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Med tredje nummer av nBS-nytt
er vi nå halvveis i 2008, og redak-
sjonen begynner etter hvert å bli
litt varmere i trøya. Dette num-

meret innholder en del smånytt: rapport fra Bio-
konferansen på ås i begynnelsen av juni, en
rapport fra american association of Cancer re-
search sin konferanse i San Diego, en del inter-
essante foredrag rundt omkring, bl.a. av James
Watson på nTnU, og omtaler av diverse nyav-
lagte dr. grader.

Vi oppfordrer dere til å sende inn tips til re-
daksjonsmedlemmene, også fra de stedene vi så
langt ikke har egne redaksjonsmedlemmer: Sta-
vanger og Tromsø. Hvis noen derfra er interes-
sert, er det bare å melde seg!

En annen ting jeg vil oppfordre til er å bruke
debattsiden, som det er satt av plass til under le-
deren og presidentens hjørne, mer aktivt utover
høsten.

Så gjenstår det å ønske dere alle en riktig god
sommer. nBS-nytt er tilbake i september.
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Dere er medlemmer av en rik for-
ening. alle som har deltatt på gene-
ralforsamlingen (og hvem har ikke
det?) vet at nBS har en del penger

på bok, penger som er resultatet av nesten 40 år
med nøktern pengebruk av de som har stått på
for vår forening. Det er faktisk slik at vår ”peng-
ebinge” er større enn den bør være og derfor vur-
derer det nåværende styret å føre en noe mer
offensiv økonomisk politikk som vil generere
moderate driftsunderskudd. Dette vil da over tid
føre til at vi får mindre penger på bok. Men, tør
vi, dagens styre, å sette i gang prosesser som bru-
ker opp penger som våre biokjemiske forfedre har
akkumulert? Og hva skal pengene så brukes til?

En av de klareste muligheter vi har er å gjøre
det billigere å delta i det årlige kontaktmøtet.
Deltagelsen i kontaktmøtet har vært noe avta-
gende de siste årene og selv om dette kanskje hel-
ler skyldes mangel på tid, så vil en prisreduksjon
muligens hjelpe til å snu trenden. Jeg mener at
det er viktig å fokusere på kontaktmøtet som
nBS sin absolutt viktigste aktivitet (sammen
med produksjon av nBS-nytt). på kontaktmøtet
treffes vi en gang i året og kan få et velfortjent
avbrekk, med faglig innhold vel å merke, fra en

travel forskerhverdag. Jeg tror derfor at nBS først
og fremst må satse på kontaktmøtet. Heller det,
enn å bruke penger på å sette i gang flere akti-
viteter som folk flest ikke har tid til.

Kan ikke dere, når dere nyter sommerværet
på stranda, i fjellet, i hagen, eller et annet pas-
sende sted, tenke litt på nBS og så fortelle gene-
ralsekretæren eller meg hva dere mener? Vi
kommer tilbake til dette under neste generalfor-
samling.

Ha en utmerket sommer!

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

Kjære lesere!

r a n D I a a M O D T
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være en møteplass for utveksling av informasjon
og meninger i forbindelse med genteknologi
knyttet til planter og mat. gjennom seks foredrag
ble dette temaet belyst fra mange synsvinkler. De
250 konferansedeltakerne ble orientert om da-
gens situasjon for gM-planer, de fikk servert
interessante tanker om hvordan framtida vil se
ut, og fikk også høre om hvilke store muligheter
og utfordringer genteknologien skaper.

Konferansens første innlegg ble holdt av den
tidligere svenske statsministeren göran persson.
De fleste forbinder sikkert persson med andre
saker enn genteknologi, men i et svært interes-
sant foredrag satte han genmodifisering av mat-
planter inn i et politisk og samfunnsmessig
perspektiv, og. forklarte hvordan utbredelsen av
gM-planter vil påvirkes både av samfunnsutvik-
lingen og klimaendringene. Ifølge persson vil
både klimaet og antatte strukturelle endringer i
jordbruket rundt om i verden (til større og mer
profittbaserte enheter) føre til at bruken av gM-
planter vil bre om seg, enten vi vil eller ikke.

Det andre hovedforedraget under Biokonfe-
ransen ble gitt av nederlenderen Harry Kuiper,
som er leder for EUs vitenskapskomité for gen-
modifiserte organismer (gMO). I foredraget sitt
informerte Kuiper om EUs regelverk for intro-
duksjon av gM-planter, og om hvilke omfat-
tende kriterier som ligger til grunn for
risikoanalyse og kontroll av slike planter. Kuiper
ga uttrykk for at han synes dagens EU-regelverk
er overdrevent restriktivt, og hevdet også at kunn-
skapen vår om gM-mat er mye større enn for
annen type mat.

I konferansens andre del ble ulike muligheter
for bruk av genteknologi presentert. Forsknings-
sjef på Bioforsk, Sonja Sletner Klemsdal, for-
klarte hvordan gM-planter kan brukes som en
fabrikk til effektiv produsjon av vaksiner eller
finkjemikalier. Tobakksplanten og kloroplast-
Dna blir sett på som spesielt lovende i denne
sammenhengen. Ved å klone ønskede gener inn i
kloroplast-Dna får man høgt kopitall av de in-
troduserte genene, og dette vil gi høg produksjon
av løselige proteiner i kloroplastene, og dessuten
unngås mye av problemet med spredning av gen-
modifisert materiale, siden kloroplaster ikke fin-
nes i pollenet hos disse plantene. Videre ga
professor Odd-arne Olsen fra UMB et foredrag
om utviklingen av de første gM-plantene i USa
(soya som er resistent mot ugrasmiddelet round-
up). anders lönneborg fra Diagenic fortalte
deretter om utviklingen av diagnostiserings-
verktøy for brystkreft og alzheimer, før Stig W.
Omholt, professor ved UMB og direktør i Cen-
tre for Integrative genetics (CIgEnE) i konfe-

ransen siste foredrag presenterte planene for se-
kvensering av laksegenomet og gjorde rede for
hvilke kommersielle muligheter dette kan gene-
rere.

Konferansen ble avsluttet med en panelde-
batt der deltakere fra industrien, forskning, land-
bruksorganisasjonene og Bioteknologinemnda
diskuterte hvordan framtida ser ut for gM-mat.
Hovedinntrykket man satt igjen med etter dette
ordskiftet var at gM-planter neppe blir et dag-
ligdags innslag på norske jorder med det første.
likevel støttet flere i panelet opp om framtids-
utsiktene som ble lagt fram av persson og Kuiper
tidligere på dagen: problemer knyttet til matpri-
ser og klimaproblemer kan ikke løses med gMO
alene, men denne teknologien vil utvilsomt være
en av løsningene – også i vår del av verden. Sett
under ett var dette en svært interessant dag med
et godt tverrfaglig program som ga konferanse-
deltakerne mulighet til å se på genteknologi-
spørsmålet fra ulike synsvinkler.Ien verden med stigende matpriser og et

stadig mer ekstremt klima vil etterspørselen
effektive og robuste matplanter øke. En av
løsningene vil trolig være å bruke genmo-

difisering (gM) til å produsere planter med de
ønskede egenskapene. gM-planter er allerede på

frammarsj flere steder i verden, med Kina, India
og USa som de store lokomotivene. I Europa er
derimot holdningen til gM-planter preget av
sterk skepsis, og dette gjenspeiler seg i strenge
lovverk og reguleringer både i norge og EU. Bio-
konferansen 2008 på UMB hadde som mål å
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göran persson. (Foto: Håkon Sparre).

Harry Kuiper. (Foto: Håkon Sparre).

Biokonferansen 2008
- genteknologi
Biokonferansen er et årlig arrangement ved Universitetet for miljø- og biovi-
tenskap som skal sette aktuelle tema innen biovitenskapelig forskning på dags-
orden. 2008-utgaven av denne konferansen gikk av stabelen 27. mai med
«tittelen ”genteknologi: Store muligheter – vanskelige valg.»

aV M O r T E n K J O S



9
nBS-nYTT 3 /2008

årets møte fant sted i San Diego, California,
USas syvende største by, kjent for å ha det beste
klimaet og ca 110 kilometer strandlinje. Dette
fikk vi dessverre lite erfaring med etter en knapp
uke der, ettersom konferanseinnholdet var om-
fattende og interessant. programmet varte fra syv
om morgenen til rundt syv på ettermiddagen
hver dag, med blant annet symposier, minisym-
posier, meet-the-expert og postersesjoner.Tema-
ene spente fra basal forskning via translasjonell
forskning til kliniske studier. Det var daglig to
postersesjoner som gikk parallelt med foredra-
gene, og det kunne være vanskelig å få med seg
begge deler. nettopp fordi det var et så omfat-
tende program, virket ikke konferansen så stor,
og det var sjelden fullt på foredragene til tross for
17.000 deltagere. Selve kongressenteret rommet
ca 240.000 m2, noe som også bidro til å fordele
folk over et stort område og som gav oss litt dag-
lig mosjon. Foredrag om kreftstamceller er fort-
satt et tema som får mange kreftforskere til å
mosjonere i samme retning, og på disse sesjonene
var det iblant helt fullt.

Vi var tre som reiste fra vårt institutt, en av
oss arbeider med hedgehog-signalering og to av
oss primært med EgF-reseptor signalering. For
oss har det fortonet seg som to ulike møter. Med
så variert program kunne vi skreddersy hvert vårt

møte og fikk med oss det vi syntes var mest inter-
essant. Utfordringen ble selvfølgelig å prioritere
mellom enkelte av sesjonene.

epidermal vekstfaktor
reseptor (egfr)
EgFr er overuttrykt ved en rekke kreftformer,
og EgFr aktivering i cellemodeller kan øke cel-
levekst, gi mindre apoptose og økt angiogenese.
Dette er egenskaper som i kreftsvulster er knyt-
tet til dårlig prognose. Dermed har man et rasjo-
nale for at blokkering av EgFr kan være gunstig
i kreftbehandling, og fra 90-tallet og utover har
man utviklet og testet flere blokkerende antistof-
fer og en del mer eller mindre selektive tyrosink-
inase-blokkere rettet mot EgFr. Felles for disse
medikamentene er at de ofte har gitt lovende pre-
kliniske resultater og raskt ble prøvd på pasienter.
Den kliniske effekten har i mange tilfeller vært
mindre enn forventet. Blant disse har man funnet
EgFr utrykkende svulster som var resistente i
utgangspunktet eller utviklet resistens mot me-
dikamentene etter hvert.

nettopp EgFr-terapi resistens fikk mye opp-
merksomhet under årets aaCr-møte.Man deler
EgFr-resistens i en primær- og en sekundær
type.Ved primær resistens er svulsten resistent mot
anti-EgFr terapi i utgangspunktet, for eksempel
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Konferanserapport fra aaCrs
årlige møte 2008
aaCr (american association of Cancer research) avholdt sitt 99. årlige møte
12-16. april, 2008. Dette er en av de største årlige kreftkongressene, med over
17.000 deltagere fra hele verden og mer enn 6.000 abstracts.

I n g U n H E I E n E
T V E T E r a a S ,

J O H n ø D E g å r D O g
J E n S H E n r I K n O r U M ,

F a r M a K O l O g I S K
I n S T I T U T T,

D E T M E D I S I n S K E
F a K U lT E T,

U n I V E r S I T E T E T
I O S l O

ved tilstedeværelse av en aktiverende mutasjon i et
signalprotein nedstrøms for EgFr. Onkogenet
ras som kobler EgFr til MapK-kaskaden, kan
ha en slik mutasjon som gir konstitutiv aktivering
av MapK og stimulering av celledeling uavhengig
av reseptoren.Dette har følger for seleksjon av pa-
sienter med tanke på hvem som skal ha anti
EgFr-behandling, samt at slike resistensmeka-
nismer er et mål for intervensjon i seg selv. Se-
kundær resistens oppstår når man har effekt tidlig
i behandlingen, men etter en tid begynner svul-
stene å vokse tross vedvarende behandling. Dette
har man sett under behandling av lungekreft med
EgFr tyrosinkinase-blokker, og man har identi-
fisert minst to mekanismer for sekundær resistens:
1.Mutasjon i EgFr-kinasedomenet som øker af-
finiteten for aTp og aktivering av EgFr tross be-
handling. 2. økt ekspresjon av en annen
tyrosinkinase-reseptor c-Met, som også er invol-
vert i reguleringen av celleproliferasjon, med på-
følgende økt kreftcellevekst tross behandling.

Disse eksemplene kaster lys over kompleksite-
ten til EgFr-signalsystemet og reguleringen av
proliferasjon generelt. Selv etter nesten 50 år med
forskning er det fortsatt vanskelig å forutsi effek-
ten av anti-EgFr terapi, og vi trenger å vite mer
om EgFr i samspill med andre signalsystemer.
at EgFr fortsatt er aktuelt ble også understreket
av at J. Baselga og J. Mendelsohn ble tildelt hver
sin forskningspris for deres arbeid i EgFr feltet.

hedgehog
En annen signalvei som får stadig større opp-
merksomhet innen kreftforsking er Hedgehog
signalveien. I embryogenesen har betydningen av
Hedgehog-signalering lenge vært kjent å regu-
lere både proliferasjon og differensiering. I den
senere tid har denne signalveien også vist seg å
spille en sentral rolle for utvikling og vedlikehold
av en rekke krefttyper. Mutasjoner i proteiner in-
volvert i Hedgehog-signalering forekommer
blant annet i basalcellecarcinom (basaliom). I
andre krefttyper observeres overuttrykk av sig-
nalveikomponenter og unormalt høy aktivitet i
Hedgehog-signalveien uten at det kan påvises
mutasjoner i involverte proteiner.

Senere tids forskning tyder på at en rekke
krefttyper kan tenkes å stamme fra såkalte kreft-
stamceller eller tumor-initierende celler. Hedge-
hog-signalering er kjent å spille en sentral rolle i
disse fåtallige cellene. Det antas at kreftstamcel-
ler ikke drepes like effektivt av vanlig kreftbe-
handling som andre kreftceller. Dette kan være
en årsak til at kreftpasienter ofte opplever
tilbakefall og dannelse av nye svulster etter kreft-
behandling. Det er for tiden stort fokus på å for-

stå kreftstamcellebiologi og utvikle kreftbehand-
ling som retter seg mot kreftstamceller.

Et av høydepunktene innen Hedgehog-feltet
var presentasjonen av en Smoothened antagonist
i en fase I studie. genentech har utviklet en an-
tagonist rettet mot Smoothened proteinet som er
involvert i Hedgehog-signalering. Denne første
studien var gjennomført på 9 pasienter med
metastaserende basaliom. Dataene som ble pre-
sentert virket meget lovende. Dette indikerer
kanskje starten på en ny type kreftbehandling
rettet mot Hedgehog-signalering. I tillegg til de
mange interessante foredragene ble det også pre-
sentert en rekke lærerike posters. postersesjonene
var en ypperlig anledning til å treffe andre for-
skere med sammenfallende interesser og mulig-
het til å etablere kontakt for fremtidig samarbeid
eller utveksling av ideer og materiale. årets post-
ersesjoner gave inspirasjon til flere nye lab-forsøk
som i disse dager settes ut i livet på farmakologisk
institutt.

Kreftstamceller var et meget "hot topic" med
mye fokus. En rekke presentasjoner dreide seg
om bryst- og tykktarms-kreftstamceller. Fortsatt
diskuteres det mye rundt hvilke molekylære mar-
kører som skal benyttes for å identifisere ulike
kreftstamceller.Tidligere molekylære markører er
fortsatt aktuelle og nye kommer til. Kreftstam-
celletemaet viste seg ofte å være enda mer popu-
lært enn arrangørene hadde forutsett, selv
"Meet-the-expert" sesjonen med tittelen "Biolo-
gical properties of Cancer Stem Cells" som
startet klokken 07:00 på konferansens nest siste
dag trakk mer enn fullt hus!

oppsummering:
Det siste halve århundret har kunnskapen om
cellens molekylære biologi eksplodert, og vi har
fått en utrolig innsikt i mekanismene som regu-
lerer celleproliferasjon, apoptose og differensie-
ring. I kreftceller er det forstyrrelser i disse
mekanismene, og dette er potensielle mål for far-
makologisk intervensjon og bedre behandling av
kreft. Hvert år blir det siste innen dette feltet pre-
sentert på aaCrs årlige møte, som er en smel-
tedigel for basal og klinisk kreftforskning.
nettopp det at møtet rommer hele spekteret fra
cellebiologiske mekanismer til kliniske utrøv-
ninger gjør aaCr til et spennende møte. Ulem-
pen er at møtet er stort og det kan være lett å
miste oversikten. Man bør derfor forberede seg
ved å lese gjennom abstracts og program på for-
hånd. Vi følte at vi fikk godt utbytte av møtet og
drar gjerne på neste års møte i Denver, 18-22.
april 2009.

San Diego skyline med San Diego Convention Center til høyre. © Stock.xchng http://sxc.hu
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Watson mottok nobelprisen i medisin og fysio-
logi i 1962 (kun 34 år gammel) sammen med sin
kollega Francis Crick for strukturbeskrivelsen av
Dna-molekylet. Mange regner dette som den
viktigste forskningsbegivenheten i det forrige år-
hundre. Senere har han vært leder for Cold
Spring Harbor laboratorium og han var også en
av de betydeligste pådriverne for igangsettelsen -
og etter hvert ledelsen - av gigantprosjektet
Human genome project på 90-tallet.

Hva forleser så denne 80 år gamle mannen
om nå? Vel, hans store visjon er tydeligvis å opp-
dra og belære resten av verden om hva som er be-

tydelig- og hva som ikke er betydelig - i forhold
til å utdanne og etablere seg som en heltruffen
forsker. Han brukte omlag én time på å prate seg
gjennom 5-6 slides, med bilder av seg selv og
nære kolleger fra gode gamle dager, og med til-
hørende punktvise regler om riktig atferd for å
kunne nå langt. Foredraget var både ironisk og
morsomt, og Watson er etter hvert kjent for sine
tildels kontroversielle uttalelser og meninger. Selv
forsvarer han seg med at han hater hykleri og
bare sier ting rett ut slik han oppriktig mener
dem.

Foredraget var innedelt i seks kronologiske
stadier som i sum beskriver veien fra grunnskole
til etablert forsker, og jeg noterte meg særlig føl-
gende poenger:

Regler for grunnskolen:
- Hykleri for å bli akseptert ødelegger selvre-

spekten.
- Ta aldri sjanser der du risikerer livet.

Regler for studiet:
- Hold deg vekk fra dumme folk ("det lyder kan-

skje ikke kristent, men du gjør ikke suksess
med å følge Jesu eksempel").

- Ta kurs der du får toppkarakterer.

Regler for hovedoppgave:
- Hold din intellektuelle nysgjerrighet bredere

enn din avhandling.
- Velg en ung veileder (”lettere å få jobb; lederen

på avdelingen har jo veiledet alt for mange”).

Regler for arbeid i forskningsgruppe:
- Bruk fornavn så fort som mulig.
- arbeid på søndager (”ikke noe annet å finne

på…”).

Regler for forskerkandidater:
- Ha en stor oppgave som gjør at du føler deg

vikti.g
- resultater som ikke lar seg reprodusere kan

være ”blessings in disguise”.

Regler for viktig forskning:
- Velg et tema som er forut for sin tid.
- Vær aldri den smarteste personen i rommet.

Jeg må innrømme at jeg aldri har vært tilstede
på en vitenskapelig forelesning som ligner på
denne. Men så skal man kanskje også ha en be-
tydelig pondus og erfaring for å kunne formidle
et slik tema for et stort og tross alt kritisk publi-
kum til stående applaus.
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En av de største nålevende forskningslegender, 80 år gamle James Watson, be-
søkte nylig nTnU og holdt et svært minneverdig foredrag for et overfylt audi-
torium. anledningen for besøket var at han selv hadde invitert seg til Senter for
Hukommelsesbiologi ved nTnU, etter tidligere å ha hørt et foredrag av Sen-
terleder professor Edvard Moser. I de seinere år har Watson i særlig grad fattet
stor interesse for hjerneforskning, og han tilbrakte i alt 2 dager sammen med
Mosers gruppe i Trondheim.

James Watson foreleser omkring temaet ”rules for the doing of science” ved nTnU 2. juni i år. Foto: Hege Tunstad, nTnU Info.

aV T r Y g V E B r a U Ta S E T,
S I n T E F

James Watson på
Trondheimsbesøk
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I dette doktorgradsarbeidet har Karine lindmo
og hennes kolleger ved biokjemisk avdeling på
radiumhospitalet bidratt til økt kunnskap om
betydningen av cellers evne til opprydding og re-
sirkulering av cytoplasmatiske komponenter.
Sentralt i dette opprydningsmaskineriet er auto-
fagi. Denne prosessen bryter ned cellulære kom-
ponenter som organeller og proteiner til
aminosyrer, ved å transportere dem til lysosomet
for degradering via membranstrukturer kalt auto-
fagosomer. autofagi har en viktig funksjon i å
holde en celle frisk. Hvis autofagi ikke fungerer
blir gamle utslitte komponenter værende i krop-
pens celler, noe som kan føre til store ødeleggelser
i cellen. Dette kan videre forårsake utvikling av
kreft og forverring av neurodegenerative syk-
dommer slik som alzheimers og Huntingtons
sykdom. autofagi har også andre viktige funk-
sjoner. når en celle sulter oppreguleres autofagi,
noe som sørger for resirkulering og frigivelse av
aminosyrer som bidrar til å opprettholde cellens
funksjoner. autofagi er også en viktig medspiller
i remodellering av vev under utvikling, og har i
tillegg blitt vist å være involvert i forsvar mot in-
feksjoner ved å bryte ned bakterier og virus i cel-
lene.

For å studere regulering og funksjon av auto-
fagi i en flercellet organisme har Karine lindmo
benyttet bananflue (Drosophila melanogaster).
Den har fordelen av å være en flercellet orga-
nisme samtidig som den er lett genetisk manipu-
lerbar og har kort generasjonstid. Hun har ved
hjelp av genetiske og cellebiologiske metoder
funnet flere gener som er viktig for autofagi. Hun
har studert mekanismen for hvordan autofagi
oppreguleres for å remodellere vev under meta-
morfosen når larven skal forvandles til en voksen
flue. Hun har videre studert effekten av autofagi
i neurodegenerative sykdommer. Hun viser at
mutasjoner i et gen viktig for initieringen av
autofagi fører til akkumulering av uløselige pro-
teinaggregater. I en modell for Huntingtons syk-
dom blir det videre vist at mutasjoner i et sett
med gener involvert i autofagi forverrer sympto-

mene på neurodegenerering assosiert med Hun-
tington. Denne identifikasjonen av gener invol-
vert i autofagi er et viktig bidrag til videre
strategier for behandling av nevrodegenerative
sykdommer og kreft.

arbeidet har vært utført ved Institutt for
kreftforskning, Biokjemisk avdeling på radium-
hospitalet. Veiledere har vært Tor Erik rusten og
Harald Stenmark.

Funnene er basert på det største genetiske studiet
som noen gang er utført på lungekreft, og om-
fattet over 10,000 personer hvorav ca. halvparten
hadde lungekreft. arbeidet ble ledet av Interna-
tional agency for research on Cancer (IarC,
WHOs kreftforskningsinstitutt), med base i
lyon i Frankrike, i samarbeid med to ledende
franske institutter; Centre national de génoty-
page (CEa) i Evry og Centre d’Etudes du poly-
morphism Humain i paris. I tillegg var forskere
fra ytterligere 19 land med, deriblant fra tré ulike
norske forskningsmiljøer. Den norske delen av
studien ble ledet av professor Hans E. Krokan i
samarbeid med professor Frank Skorpen, stipen-
diat Maiken Bratt Elvestad, professor Kristian
Hveem og professor lars Vatten. Disse nTnU
forskerne har bidratt med genetiske data og hel-
seopplysninger fra ca. 500 personer med lunge-
kreft og et tilsvarende antall kontroller,
identifisert blant deltakere i to store norske hel-
seundersøkelser gjennomført midt på 1990-tal-
let, Helseundersøkelsen i nord-Trøndelag
(HUnT2) og Tromsø IV. I tillegg deltok Eiliv
lund fra Universitetet i Tromsø samt Kristina
Kjærheim det norske kreftregistret.

lungekreft er en av de kreftsykdommer som
har absolutt dårligst prognose, og er ansvarlig for
over 1 million dødsfall årlig på verdensbasis. Inn-
til nylig var ingen genetiske faktorer kjent som
bidrar til å øke risikoen for lungekreft. En tó-
trinns strategi ble lagt for å avdekke Dna-vari-
anter som er assosiert med lungekreft. Først ble
frekvensen av over 317,000 Singel nukleotid
polymorfismer (Snps), fordelt over hele geno-
met, sammenlignet mellom 2000 pasienter med
lungekreft og 2500 friske kontroller. De Dna
variantene som viste de tydeligste forskjellene
mellom gruppene ble deretter analysert i ytterli-
gere 2500 pasienter og i 3000 kontroller, for å be-
krefte sammenhengen.

personer som bærer én kopi av visse Dna-va-
rianter på kromosom 15 (15q25) har 30% økt ri-
siko for å utvikle lungekreft (gjelder annenhver
Europeer), mens hos de som bærer to kopier

(homozygot) er risikoen økt med hele 80% (gjelder
én av 10 Europeere). Den økte risikoen er uav-
hengig av om personen har røykt eller ikke.Områ-
det på kromosom 15q25 inneholder flere gener,
deriblant tre gener som koder for nikotin acetyl-
cholin-reseptor subenheter (CHrna5,
CHrna3 og CHrnB4). nikotin acetylcholin-
reseptor subenheter er uttrykt i neuroner og i andre
vev, spesielt i alveolære epitelceller og pulmonære
neuroendokrine celler,og de binder n’-nitrosonor-
nikotin og potensielle lungekarsinogener.En ikke-
synonym Snp i CHrna5 som gir opphav til en
aminosyreendring (D398n) i en høyt konservert
område i proteinet er blant markørene som utviser
den sterkeste koblingen til lungekreft, men eksakt
hvilken reseptor som er involvert eller hvordan
disse reseptorene bidrar til å øke risikoen for lung-
ekreft er ennå ikke kjent.

I tillegg til å gi verdifull informasjon om
sammenhengen mellom lungekreft og nikotin
acetylcholin-reseptorer, så gir funnene også en
klar demonstrasjon av hvor viktig ”genome-wide”
assosiasjonsstudier er for å kunne avdekke gener
som er assosiert med sykdom. Studien viser også
hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid
for å oppnå tilstrekkelig statistisk styrke i denne
typen analyser. I samme nummer av nature og
samtidig i nature genetics ble tilsvarende resul-
tater publisert fra ytterligere to store studier
(Thorgeirsson et al.; amos et al.), hvor begge
rapporterte den samme assosiasjonen til 15q25.
Dette bidrar til å styrke assosiasjonen med 15q25
ytterligere, og kan også danne grunnlag for sam-
arbeid om å avdekke ytterligere risikogener for
lungekreft.

Til slutt – over 80% av lungekrefttilfellene
skyldes røyking. Så den beste måten å redusere
risikoen for å få lungekreft er fortsatt å stumpe
røyken!

Referanser:
Hung rJ et al., nature 2008; 452: 633-637.
orgeirsson TE et al., nature 2008; 452: 638-641.
amos CI et al., nature genetics 2008; apr. 2, [Epub ahead of
print]

norske forskere om lungekreft i
nature
Et internasjonalt team av forskere har for første gang greid å avdekke en viktig
kromosomal region som er assosiert med risiko for å utvikle lungekreft. artik-
kelen ble publisert i nature 3. april i år (Hung rJ et al., 2008, nature 452: 633-
638).

Doktorgrad om autofagi i
Drosophila
Karine lindmo avla 7. desember 2007 doktorgraden ved Det matematisk-na-
turvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Tittel på avhandlingen er «re-
gulation and function of autophagy in Drosophila melanogaster »

aV T r Y g V E B r a U Ta S E T aV I n g r I D r O x r U D
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Even Fossum disputerte 1. februar for
doktorgraden ved Det Medisinske
Fakultet, Universitetet i Bergen, med
oppgaven «Herpesviral Interactomics:

Intraviral and virus-host protein-protein interac-
tion networks in different species of herpesviru-
ses».

Herpesvirus er en familie av kappekledde
Dna virus ansvarlig for en rekke lidelser i men-
nesker, hvorav vannkopper, forkjølelsessår og kys-
sesyke er blant de mer kjente. For å bedre forstå
de molekylære mekanismene bak en virusinfek-
sjon, så har Even Fossum og kolleger jobbet med
å kartlegge virus-vert og virus-virus protein-pro-
tein interaksjoner i ulike arter av herpesvirus.
Samtlige åpne leserammer (OrF) i de fem her-
pesvirusene Herpes simplex virus 1 (HSV-1),Va-
ricella zoster virus (VZV), murine
Cytomegalovirus (mCMV), Epstein Barr virus
(EBV) og Kaposi’s Sarcoma assosiert herpesvi-
rus (KSHV) ble først klonet, og deretter analysert
for protein-protein interaksjoner ved bruk av
«yeast two hybrid» (Y2H). Studien resulterte i
mer enn 1000 interaksjoner mellom virus protei-
ner, hvorav de fleste ikke tidligere er blitt rap-
portert. De fem herpesvirusene inneholder alle
rundt 40 konserverte OrFs (såkalte kjernepro-
teiner), og ved bruk av bioinformatiske metoder
ble det gjennomført en komparativ analyse av de
fem interaksjonsnettverkene. Funnene viste at en
stor andel av interaksjonene mellom disse kjer-
neproteinene var konservert, og dette til tross for
generelt lav primær sekvenslikhet. Majoriteten av
kjerneproteinene er essensielle for virusreplika-
sjon, og konserverte interaksjoner er derfor av
stor interesse ved utvikling av nye medisiner som
potensielt kan være effektive mot flere arter av
herpesvirus.

For VZV og KSHV så gjennomførte de også
en omfattende analyse av virus-vert protein-pro-
tein interaksjonene. I tillegg til å identifisere ~
1000 spesifikke interaksjoner, så ga studien in-
formasjon om generelle strategier virusene be-
nytter seg av for å ta kontroll over en vertscelle.

Enkelte av cellens proteiner er involvert i svært
mange interaksjoner med andre cellulære protei-
ner, og regnes som knutepunkt i cellens interak-
sjons nettverk. Virus-vert analysen viste at
virusproteiner fortrinnsvis interagerer med slike
knutepunktproteiner, hvilket gir en mulig forkla-
ring på hvordan herpesvirusene kan ta kontroll
over vertcellen med relativt få virusproteiner. Vi-
dere studier vil vise om denne strategien også er
benyttet av andre typer virus.

arbeidet med doktorgraden ble utført ved
Max von pettenkofer Institettet ved ludwig-
Maximilian Universität, München, med prof.
Jürgen Haas som hovedveileder. avsluttende dis-
putas ble avholdt i Bergen med prof. lars Haarr
som medveileder.

Referanser
Herpesviral Protein Networks and eir Interactions with the
Human Proteome
peter Uetz, Yu-an Dong, Christine Zeretzke, Christine atz-
ler, armin Baiker, Bonnie Berger, Seesandra V. rajagopala,
Maria roupelieva, Dietlind rose, Even Fossum, Jürgen Haas.
Science 311, 239 (2006)

Betydning av modifikasjoner av mrna i kjernen for dens
videre skjebne i cytoplasma:

nBS-foredrag i Bergen av
forsker fra Howard Hughes
Medical Institute

presentasjon av doktorgradsarbeid, Even Fossum.

Doktorgrad på interaksjon
mellom herpesvirus og
vertcellen

Melissa Moore har studert hvilken
betydning det som skjer i kjernen
med en mrna har for dens vi-
dere skjebne i cytoplasma hva

angår dens lokalisering, translasjon og stabilitet.
Hun har i samarbeid med andre helt klart vist at
splicing av mrna i denne sammenheng er vik-
tig. Dette fordi at spesifikke proteiner involvert i
splicing, exon junction complex (EJC), blir sit-
tende på mrna på dets videre ferd ut i cyto-
plasma. De fleste EJC blir fjernet første gang
mrnaen blir translatert (1). Denne første run-
den av translasjon fungerer bl.a. som en kvali-
tetskontroll av mrna. EJC sitter ca. 20
nukleotider foran splice-setet og ser ikke ut til å
kreve mrna sekvenshomologi (2). Komplekset
består av mange proteiner hvorav en del bare bin-
der midlertidig. noen utgjør likevel selve kjernen
i dette komplekset slik som eIF4aIII Y14,
MagOH og Mln51 i mammalske celler. De
proteiner som binder midlertidig avgjør om
mrnaen skal eksporteres ut av kjernen, transla-
teres eller degraderes via nonsense-mediated
decay (nMD). Det har betydning for mrnaens
skjebne hvor EJC sitter. Hvis EJC sitter på ko-
dende region ser det ut til å øke utbyttet av trans-
lasjon (noe å tenke på for alle som har
transfektert eller infisert eukaryote celler med
cDna). (I mammalske celler ser det ut til at
denne runden med translasjon kan i noen tifeller
bestemme degradering av mrna). Derimot, hvis
EJC sitter på 3’untranslated region (UTr) med-
fører det den visse død for mrnaen via nMD.
Melissa Moore fremla data som viser at EJC er
involvert i transport og regulering av lokal pro-
teinsyntese i synapsene av spesifikke mrna og

er dermed med å regulere synaptisk plastisitet (3).
Ved å slå ut eIF4aIII så hun at dette øker styr-
ken i synapsene og at et viktig protein for å regu-
lere styrken i synapsen, nemlig arC, ble
oppregulert. når eIF4III blir slått ut, binder EJC
seg ikke til f. eks. arc mrna og det blir ingen re-
gulering av dens nivå via degradering som nMD
eller Staufen-mediert nedbrytning og vil være
svært uheldig over lengre tid. Melissa Moore har
publisert i tidsskrifter som nature, Science, Cell
og EMBO J. Samtidig er hun i stand til å frem-
legge sine data på en måte slik at alle, både for
masterstudenter og spesialister i feltet hennes,
som alle fikk et stort utbytte av å gå på hennes
foredrag. Flere mente at hun er den beste fore-
dragsholder de har hørt.

Referanser
1) giorgi, C. and Moore, M.J. (2007) Semin Cell Dev Biol

18, 186
2) le Hir, H., Izaurralde, E., Maquat, l.E. and Moore, M.J.

(2000) EMBO J. 19, 6860
3) giorgi, C., Yeo, g.W., Stone, M.E., Katz, D. B., Burge, C.,

Turrigiano, g. and Moore, M.J. (2007) Cell 130, 179.

Melissa Moore (bildet) fra Department of Biochemistry and Molecular Bio-
logy, Howard Hughes Medical Institute, University of Massachusetts Medical
School, USa, ga den 10. april et foredrag i Bergen i BBB seminarserien som
invitert foredragsholder for norsk Biokjemisk Selskap (nBS).

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



Returadresse:
Media Oslo AS
Boks 151, Sentrum
NO-0102 Oslo

PostAbonnement
B – Economique

Bergen Young Scientists’
retreat

The second annual retreat for phD stu-
dents and post doctors in Bergen took
place Thursday 22nd of May this year.
The aim of the retreat is to create a

network of scientific and social interactions
among young scientists in molecular biology and
bioinformatics. The retreat was open to all phD
students and post Docs at the Department of
Molecular Biology (MBI), the Department of
Informatics (II), Department of Biomedicine
(Biomed), the SarS International Center for
Marine Molecular Biology and the Computatio-
nal Biology Unit (CBU). phD students who star-
ted their work recently are particularly welcome
to join the retreat, and are encouraged to present
the background and/or plans for their projects.

26 participants registered – a doubling from
the first retreat in 2007! This year’s event was
funded by the research school in Molecular and
Computational Biology (MCB), and was there-
fore free of all costs for the participants. In other
words, the topics were very broad, and represen-
ted research on several model systems with a va-
riety of methodology.

new of the year was participation of mem-
bers of the Department of Informatics. phD stu-
dent animesh Sharma presented music of the
genome. Dna strings from E. coli were utilised
to explore the hidden musical structures. Sharma
had performed Fourier transformations of given
Dna strings, and explained that the generated
transform would guide the note, channel and oc-
taves of the rhythm. In this way genomic ele-
ments like non-coding regions and coding
regions of the Dna could be discriminated.
Music, sounding like jazz and even hip-hop, was
played for an enthusiastic crowd of young scien-
tists.

as the first retreat, the second also included
a social dinner after the scientific programme
ended. This is a nice opportunity for the partici-
pants to network and continue the scientific dis-
cussions. The group moved from the retreat
arena to one of the central restaurants. The
dinner and social time with the group stimulated
fruitful discussions on many of the scientific to-
pics from talks presented. Some participants also

agreed to co-operate on methodological issues,
and to meet again to exchange ideas.

In the long term, the retreat aims to include
even more departments and centres in Bergen.
The committee has also discussed moving the
event even further away than the city centre.
going away with your closest colleagues would
be even more fruitful for the scientific discussions
and the networking.

The committee would like to take this opp-
ortunity to express its gratitude for the funding
from the MCB research school in Bergen. It is
stimulating and important that the scientific
community is supporting initiatives like this re-
treat event to encourage phD students and post
docs in their early research careers. We hope that
other scientific environments around norway
find this initiative inspiring, and that retreats are
established in many scientific communities in the
years to come.


