: 952 59 126 - e-post: uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

p r E S I D E n T

V I n c E n T V I J S I n K

r E D a K T ø r

Mye nytt i nBS-nytt

r a n D I a a M O D T

Dere
inviteres
herved til å
skrive deres
meninger om
mangt og
meget og å
komme med
forslag!
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e International
Union of Biochemistry
and Molecular Biology
- IUBMB

- Hva er det?
I februar-nummeret av aSBMB-today er det
mer info å finne om IUBMB og dens aktiviteter.
Organisasjonen forener biokjemikere og moleky-
lærbiologer fra 66 land, mer enn 70.000 med-
lemmer. Den er en pådriver for internasjonalt
forskningssamarbeid med spesiell vekt på land
hvor biokjemi og molekylærbiologi star svakt, bi-

drar til diskusjoner, konferanser, publikasjoner og
anvendelser samt viktig standardiseringsarbeid.

Mer informasjon er også å finne på
www.iubmb.org., hvor man også kan melde seg
på til FEBS-kongressen 28 juni – 3 juli i aten.
Husk også muligheter for å søke reisestøtte i den
forbindelse – nBS er medlem.
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også. Thomas Jenuwein, research Institute of
Molecular pathology, østerrike, fulgte opp med
et meget godt foredrag om “Epigenetic control
by histone methylation”. Om ettermiddagen
slapp de nye FUgE-plattformene til: zebrafisk
og Ultra-high throughput sequencing, og deret-
ter fulgte enda et plenumsforedrag, denne gangen
innen mikrobiologi: “cyclic-di-gMp, a novel
ubiquitous signaling molecule in bacteria”, ved
regine Hengge, Freie Universität Berlin. Under
middagen ble nBS’40-års jubileum markert ved
tale både av generalsekretær Winnie Eskild og
ny president Vincent Eijsink. Lørdagen ble av-
sluttet ble enda to glimrende innlegg: Ulf nehr-
bass fra pasteur Institute I Frankrike og
Sør-Korea fortalte om nye, imaging-baserte funn
i letingen etter nye medikamenter mot infek-
sjonssykdommer, meget interessant og inspire-
rende. Det er et hav av muligheter der ute – for
den som vil satse. Dagmar ringe, Brandeis Uni-
versity, USa, fulgte opp med et like godt fore-
drag om mulig bruk av molekylære chaperoner i
behandling av protein-relaterte sykdommer som
parkinson, aLS og MS.

De norske innleggene ved diverse minisym-
posier holdt et jevnt bra nivå, selv om det lave
deltagerantallet førte til at en del miljøer mang-
let.

nBS generalforsamling ble avviklet med
vanlig deltagernivå.
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Iår, SOM I FJOr, ble Biokjemisk kontakt-
møte lagt til radisson hotell på Lilleham-
mer. Dette er et hyggelig og praktisk sted,
men gjentagelsen bidro kanskje noe til at

antall påmeldte ble lavere enn det har vært de
siste årene – under 400 stykker. Det var litt synd,
for årets foredragsholdere var av fremragende
kvalitet. nBS lecture var ved Hidde ploegh,
Whitehead Institute for Biomedical research,
USa, og omhandlet “herpesvirus as biochemical
tools”, etterfulgt av et mer systembiologisk fore-
drag av Malcolm Bennett, nottingham, UK, som
snakket om “adopting an integrative biology ap-
proach to study root growth and development”.
Lørdagen var det en virkelig stjerne, Svante
pääbo, Max-planck-Institute for Evolutionary
anthropology, Tyskland, om “Human origins
from a genomic perspective”, noe som vel skulle
interessere alle. En knakende god foreleser er han

Vintermøtet 2008
årets biokjemiske kontaktmøte gikk av stabelen på Lillehammer 17-20 januar.
arrangør var IMBV ved UiO, som hadde funnet fram til et svært interessant
knippe av utenlandske foredragsholdere. Oppmøtet var noe mer beskjedent enn
vanlig, men flere miljøer var godt representert.

LEDEr aV InSTITUT paSTEUr KOrEa med et fengende og fargerikt foredrag om nye imaging-teknikker for å studere patogener
i levende celler.

prOFESSOr påL FaLnES, UiO, sjekker e-posten sin.

prOFESSOr DagMar rIngE, Brandeis University,
USa, etter et fascinerende foredrag om stabilisering av cha-
perone-proteiner.

SVanTE pääBO, Max pLancK InSTITUT, LEIpzIg (til venstre) og omas Jenuwein, Institute of Molecular pethology (til høyre),
Wien i ivrig samtale med professor Odd Stokke-gabrielsen, UiO (med ryggen til)
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HVEM Er Så Knut-Jan andersen?
I sitt faglige liv er Knut-Jan ander-
sen professor ved Institutt for Me-
disin, Haukeland Universitets

Hospital, Universitetet i Bergen. Han har vært
styremedlem i nBS fra 1990 til 2003. I 1995
overtok han som generalsekretær og satt i to pe-
rioder, dvs. i 8 år. Ved kontaktmøtet i 1996 var
han formann for organisasjonskomiteen.

I tillegg til sitt verdifulle arbeid for nBS sine
nasjonale interesser har andersen også gjort en
stor innsats i flere av de europeiske organisasjo-
ner som nBS er medlem av, noe som er av uvur-
derlig nytte for nBS. Han har vært delegat
(1995-2000) til de årlige rådsmøtene i FEBS
(Federation of European Biochemcal Societies)

og sittet i styret for FEBS Ferdinand Springer
Lecturer committee og FEBS advanced course
committee. Videre har han vært delegat (1995-
2008) til de årlige møtene for IUBMB (Interna-
tional Union of Biochemistry and Molecular
Biology). Innen denne organisasjonen har Knut-
Jan andersen vært medlem eller leder av en lang
rekke komiteer med viktige aktiviteter for nBS.
Han sitter også i arrangementskomiteen for dette
årets IUBMB-kongress som arrangeres sammen
med FEBS og avholdes i juni 2008 i athen.

Knut-Jan andersen har dermed en impone-
rende merittliste når det gjelder å fremme nBS
sine interesser. nBS-styret takker for innsatsen
og gratulerer med utnevnelsen på vegne av alle
nBS medlemmer.

nytt nBS æresmedlem
nBS har utnevnt Knut-Jan andersen som nytt æresmedlem i nBS. Han blir
dermed det niende æresmedlem i nBS. Utnevnelsen fant sted i forbindelse
med markeringen av nBS sitt 40 års jubileum på årets Kontaktmøte på Lille-
hammer.

W I n n I E E S K I L D

professor Knut-Jan andersen, nyutnevnt æresmedlem i nBS.
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IJanUar I år gikk selskapet aqua Bio Tech-
nology a/s på børs. Selskapet ble stiftet i
2000 av UiB-forskere sammen med lakse-
oppdrettsbedriften a/s BOLaKS i Fusa

nær Bergen, og baserer seg på å utnytte paten-
trettighetene til et nytt protein fra lakseegg (zo-
nase). zonase er en unik serin-endoprotease som

ble oppdaget ved Høyteknologisenteret i Bergen
av Walther og rong, og patentert i 1997. pro-
duktpatenter er nå innvilget i land over hele ver-
den. I 2007 ble aqua Bio Technology gjort om til
et "asa" ved sammenslåing med KildaBiolink a/s
i Sandefjord, et hudpleiefirma stiftet av Einar
Vangsnes.

norsk biotek-selskap
på børs

Oslo Børs 10.januar 2008: Bjella ringes for å starte den offisielle handel med aqua Bio Technology asa. To av grunnleggerne,
direktør Einar Vangsnes, Sandeord, og professor i molekylærbiologi ved UiB, Bernt Walther, svinger bjella, mens representan-
ter for meglerhus og for Oslo Børs (til venstre) og ansatte og eiere i aqua Bio Technology (til høyre) applauderer.
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Medinnova-pris for
beste innovasjonsidé
2007 til ragnhild
Lothes gruppe ved
radiumhospitalet

guro Elisabeth Lind, post doc ved avdeling for kreftforebygging på radium-
hospitalet, arbeider med et prosjekt for identifisere og utvikle nye markører for
tidligdiagnostikk av svulster i tykktarmen. Sammen med kollegene stipendiat
Terje ahlquist, forsker rolf Inge Skotheim og forskningssjef, professor ragn-
hild a. Lothe, mottok hun november 2007 Medinnovas pris for beste innova-
sjonsidé.
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TyKK-Og EnDETarMSKrEFT er en av
de hyppigste kreftsykdommene i
norge med ca 3400 nye tilfeller i året.
Dessverre er det kun i underkant av

60% av pasientene som overlever de første fem
årene. Ved å benytte en test som kan oppdage
svulstene på et tidlig tidspunkt, helst før de blir
ondartede, vil flere pasienter overleve.

Siden tarmcellene skiftes ut med jevne
mellomrom og arvematerialet skilles ut med av-
føringen vil det være mulig å oppdage slike en-
dringer rutinemessig med en test av avføring.
Dagens test, blod i avføring gir for høy prosent
av falske positive og falske negative. Eksisterende
gentester som baserer seg på Dna mutasjoner
har tekniske så vel som deteksjonsbegrensninger.
Denne gruppen arbeider med å utvikle nye epi-
genetiske markører ved å benytte seg av det fak-
tum at mange gen-promoterer er hypermetylert i
svulster.

gjennom et kombinert studium av egnede
tumorcellelinjer som behandles med aza-deoksy-

cytidin for å fjerne metylering i genomet, og
mikromatrisestudier av primære svulster fra pasi-
enter med tykktarmskreft, identifiserte Lind et
al. et sett av nye kandidatgener (cell.Oncol,
2006; 28(5-6):259-72). Ett av disse, MaL, et
proteolipid, som viste seg å være metylert i >80%
av alle carcinomer og i >70% av polypper (forsta-
dier til kreft), oppsiktvekkende høye frekvenser –
et funn som ble publisert i høy-impact tidsskrif-
tet gastroenterology i fjor (Lind et al. 2006; 132:
1631-1632). Detaljerte studier av dette genet og
dets ekspresjon på rna og protein nivå publise-
res i disse dager i Journal of Translational Medi-
cine. gruppen arbeider med MaL samt flere
lovende markører for å gjenfinne dem i spor
Dna fra tumor i feces og i blod fra de samme
pasienter. Hvis dette gir gode data vil en kombi-
nasjon av 4-6 slike markører danne grunnlaget
for utvikling av en ny diagnostisk gentest for
tykktarmssvulster.

guro E. Lind, en forsker dedikert til Dna-trådens skjulte mysterier....



dert denne glykosylasen i en årrekke og har kart-
lagt tredimensjonal struktur og katalytisk meka-
nisme (3), intracellulær transport (4), og
betydning for sykdom (5,6). Studiene har blant
annet vist at Ung2-proteinet er sterkt oppregu-
lert i S-fasen, men nærmest fraværende i g2.
Ung2 interagerer også med replikasjonsprotei-
nene rpa2 og pcna og ko-lokaliserer med
disse i replikasjonsfoci (4).

Som en rekke andre Dna-reparasjonspro-
teiner blir også Ung2 fosforylert, og studien pu-
blisert i EMBO J. har tatt sikte på å kartlegge

disse fosforyleringene, og hvilken betydning de
har for enzymets levetid, reparasjonsfunksjon og
interaksjon med proteiner ved replikasjonsgaffe-
len. Ved å benytte verktøy som immunpresipite-
ring, 2D-pagE og massespektrometri, har
Hagen et al., funnet at Ung2 blir sekvensielt
fosforylert på S23,T60 og S64 av ulike cDK/cy-
kliner gjennom cellesyklus. Fosforylering av S23
i sen g1/S øker assosiasjonen til rpa og repli-
kerende kromatin. Samtidig øker enzymets kata-
lytiske turnover, noe som kan være viktig for at
Ung2 kan ”følge”bevegelsen til replikasjonsgaf-
felen. I sen S/g2 fosforyleres T60 og S64, noe

som fører til redusert binding til rpa. De sist-
nevnte fosforyleringene danner også et motiv
som er homologt til et såkalt ”fosfodegron” iden-
tifisert i både cyclinE og c-myc, og som fører til
ubiquitin-mediert proteasomal nedbrytning av
disse proteinene. Overuttrykk av fosfo-negative
(ala) Ung2-mutanter tyder på at disse fosfory-
leringene har en tilsvarende funksjon i Ung2
(1).

Disse funnene er viktige for å kartlegge hvor-
dan cellene koordinerer sentrale prosesser som
Dna reparasjon og replikasjon, men de kan også
få betydning for vår forståelse av hvordan anti-
stoffmodningen foregår. I B-celler dannes nem-
lig genomisk uracil ved at enzymet
activation-induced deaminase (aID) omdanner
cytosin til uracil i Ig-genene. Også her fjerner
Ung2 uracil - men uten at skadestedet blir re-
parert. I stedet induseres en mutagen prosess,
som resulterer i klasseswitch-rekombinering
(cSr) og somatisk hypermutasjon (SHM) (7).
Studier er nå initiert for å finne ut om post-trans-
lasjonelle modifikasjoner av Ung2 er med på å
indusere den mutagene prosesseringen i B-celler.

R E F E R A N S E R
1. Hagen, L., Kavli, B., Sousa, M.M., Torseth, K., Liabakk,

n.B., Sundheim, O., pena-Diaz, J., Otterlei, M., Horning,
O., Jensen, O.n. et al. (2008) cell cycle-specific Ung2
phosphorylations regulate protein turnover, activity and
association with rpa. Embo J, 27, 51-61.

2. Sousa, M.M., Krokan, H.E. and Slupphaug, g. (2007)
Dna-uracil and human pathology. Molecular aspects of
medicine, 28, 276-306.

3. Slupphaug, g., Mol, c.D., Kavli, B., arvai, a.S., Krokan,
H.E. and Tainer, J.a. (1996) a nucleotide-flipping me-
chanism from the structure of human uracil-Dna glyco-
sylase bound to Dna. nature, 384, 87-92.

4. Otterlei, M., Warbrick, E., nagelhus, T.a., Haug, T.,
Slupphaug, g., akbari, M., aas, p.a., Steinsbekk, K.,
Bakke, O. and Krokan, H.E. (1999) post-replicative base
excision repair in replication foci. Embo J, 18, 3834-3844.

5. Imai, K., Slupphaug, g., Lee, W.I., revy, p., nonoyama,
S., catalan, n., yel, L., Forveille, M., Kavli, B., Krokan,
H.E. et al. (2003) Human uracil-Dna glycosylase defici-
ency associated with profoundly impaired immunoglobu-
lin class-switch recombination. nat Immunol, 4,
1023-1028.

6. Kavli, B., andersen, S., Otterlei, M., Liabakk, n.B., Imai,
K., Fischer, a., Durandy, a., Krokan, H.E. and Slupphaug,
g. (2005) B cells from hyper-IgM patients carrying Ung
mutations lack ability to remove uracil from ssDna and
have elevated genomic uracil. J Exp Med, 201, 2011-2021.

7. Kavli, B., Otterlei, M., Slupphaug, g. and Krokan, H.E.
(2007) Uracil in Dna--general mutagen, but normal
intermediate in acquired immunity. Dna repair (amst),
6, 505-516.
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ny norsk artikkel i
EMBO Journal
En artikkel om hvordan protein forsforylering regulerer cellenes reparasjon av
genomisk uracil, ble nylig publisert i EMBO J. av Dna-reparasjonsgruppen
ved nTnU i samarbeid med Syd-Dansk Universitet i Odense

F I g U r E n V I S E r : a: Ulike fosfoformer av Ung2 etter immunpresipitering og 2D-western med anti Ung antistoff
(grønn) og anti ubiquitin-antistoff (rød). B: Massespektrometrisk identifisering av fosforylerte aminosyrer. c: posisjonene av
fosforyleringssetene i Ung2 n-terminal regulatorisk sekvens relativt til kjente pcna- og rpa-interaksjonsmotiv. D: Fosfor-
ylert motiv i Ung2-region 60-64 er homologt med kjente fosfodegron i blant annet cyclin E og c-myc.

r a g n H I L D L O T H E

rna-BaSEn UracIL skal vanligvis ikke
forekomme i Dna. Likevel dannes
70-200 nye uracil i kjernegenomet i
humane celler pr. døgn som resultat

av feilinkorporering av dUMp i stedet for dTMp
eller ved spontan hydrolytisk deaminering av den
normale Dna basen cytosin (2). Sistnevnte
skade er mutagen, og må repareres før neste

Dna-replikasjonsrunde. Dette skjer ved at en
uracil-Dna glykosylase ”klipper” bindingen
mellom uracil og deoksyribosen, og initierer en
flertrinns reparasjonsprosess hvor en rekke pro-
teiner samarbeider for å gjendanne den korrekte
Dna-sekvensen. Den dominerende uracil-Dna
glykosylasen i humane cellekjerner er Ung2.
Dna-reparasjonsgruppen ved nTnU har stu-
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StrataCooler  
Ultimat prøvebeskyttelse
Holder -15oC opptil 2 timer på benken

Kr. 1106,-
Kat.nr. 401349 (blå) - Kat.nr. 401350 (gul) - Kat.nr. 401351 (grønn)

Enkel Real-Time PCR gir høy sensitivitet og stort 
dymanisk spenn. Krever minimum 25 ng total 
RNA.

alle lab’er med Real- Time PCR instrument.

for den signalveien eller sykdommen som er av 
interesse, samt har med housekeeping gener og 
kontroller.

PCR Arrayer

PCR array er et pålitelig verktøy for å 

signalveier og sykdomstilstander. 
Metoden er normal Real-
Time PCR, men i 

resultater raskere! -20%

SeaKem LE agarose

Kr. 1500,-
Kat.nr. 50004

RNase Away 
Wipes Can

Den mest effektive måten 

Kr. 190,-
Kat.nr. 7006: 25 wipes

Dyrkningsskåler

Flere gode vårtilbud på:
www.medprobe.com

Signalvei- og sykdomsfokusert

Enkel og pålitelig

Designet for alle forskingslab’er
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