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KODAK Image Station 4000 
serien gir deg muligheter til 

billedanalyse som du ikke før 
har hatt på laboratoriet. 

KODAK IS4000 serien er basert på KODAKs billedsensor 
med hele 4 millioner pixels og en utrolig følsomhet. KODAK 
har også et patentert optisk system som gir minimal støy på 
bildene. 
 

KODAK In-Vivo Multispectral System FX er instrumentet som 
gir deg mulighet til molekylær billedbehandling av bedøvede 
dyr med: Hvitt lys, multispekter fluorescens, kjemiluminescens, 
autoradiografi og røntgen. Alt kan brukes uten å flytte på dyret.  

 

Med 29 eksitasjonsfiltre og 4 
emisjonsfiltre kan man benyt-
te de fleste tilgjengelige fluoro-
forer og biomarkører. 
 
Samtlige instrumenter leveres 
med KODAKs nye Molecular 
Imaging 4.5 programvare. Den 
dekker alt fra vanlig geldoku-
mentasjon til de mest komp-
lekse bilder av dyr med mul-
tiple markører. Leveres også 
som nettverksløsning. 
 

Les mer om KODAKs løsninger på geldokumentasjon og 
molekylær imaging på: 
http://www.eped.com/imaging.html 

Prisene på IS4000 serien er fra Kr. 255.00,- til 1.295.000,- 
eks. MVA og 1% miljøgebyr. 

Juni-tilbud på  
KODAK Image Station 4000R  

Veil. Kr. 255.000,-  Nå: Kr. 175.000,- 

Prisene er eks. MVA og 1% miljøgebyr, fob Oslo. 

FRYSJAVEIEN 33E, 0884 OSLO       http://www.eped.com  
Tlf: 22955959  Fax: 22955940         E-post: eped@eped.com 



DETTE nUMMErET av nBS-nytt set-
ter fokus på to nye, brennhete tek-
nologier. En artikkel av professor
Kjetill jakobsen ved UiO beskriver

de nye, store mulighetene som ligger i genom se-
kvensering og andre high-throughput applika-
sjoner. Universitetet i Oslo har nylig installert en
roche 454 sekvensator, og dette har blitt en egen
teknologi-plattform innenfor FUgE-program-

met. Den andre teknologien, eller rettere sagt
teknologiene, er mer i oppstartsfasen: I midten
av april gikk det av stabelen et symposium for en
egentlig gammel idè som nå har fått nytt liv og er
under intens teknologisk utprøving: In vitro kjøtt.
Er det mulig å dyrke ”kjøtt” på labben, uten å gå
veien om dyr, og i så fall hvordan? les om dette
og andre ting til nytte og inspirasjon.
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jeg skriver denne lille hilsen på en flott sol-
fylt vårkveld, en type kveld som i sin tid
bidro til at jeg hadde lyst til å bo i norge.
Slike kvelder burde man egentlig ikke bruke
på jobben, men for de fleste av oss forskere

hender det vel nokså ofte at kvelder som burde
ha blitt viet til utendørsaktiviteter, familie og ven-
ner vies til vitenskapen, eller, mindre høytidelig,
til alt maset (administrasjon) rundt. Sånt sett
minner lange vår- og sommerkvelder meg også
om en av de minst morsomme og mest stressfulle
aspekter av det å være forsker, nemlig søkning
etter forskningsmidler, enten for å kunne drive
en gruppe, eller for i det hele tatt ha en jobb
innen forskning fra neste år. Snart er det juni
igjen, og i mitt tilfelle betyr det at jeg vil bruke
flere sene kvelder til søknadskriving. For meg
preges denne perioden av å sykle hjem sent på
forsommerkvelden og spørre seg selv om man
prioriterer riktig. Det er som å delta i lotto med
fritiden og privatlivet som innsats.

Men, heldigvis, av og til lykkes man,
enten med søknaden sin, eller, og mye viktigere,
med forskningen sin. Flotte resultater, ny viten,
en bra artikkel eller en ny-opprettet bedrift er det
som holder mange av oss oppe i disse lyse net-

tene rundt 1. juni. Så får vi bare håpe at våre
forskningspolitikere og –byråkrater skjønner ver-
dien av dette og at de setter oss i stand til å utføre
den forskningen vi kan og vil levere gjennom til-
strekkelige bevilgninger. Her har vi så absolutt en
jobb å gjøre fordi mange i norge ikke har forstått
verdien av forskning, spesielt den frie grunn-
forskningen. Det får vi ta opp etter årets juni-
runde.

Nyt forsommerkveldene og lykke til med
søknadsskrivingen,

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).
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r a n D I a a M O D T

Familien Blix Fond til fremme
av medisinsk forskning
Det kan søkes om bidrag fra Familien Blix Fond til
fremme av medisinsk forskning innenfor feltene hjerte-,
karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk
innenfor disse feltene. Søknaden sendes:

Stiftelsens styre v/advokat Erik Keiserud
Advokatfirmaet Hjort DA
Postboks 471 Sentrum
0105Oslo

Søknadenmå være mottatt innen 25. juni 2008.
Søknaden må skrives på dertil fastsatt skjema, som fås ut-
levert, eventuelt tilsendt ved henvendelse til mailadressen
goe@hjort.no. når det fra en avdeling/et institutt sendes
flere søknader, må avdelingen/instituttet angi prioriterings-
rekkefølgen.

Ingrid a. Eriksen, Institutt for Biomedisin, Uni-
versitetet i Bergen til deltakelse på ”The Euro-
pean calcium Society Meeting” i leuven, Belgia.

Tonje Strømmen Steigedal, Institutt for Kreft-
foskning og Molekylær Medisin, norges Tek-
nisk-naturvitenskapelige Universitet,Trondheim
til deltakelse på kongressen ”cancer Epigenetics”
i Boston, USa.

Ida rosnes, Institutt for Klinisk Biokjemi, riks-
hospitalet, Oslo til deltakelse på ”From Molecu-
les to Medicine: Integrating crystallography in
Drug Design” på Sicilia, Italia.

aase M. raddum, Institutt for Biomedisin, Uni-
versitetet i Bergen til deltakelse på ”The Euro-
pean calcium Society Meeting” i leuven, Belgia.
jon Halvor Knutsen, avdeling for cellebiologi,
Institutt for Kreftforskning, radiumhospitalet,
Oslo til deltakelse på ”The cell cycle” ved cold
Spring Harbour, USa.

linn Kristin akselen, Institutt for Molekylær
Biovitenskap, Universitetet i Oslo til deltakelse
på ”gordon reserach conference on proteogly-
cans” i new Hampshire, USa.

Bjørnar Sporsheim, Institutt for Biologi, norges
Teknisk-naturvitenskapelige Universitet,Trond-
heim til deltakelse på kurset ”confocal Micros-
copy, york, England.

NBS ønsker alle en utbytterik reise og ser frem
til å få rapporter fra dere.

NBS yter støtte til reiser for sine medlemmer, fortrinnsvis masterstudenter og
PhD-studenter (www. biokjemisk.com se under reisestipend). Ved denne tildelingen

har masterstudenter fått støtte til dekning av 80% av budsjetterte utgifter, men PhD-
studenter får dekket 40%. Denne våren har følgende fått tildelt reisestøtte:
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spise særlig store mengder av det – det er for mye
rna i mikroorganismer og det fører bl.a. til
urinsyregikt. Bakterieekstrakter kan også gi vita-
miner og vekstfaktorer. Det er utvilsomt mange
utfordringer i forbindelse med utvikling av vekst-
medier for in vitro kjøtt.

Så over til cellene selv: Bernard roelen fra
Universitetet i Utrecht, også partner i konsortiet,
snakket om utviklingsarbeidet for dyrking av
muskelstamceller og de mange utfordringer her:
Hvordan hindre differensiering til ikke-ønskede
celletyper? Kan man opprettholde delingsevnene
uten å ty til genmodifisering som kan støte fra
seg deler av markedet? Kan epigenetisk modifi-
sering være aktuelt? Kanskje finnes det alternati-
ver til myogene stamceller? professor Tor lea fra
UMB leder for tiden et prosjekt for dyrking av
mesenchymale stamceller, en type stamceller som
kan differensiere til en rekke forskjellige cellety-
per, også muskler. Disse cellene kan utvinnes fra
flere typer vev, bl.a. fett og bein, og er derfor enkle
å få tak i. Så langt har de klart å oppnå 40 popu-
lasjonsdoblinger før senescens inntrer. Manuela
gomes, Universitetet i Minho, portugal, fullførte
sesjonen med å redegjøre for erfaringer med dyr-
king av vev i transplantasjonsøyemed.

neste trinn, å dyrke celler til muskler eller
noe som ligner på det, blir nok også en bøyg som
man kanskje delvis må gå utenom. Kan hende er
det mest fornuftig å ikke satse på den rene in
vitro-biffen, men noe mer i retning kjøttkaker?
robert Dennis, University of north carolina,
USa, slo en del kaldt vann i blodet på oss ved å
peke på at muskler er ikke bare et vev, det er et
organ også, og kjøtt er ikke bare muskler, det er
også fett, blodårer, nerver med mer. Så hva er det
egentlig man ønsker og kan dyrke fram in vitro?

Det kan fort gå i retning av en slags gelé, for å
dyrke et komplekst organ på labben er vanskelig,
det tar tid, og infeksjoner vil dessuten bli en stor
utfordring. Kan man i stedet satse på noe som
ligner enkeltceller? Et blandingsprodukt blir det
sannsynligvis i hvert fall.Til dette responderte en
fra salen at det er jo allerede i dag en mengde
blandingsprodukter på markedet som forbru-
kerne kanskje ikke hadde kjøpt dersom de hadde
visst hva det egentlig var blandet opp av…. Mar-
tunis te pas fra Wageningen Universitetet rede-
gjorde videre om funksjonell genomikk og
muskelvev, og poul nielsen fra University of
auckland om biofysiske egenskaper og matema-
tisk modellering av muskelvev, mens gunnar
Kleppe avsluttet det hele med et edruelig fordrag
om de mange praktiske og tekniske utfordringer
for hele prosjektet. alt i alt en svært interessant
dag hvor man hadde trukket inn foredragshol-
dere fra vidt forskjellige felt.

Et konsortium som dette, med et stort og vi-
sjonært mål for øye, har også utfordringer utover
de rent vitenskaplige og tekniske. Den siste dagen
av symposiet var derfor i stor grad viet presenta-
sjoner og diskusjoner om finansiering, statutter,
organisering og valg av lederskap. Ettersom dette
er et nyetablert konsortium og et mulig produkt
en gang i framtida, ble diskusjonen om hva bar-
net skulle hete tatt opp igjen: Skal man holde seg
til navnet «in vitro meat,» eller er et alternativ
som «cultured meat» bedre? Kanskje er det beste
er å finne et nytt navn som ikke inneholder
«meat/kjøtt» i det hele tatt? Det er mange hensyn
som må tas, og det ble til slutt enighet om å ut-
sette dåpen til et senere tidspunkt. Valg av navn
vil også være avgjørende når man skal få folk til å
venne seg til idéen om in vitro kjøtt. Dyrever-
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First International In Vitro
Meat Symposium UMB/
Matforsk 9.-11. april 2008

Symposiet hadde to hovedmål: For det første å
identifisere og diskutere de viktigste vitenskape-
lige og tekniske problemene som må løses for å få
nå dette ambisiøse målet, for å danne et mer for-
malisert struktur som kan binde sammen de ulike
aktivitetene og hjelpe til med å skaffe finansie-
ring.

«There is always a fine line between a grand
vision and pure hallucination,» minnet UMB-
professor Stig Omholt de 50 deltagerne fra inn-
og utland på ved åpningen. Symposiet startet
friskt med å dra opp flere av de ganske mareritt-
aktige sidene ved den måten kjøtt produseres på
i dag. Det er over 50 milliarder gode grunner for
å ønske en drastisk reformering av kjøttproduk-
sjonen, erklærte jason Matheny, new Harvest og
john Hopkins University. Hvert eneste år blir 50
milliarder dyr drept og spist, mange av dem har
levd et miserabelt og unaturlig liv før det. I til-
legg til disse lidelsene fører det til et stort ener-
giforbruk (40% mer enn all menneskelig
transport), forurensning, avskoging og en rekke
andre miljøproblemer. Det anslås at 20 millioner
menneskeliv går tapt pga. for høyt inntak av ani-
malsk fett. Det er dessuten stor risiko for overfø-
ring av sykdommer fra dyr til mennesker. Endelig
er det en økende etterspørsel etter kjøtt i verden
– hvordan skal det være mulig å dekke dette be-
hovet med allerede økende priser på fôr osv. osv.
jussprofessor Elisabeth De coux fra Florida co-
astal School of law fulgte opp med et foredrag
om nødvendigheten av å få slutt på dyrenes li-
delser og om dyrevelferdsorganisasjonenes be-
tydning for et mulig fremtidig in vitro
kjøtt-marked. «In vitro kjøtt»-navnet kan forres-
ten ikke forventes å «slå an». Hva med «cruelty-
free meat», for eksempel? Men blir det egentlig
kjøtt, det vi kan vente oss?

Det ble det mer av neste dag, da det var over
på hard science. Første bolk var viet temaet vekst-
medier. arrangørene hadde fått tak i foredrags-
holdere fra vidt forskjellige deler av denne
bransjen; Klaas Hellingwerf, Swammerdam In-
stitute for life Sciences i amsterdam og med-
lem i konsortiet gjorde først rede for status for
design av medier for dyrking av fibroblaster og
de ulike typer bioreaktorer som er under utprø-
ving. En av bøygene man nødvendigvis må
komme seg rundt er å finne erstatninger for
serum, som jo utvinnes fra dyr (kalver). Et viktig
siktemål er derfor å utvikle serum-frie medier.
Serum har en rekke viktige funksjoner i vekst-
medier, men det er mulig å erstatte dem. For ek-
sempel er det forsøkt å erstatte serum med
spesifikke vekst-faktorer, med ganske stort hell.
professor Kjell Berteussen fra Universitetet i
Tromsø har lagt ned et stort arbeid for å utvikle
serum-frie vekstmedier for celler som bl.a. brukes
i in vitro-fertilisering. Dette er et godt eksempel
på hvordan forskning innen ett felt ganske over-
raskende kan komme til nytte innenfor et helt
annet. arbeidet som legges ned i dette fra in vitro
kjøtt siden vil dermed også kunne tenkes å nå ut-
over sitt eget område til andre disipliner som bru-
ker celledyrking. En annen interessant
konklusjon så langt er at den viktigste karbonkil-
den i disse vekstmediene ikke er karbohydrater,
men derimot fettsyrer, og det ligger et stort ar-
beid framover i å optimalisere fettsyresammen-
setningen. Hva så med proteinkilde? arild
johannesen fra IrIS (International research In-
stitute of Stavanger) fortalte om produksjon av
mediekomponenter fra den metan-konsume-
rende bakterien Methanococcus encapsulatus.
Ekstrakter fra denne kan brukes som tilskudd til
dyrefôr, men dessverre kan ikke vi mennesker

å lage kjøtt uten dyr – det er en gammel drøm – eller kanskje et mareritt? Det
er av de idéer som mange ville tro ville forbli nettopp det – en idé. Men ikke så
med denne – et nederlandsk konsortium gikk noen år siden faktisk i gang med
et prosjekt hvor målet er å produsere kjøtt in vitro. norge ved UMB/Matforsk
ble med i 2006, og det første symposiet ble arrangert på ås 9.-11. april

In vitro meat konsortiet hygger seg på sitt første internasjonale symposium.

r a n D I a a M O D T
O g M O r T E n K j O S
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Mangfoldet av fisk i havet er ingen selvfølgelig-
het. Fossile funn viser at fisk har levd i ferskvann
i flere hundre millioner år, og gjennom evolusjon
har det skjedd fysiologiske og molekylære tilpas-
singer som har tillatt fisk å etablere seg som en
stor dyregruppe i havet.

Hos de marine fisk – men ikke hos fersk-
vannsfisk - skjer et unikt og kraftig vannopptak
(hydrering) i eggene før de ovuleres og gytes.
Dette vannreservoar er nødvendig for at det tid-
lige fiskeembryoet skal overleve i det salte sjø-
vannet inntil det selv har utviklet de organer som
regulerer vannbalansen og styrer osmoregule-
ringen. Doktoranden har studert mekanismen
for eggenes vannopptak før gyting hos sild, og
når i fiskenes evolusjon denne mekanismen synes
å ha blitt etablert.

Sild har vært brukt som modell. Silden tilhø-
rer en gruppe fisk (clupeiformes) som var blant
de første fisk til å etablere seg i havet tidlig i
Kritt-perioden. Silden har også en veldig viktig
posisjon for norge både økonomisk og for øko-
systemet langs kysten vår og i atlanterhavet. Egg

og oocytter ble undersøkt med hensyn på inn-
hold av osmolytter; uorganiske salter og frie ami-
nosyrer (Faa), samt kilden til Faa ved
differensiell proteolyse av plomme-proteinet vi-
tellogenin (Vtg).

Videre ble molekylær fylogeni av vtg-genet
studert i forhold til lipoprotein homologer hos
andre fisk og vertebrater. Her ble det vist at både
sild og moderne fisk uttrykker to til tre former
for Vtg. En form har neo-funksjonalisert og ned-
brytes til Faa (deltakelse i den cellulære hydre-
ring – særlig hos fisk med pelagiske egg), mens de
andre hovedsakelig nyttes som næring for fiske-
embryoet under den tidlige utvikling. Funnene
resulterte i en teoretisk modell for duplisering av
vtg-gener som stemmer meget godt med det fos-
sile materialet for når hovedgruppen av benfisk
(acanthomorpha) erobret havet, for rundt 55
millioner år siden.

arbeidet har vært utført ved Institutt for bio-
logi, Universitetet i Bergen, og veiledere har vært
Dr. roderick nigel Finn og prof. Hans jørgen
Fyhn.
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naktivister og vegetarianere som var tilstede på
møtet støttet engasjert opp om dette med argu-
menter for bedre dyrevelferd, men det vil trolig
være en mye større utfordring å få verdens kjøtt-
spisere til å bytte ut oksebiffen og svineribba med
in vitro-produkter, når dette en gang i framtida
blir et alternativ.

Store utfordringer til tross, en ting er sikkert:
Dette blir spennende. Motiverende også, med
store vyer om å gjenopprette noen av verdens sko-
ger og redusere lidelsene til våre ”produksjonsdyr”

liggende i bakhodet. Uansett hva man får til, må
det uansett ligge masse interessante erfaringer og
flere patenter på lur her. (rent personlig funderer
jeg på om ikke insektene og særlig insektlarvene
kunne rykke fram her som våre nye produksjons-
og matdyr). Hvem vet, kanskje in vitro kjøtt kan
komme til å gi oss både visjoner og hallusinasjo-
ner? Den som spiser får se.

les mer, og slutt deg til konsortiet hvis du er
interessert og har noe faglig å bidra med, på

http://invitromeat.org.

Doktorgrad om cellulært
vannopptak i egg hos marine
fisk før gyting
Børge andré Kristoffersen (bildet) avla 11. april doktorgraden ved Universitetet
i Bergen. Tittel på avhandlingen er «physiological and molecular mechanisms
of oocyte hydration in an evolutionary old teleost, atlantic herring (clupea
harengus)»

a n n - E l I S E
O l D E r B a K K

j O r D a l

introduksjon
Da FUgE programmet ble initiert i 2002 var et av
hovedargumentene for denne satsningen at man
nå stod på terskelen til den post-genomiske æra –
siden det humane og en rekke andre modellgeno-
mer var fullført. De sentrale ingrediensene i pro-
grambeskrivelsen var først og fremst funksjonell
genomforskning av genregulering og proteinfunk-
sjon, mens ren Dna-sekvensering og komparativ
genomforskning var elementer som fikk mindre
fokus. Behovet for sekvensering av ytterligere nye
genomer syntes den gang mindre viktig, samtidig
som genomsekvensering var en ekstremt dyr virk-
somhet som kun var mulig å gjennomføre ved se-
kvenseringsfabrikker – gjerne i lavkostnadsland.
Til tross for at noen av oss vil hevde at FUgE-
programbeskrivelsen la for lite vekt på komparativ
og evolusjonær genomikk, er det liten tvil om at
prioriteringen fra 2002 var riktig ut fra teknolo-
giske og kostnadsmessige hensyn.

De siste årene har det imidlertid foregått en
rivende teknologisk utvikling som har ført til at
sekvensering av hele genomer og andre store se-
kvenseringsprosjekter nå kan utføres utenfor se-
kvenseringsfabrikkene og til en noenlunde
overkommelig pris. Denne utviklingen har vi kun
sett begynnelsen av, ettersom nye og enda mer ef-
fektive sekvenseringsmetoder vil dukke opp i nær
framtid. FUgE har tatt konsekvensene av dette
og har bevilget midler til en «state-of-the-art» se-
kvenseringsplattform ved Biologisk Institutt,
UiO. Denne ”ultra-high throughput” sekvense-
ringsplattformen (UTSp) har en kapasitet på i
overkant av 100 Mb pr. enkelt kjøring. Sekven-
seringen utføres av et enkelt instrument, som har
fått navnet genome Sequencer Flx (gS Flx),
som får plass på en vanlig lab-benk (figur 1). I
motsetning til konvensjonell sekvensering benyt-

tes ikke Sanger (dideoxysekvensering)-metodikk,
men derimot en fast-fase form for pyrosekvense-
ring som er uavhengig av elektroforese som se-
parasjonsprinsipp, og som muliggjør avlesning av
hundretusenvis av sekvenser samtidig. I denne ar-
tikkelen skal vi forklare prinsippene for den nye
sekvenseringsmetodikken, og gi informasjon om
hvilke anvendelser og tjenester vår service-platt-
form kan tilby.

454 pyrosekvensering
Som allerede nevnt har nå ’next generation se-
quencing technologies’ kommet for alvor. Det
amerikanske selskapet 454 life Sciences (nå
kjøpt opp av roche Diagnostics) var først ute,
etterfølgt av Solexa (nå Illumina) og aBI. alle
disse systemene unngår kloning av Dna-frag-
menter ved forskjellige former for parallell am-
plifisering og ulike former for fast fase-(solid
phase) framgangsmåter.

Forutsetningen for å kunne sekvensere Dna
(eller rna) på 454 instrumentet er at man gene-
rerer et genbibliotek som muliggjør fast fase pyro-
sekvensering. prosessen starter (for genomisk
Dna) med tilfeldig fragmentering av Dna.Der-
etter blir det ligert spesifikke adaptere på hver ende

genomsekvensering og andre
«high throughput» applikasjo-
ner ved hjelp av 454 pyrose-
kvensering – en ny FUgE
service plattform

Figur 1. gS Flx instrumentet
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av fragmentene («a’»og «B» adapter/sekvens, ref.
1). Et av adapterne har et biotin-molekyl koblet
på seg i 5’ ende, noe som medfører til at fragmen-
tene kan bindes til streptavidin-kuler slik at en-
kelt-trådet Dna-fragmenter kan genereres fra
kulene.

Det revolusjonerende med 454-teknologien,
sammenliknet med Sanger metoden,er at amplifi-
seringen av de genererte enkeltråd-molekylene ikke
skjer ved kloning. Dette er fordelaktig, da klo-
ningseffektiviteten ikke er lik for alle fragmenter. I
stedet baseres amplifiseringen på emulsjons-pcr:
Dna-molekylene som skal sekvenseres bindes til
monodisperse og hydrofile kuler og amplifiseres i
en vann- og olje-blanding,hvor kulene befinner seg
i vanndråpene (figur 2). Forholdstallet mellom
kuler og Dna fører til at det gjennomsnittlig bin-
des ett Dna-molekyl til hver kule. Blandingen av
vann/olje ristes slik at det oppstår en emulsjon av
ørsmå dråper av vann hvor de hydrofile kompo-
nentene nødvendig for amplifisering (enzym,
Dna på kule, og andre reagenser) befinner seg.
ristingen utføres med en hastighet som gjør vann-
dråpene akkurat så store at kun en enkelt kule får
plass i dråpen. Det lages millioner av disse mini-
reaksjonskammere i et rør,og amplifisering skjer på

en vanlig pcr-maskin. på
denne måten får hver kule
millioner av kopier av det
opprinnelige molekylet ko-
blet til seg. Kulene gjenvin-
nes etter amplifisering,
renses og settes på en såkalt
picoTiterplate (figur 3), en
fiberoptikk-chip med hun-
dretusener små hull (~44
_m i diameter og volum 75
picoliter). I hvert hull er det
plass til en kule med Dna
som skal sekvenseres (enkelt
tråd), i tillegg til kuler med
enzymer nødvendig for
selve sekvenseringen, og
små kuler for å fylle rest-
plassen i hullet. Denne pla-
ten settes inn i en flowcelle i
selve gS Flx-maskinen.

Sekvenseringen skjer ved
såkalt ’pyrosequencing’ (se
ref.2).prinsippet går ut på at
når et nukleotid inkorpore-
res av Dna polymerase, vil
et pyrofosfat-(di-fosfat) mo-
lekyl frigjøres (figur 4).Dette
molekylet omdannes til

aTp av sulphurylase, som deretter anvendes av lu-
ciferase til å oksydere luciferin til oxyluciferin. Ved
denne reaksjonen produseres det lys. alt dette skjer
også i en fast fase-situasjon; dvs mens enzymene er
bundet til en kule (figur 4). Mengde lys er propor-
sjonalt til antall nukleotider som bygges inn, og
måles av et sensitivt ccD kamera.prosedyren fun-
gerer slik atT-basen blir tilsatt picoTiterplaten først,
og bare de brønnene som inneholder en kule hvor
en T kan inkorporeres vil lyse opp. Deretter vaskes
platen,og så tilsettes neste base,a – deretter gjentas
den samme prosedyre til c og så g er tilsatt. For
hver syklus blir det tatt et bilde av platen som viser
alle kulene (posisjonene til hver kule er fiksert) der

den aktuelle base ble bygget inn.Mengde lys er pro-
porsjonalt med antall baser som ble bygget inn,og på
denne måten leses Dna-trådene.I alt kjøres det 100
sykluser medTacg (400 flows),en prosess som tar
6,5 timer.

Instrumentet kommer med billedanalyse-
programvare som setter bildene om til såkalte
’flowgrammer’ (figur 5), en kromatogram-lig-
nende tolkning av sekvenseringsresultatet. I til-
legg gjøres det base-calling, inkludert en
pHrED-kompatibel kvalitets-score, som er den
mest brukte metoden for å karakterisere kvalite-
ten av sekvenserte baser.

«output» fra 454 pyrose-
kvensering
Vår erfaring er at gS Flx-maskinen produserer
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Figur 3. picoTiterplaten

Figur 4. pyrosekvensering

Figur 2. 454 sekvenserings prosedyren

400 000 - 500 000 reads på 250 baser (opp mot
300 bp), tilsvarende nærmere 125 Mb (millioner
baser) i en kjøring. prisen på en kjøring kan nok
betraktes som høy (over 100.000 nOK), men sett
i forhold til mengden data man får ut av en kjø-
ring, eller «kostnad-per-base», er teknologien be-
traktelig billigere enn Sanger-sekvensering.
Sammenlignet med Sanger-sekvenseringsser-
vice-plattformen på Biologisk Institutt er prisen
per base på vår plattform minst 30 ganger lavere.
prisen per kjøring (prøve) kan reduseres ved å
bruke forskjellige prøver i en enkelt kjøring. pi-
coTiterplaten kan deles opp (fysisk) i regioner,
eller man kan sette på Dna tags (barcode) på
alle fragmenter og skille dem med hjelp av pro-
gramvare som følger med instrumentet.

454-teknologien har imidlertid noen be-
grensninger i forhold til Sanger-sekvensering.
Den første er leselengden, som for tiden er
gjennomsnittlig 250 bp og vesentlig kortere enn
tradisjonell Sanger-sekvensering (hvor standard
gjennomsnittlig leselengde er på 800 bp), men
betraktelig lengre enn de andre nestegenerasjons
plattformene (Solexa, aBI, Helicos osv. hvor le-
selengdene er rundt 25-35 bp). roche har imid-
lertid annonsert en oppgradert versjon mot
slutten av 2008, hvor leselengden økes til rundt
400 baser mens antallet leste fragmenter er over
1 million. Dette betyr et framtidig forventet ut-
bytte per kjøring på rundt 500 Mb.

Den andre ulempen med metoden er at lange
rekker av samme base (homopolymer «tracts»)
ikke leses korrekt hvis antallet like baser overskri-
der 7-8. Dette skyldes at lysemisjonen ikke er li-
neær for mer enn 7-8 like baser. I praksis fører
dette imidlertid ikke til alt for store problemer (1).

dna sekvensering får en
ny dimensjon – nye applika-
sjoner
454-sekvenseringmetodikken genererer såpass
store mengder data, som omfatter et meget høyt
antall ulike eller like fragmenter, at nye dimen-
sjoner oppstår i forbindelse analysen av de opp-
rinnelige fragmenter/den opprinnelige prøven.
Dette åpner for helt nye anvendelser av sekven-
sering, for eksempel kvantifisering av transkrip-
ter, dybdesekvensering, metagenomikk,
sekvensering av fossilt (’ancient’) Dna mm. I det
følgende vil vi gå inn på noe av dette.

genomikk
Den mest opplagte applikasjonen til 454-platt-
formen er genom-sekvensering. Et bakterielt
genom på 4-8 millioner basepar kan sekvenseres
på én til to uker og assembles (settes sammen) til
rundt 100 kontiger. Instrumentet har blitt brukt
til å sekvensere blant annet Vibrio, campylobac-
ter, Escherichia og Streptococcus genomer (3-5).
på vår plattform har vi sekvensert cyanobakterie-
og Bacillus-genomer. I tillegg kan man kjøre pai-
red-end sekvensering på genomet; her fragmen-

Figur 5. Flowgram



12
nBS-nyTT 2 /2008

13
nBS-nyTT 2 /2008

teres Dna til rundt 3 kb-store fragmenter, og
endene blir sekvensert. Man vet dermed at de ge-
nererte sekvensene opprinnelig lå med en avstand
på omtrent 3000 baser, noe som minsker proble-
mene knyttet til å sette sammen shotgun reads
og reduserer antallet kontiger (6). alternativet er
at man kombinerer 454-sekvensering med
Sanger-sekvensering. I dette tilfellet trenger man
relativt få Sanger reads (7,8).

Også Bac-sekvensering (Bac står for Bac-
terial artificial chromosome, et 100-300 kb
stykke genom fra en hvilken som helst art satt
sammen i et plasmid som kan replikeres i E. coli)
lar seg effektivt gjennomføre på 454-instrumen-
tet (9) - noe vi gjør som rutine på vår plattform.

transkriptom-analyse
Et annet område der 454-sekvensering er nyttig,
er cDna/EST-sekvensering. Et stort antall
cDna-molekyler kan sekvenseres og kvantifise-
res med teknologien, uten forhåndskunnskap om
genomet (i motsetning til for eksempel microar-
rays, hvor man trenger å vite gensekvenser på for-
hånd). Denne anvendelsen er blant annet blitt
brukt til å sette sammen transkriptomet til en
human prostatakreft-cellelinje (lncap, ref. 10),
mais (11,12), vårskrinneblom (arabidopsis, ref.
13) og hjerner fra bier (14). Hos mais ble dette
også brukt til å finne nye Snper (single-nukleo-
tid polymorfier, ref. 15).

metagenomikk
454-sekvensering er velegnet for metagenomics-
prosjekter, der sekvensering blir brukt til å be-
stemme artsrikdom i en prøve (f. eks. jordprøver,
vannprøver, prøver fra mennesketarmen). Særlig
ikke-dyrkbare bakterier kan analyseres effektivt
på denne måten. alt Dna fra prøven blir isolert,
fragmentert og sekvensert. Med det store antall
fragmenter som leses, får man et godt bilde av
hva prøven inneholder. Denne teknologien har
særlig blitt brukt på bakterier, f. eks. i sjøvann
(16), jord (17), og i tarmen. når det gjelder tar-
men, er det blitt påvist at bakterieflora hos over-
vektige mennesker er annerledes enn hos
ikke-overvektige (18).

En spennende applikasjon er å bruke 454 til
metagenomics sekvensering for å få en pekepinn
på årsaken til en gitt sykdom. Et eksempel på
dette var et tilfelle der det var uklart hvorfor tre
pasienter som hadde gjennomgått organtrans-
plantasjon med organ fra samme donor døde en
måned etterpå. Det var ikke mulig med tradisjo-
nelle metoder å oppdage hvorfor disse pasientene
ikke overlevde transplantasjonen. 454-sekvense-
ring av rna (cDna) fra vev fra disse pasien-

tene påviste et nytt type arenavirus, som sann-
synligvis hadde smittet pasientene gjennom
transplantasjonen (19). på samme måte fant man
hos bier sterke indikasjoner på hva som var årsa-
ken til colony collapse Disorder, hvor arbeids-
bier plutselig forsvinner fra bikuben, slik at
kolonien kollapser. rna fra både bier fra ’friske’
kolonier og fra berørte kolonier ble sekvensert,
og det ble påvist at Israeli acute paralysis virus
korrelerte i høy grad med syke kolonier (20).

resekvensering,
epigenetikk
Medisinske forskningsmiljøer er svært interessert
i denne neste-generasjons sekvensering på grunn
av mulighetene til dybdesekvensering (resekven-
sering). Ved å amplifisere visse genomområder i
for eksempel friskt vev og tumorvev, kan man få
detektert mutasjoner som er spesifikke for tu-
morvev. på grunn av det store antallet sekvenserte
fragmenter som oppnås med teknologien kan
man påvise svært lavfrekvente variasjoner (21).
Teknologien ble for eksempel anvendt for å på-
vise polymorfier i 10 cancergener (177 exoner) i
sju tumorcellelinjer og en normal linje (22) eller
sjeldne mutasjoner i HIV som kunne føre til re-
sistens (23,24). 454-pyrosekvensering egner seg
også meget godt til epigenetiske problemstillinger
hvor man studerer hvilke områder og sites i Dna
som er metylert, og frekvensen av metylering av
de ulike sites (25). Undersøkelser og identifisering
av små rna-molekyler (mikrornas), både i dyr
(26) og planter (se f. eks. ref. 27), er et annet felt
hvor 454-metodikken har vært anvendt.

ancient dna
454-teknologien har revolusjonert ancient (for-
historisk) Dna-feltet. Benvev fra fossiler er i høy
grad kontaminert med bakterier, sopp og annet -
og Dna er i tillegg degradert til korte fragmen-
ter (ofte på en lengde som er kompatibel med
454-teknologien). For eksempel har det vært an-
slått at det Dna som isoleres fra en neandertal
beinprøve inneholder kun 1% neandertal-Dna,
mens resten er bakterier og sopp (95%) og
human kontaminering. 454-sekvensering gjør
det mulig å analysere store mengder fragmenter,
og dermed bioinformatisk skille ut kontamine-
ring og få ”filtrert ut” og dermed analysert fossi-
lets Dna. Det mest berømte eksempelet på dette
er sekvensering av neandertal-menneskets Dna
(28,29), hvor man nå er godt i gang med å sette
sammen hele genomet. I tillegg til dette ble det
sekvensert mange fragmenter av mammutgeno-
met med hjelp av 454-teknologien (30).

øvrige applikasjoner som vi ikke har plass til

å gå i detalj på her er chip sequencing, analyse av
strukturell variasjon i genomet og SagE mm.

Mer enn 100 publikasjoner har kommet ut
siden 454-maskinen ble tilgjengelig (se http://ti-
nyurl.com/ys9hyv), noe ble nevnt ovenfor.
Mange av disse er i høy-impakt-tidsskrifter, som
for eksempel nature, Science, pnaS, osv.

bioinformatikk – nye
utfordringer
neste-generasjons sekvensering fører til en be-
traktelig større datamengde enn ’tradisjonell’
Sanger-sekvensering. I tillegg leses det kortere
fragmenter. Dette fører til nye utfordringer innen
bioinformatikk. Strengt tatt er bioinformatisk
analyse den nye flaskehalsen.

genom assembly, det å sette sammen geno-
met basert på enkelt- fragmentene, er et felt hvor
utviklingen for tiden går veldig raskt. 454 har selv
utviklet et program (gS De novo assembler)
som er tilpasset de leselengdene og type frag-
menter som genereres ved 454-sekvensering.
andre miljøer utvikler uavhengige programmer,
eller tilpasser sin programvare til 454-fragmenter.
For eksempel, et av de mest brukte assembly-pro-
grammene, phred/phrap/consed, tilpasses nå til
neste-generasjons sekvenseringsteknologier.

Med 454-instrumentet følger to andre pro-
grammer, et for analyse av fragmenter hvor et re-
feranse-genom er tilgjengelig (gS reference
Mapper) og et til analyse av polymorfier (gS
amplicon Variant analyzer), som for eksempel
Snp discovery. Det utvikles stadig nye algorit-
mer og programvarer, både av kommersielle og
akademiske aktører.

veien framover – “the end
of sanger”?
Utviklingen innen sekvensering går veldig raskt.
Ved siden av 454 er det tre andre plattformer
kommersielt tilgjengelig: Solexa/Illumina, aBI
(SOliD) og Helicos. Teknologiene disse platt-
formene benytter er basert på andre løsninger enn
454, og felles er at de gir mye kortere leselengder.
Til gjengjeld får man betraktelig flere fragmenter
lest. Disse instrumentene er derfor særlig egnet til
resekvensering/dybdesekvensering, og vesentlig
mindre til de novo genomsekvensering.

Innen fem år er det forventet et neste-neste-
generasjons instrument, som er basert på enkelt-
molekyl-lesing (uten amplifisering av Dna).
Dette er veien å gå for å nå det ultimale målet: å
kunne sekvensere et humant genom innen et par
dager for en kostnad på 1000 dollar. Blir «1000-
dollarsgenomet» virkelighet, vil dette medføre en
omveltning i genom-basert medisin blant annet

ved at mutasjonsnivået i ulike somatiske vev kan
monitoreres når som helst.

Betyr dette at vi i nær framtid kan kvitte oss
med Sanger-sekvensering? noen vil påstå at
dette er tilfelle. Foreløpig er leselengden man
oppnår med Sanger vesentlig lenger. For å fylle
hull i sammenstilling (assembly) av et genom
trenger man foreløpig Sanger-metodikken. I til-
legg har man fortsatt behov for Sanger-baserte
instrumenter til mindre prosjekter (et fåtall
pcr-fragmenter, for eksempel), noe som ville
være altfor kostbart og strengt tatt en datamessig
«overkill”«på neste-generasjons instrumenter.

ultra-high throughput
sekvenserings-plattfor-
men ved universitetet i
oslo
Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo har
ved hjelp av bevilgninger fra norges Forsknings-
råd via programmene FUgE og avansert viten-
skapelig utstyr (aVIT), og i samarbeid med
UMB (cIgEnE) og nVH – dvs «Trippelalli-
ansen», fått anskaffet en 454 gS Flx sekvens-
maskin fra roche. Maskinen og infrastrukturen
rundt den (forkortet UTSp) er en del av en na-
sjonal FUgE II-teknologiplattform, dvs. en «no-
difisert» plattform for genotyping – og som
koordineres av cIgEnE og omfatter både mi-
croarray, genotyping og bioinformatikktjenester,
i tillegg til sekvensering. UTSp er lokalisert ved
Senter for økologisk og evolusjonær syntese
(cEES) – et senter for fremragende forskning –
og utgjør en viktig del av cEES sin tunge sats-
ning på genomforskning. Ved UTSp kan for-
skere kan få sine prøver sekvensert på gS
Flx-instrumentet (http://www.cees.uio.no/-
utsp). Vi har nyinnredede lokaler og dedikert
personell som har fått opplæring fra roche både
når det gjelder instrumentet, prosesser og appli-
kasjoner. Vi tar oss av alt fra å lage shotgun-
bibliotek, sekvensering og assembly.
prøveopparbeidelsen (dvs Dna- eller rna-iso-
lering) må brukerne selv stå for. Men vi kvali-
tetssikrer Dna- eller rna-preparatet innen
prosessen startes. alle applikasjoner nevnt oven-
for er tilgjengelig på plattformen.

Som nevnt ovenfor, så tilbyr vi standard bioin-
formatikk-analyser med hjelp av 454/roche soft-
ware (genom assembly, amplikon variant-analyse,
resekvenserings analyse) som en integrert del av
tjenesten.Utover dette,dvs mer avanserte og «cus-
tom made» bioinformatikk-tjenester vil kunne til-
bys enten som et vitenskapelig samarbeid, eller
som et særskilt oppdrag – f.eks i samarbeid med
FUgE Bioinformatikk-plattformen (ledet av
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Universitetet i Bergen og omfatter betydelig kom-
petanse på dette feltet ved både ved UiB og UiO)
og Bioportalen ved UiO. Vi bygger for tiden opp
kunnskap om ulike typer analyser og applikasjo-
ner som kan brukes på 454 sekvens-data.

Utvikling av bioinformatikk-verktøy vil på
flere områder være koblet opp mot Bioportalen
ved UiO (http://www.bioportal.uio.no), en inter-
nett-basert bioinformatikk-service-portal. på
Bioportalen kan brukere laste opp sine sekvensfi-
ler og få dem analysert ved hjelp av den tilgjeng-
elige programvare. Dette krever at man selv
behersker litt praktisk bioinformatikk, da man må
utføre analysene selv.Bruksområder er blant annet
annotasjon, ulike BlaST-søk, fylogenetiske ana-
lyser, «phylogenomics», populasjonsgenetikk og
high-throughput sekvensanalyse. portalen har til-
gang til 56 cpU (datanoder) i USIT sitt tung-
regneanlegg (TITan-clusteret), og 256 nye
cpU’er i forbindelse med 454-sekvenserings-
plattformen. I første omgang skal vi skal bygge
opp en 454-sekvensdata-tilpasset applikasjons-
portefølje rettet mot genom assembly, genom an-
notering, komparativ genomikk og resekvensering
(dybde-sekvensering). Det er nær kontakt og tett
samarbeid mellom 454-plattformen, Bioportalen
og FUgE Bioinformatikk-plattformen (http://-
www.bioinfo.no/), slik at tjenestene på Bioporta-
len og Bioinformatikkplattformen vil utfylle
hverandre med hensyn på framtidig behov.

kontaktinformasjon:
Ultra-high Throughput Sequencing platform
(UTSp)
cEES, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo
postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Internett: http://www.cees.uio.no/utsp
Epost: sekvensering@bio.uio.no

Vi ønsker å takke Marianne Aastebøl Minge for hen-
nes bidrag gjennom skriveprosessen, og Roche Diag-
nostics/454 Life Sciences for figurene.
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