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Contact us for demonstration!

Countess™ automated cell counter 
Fast & Easy

NEVER USE A HEMOCYTOMETER AGAIN!

» Accurately counts cells in 30 seconds

» Calculates % viability

» Measures average cell size 

» Includes dilution calculator

» Use only 10 uL sample

» Disposable chips

1. Load your sample into the C-chip 2.  Insert the C-chip into the inlet 3.  View your results

SUPER SAVINGS!!

Featuring state-of-the-art cooled CCD imaging technology, 4-million 
pixel resolution, true 16-bit imaging and more than 5 times the 
sensitivity of Carestream Health’s other systems, the Image Station 
4000R provides maximum performance for chemiluminescence and 
UV fluorescence imaging. 

Works with image chemiluminescence, UV fluorescence and 
colorimetric labels in gels, plates, blots and arrays with superior 
resolution, detection sensitivity and quantitative accuracy. Up to 10 
micron/pixel resolution, and more than 65,000 levels of grayscale 
resolution.

Price Now 185.000 NOK
Eks. MVA og 1% miljøgebyr, fob Oslo.

KODAK Image Station 4000R

Price  32.846 NOK
Eks. MVA og 1% miljøgebyr, fob Oslo.
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Det viser seg at det har vært mangelfull
kommunikasjon mellom redaksjonen og
generalsekretæren angående diverse ju-
bileumsbidrag til forrige nummer. Win-
nie Eskild ble tilskrevet bidraget om

nobelprisene (s. 16) men det er skrevet
av Tom Kristensen.Bidraget med utdrag
fra bioidioten ( s. 20) er samlet av Tom
Kristensen men er opprinnelig forfattet
av Kristian prydz. Bidraget om nBS i

Tromsø ( s. 8) var skrevet av Bjarne øs-
terud og bidraget nBS 40 å (s. 10) er
skrevet er Torgeir Flatmark.

redaktøren beklager.

Idette nummeret, årets siste, vil
dere bl.a. finne stoff om vintermø-
tet. En annonse vil minne dere på
å melde dere på innen 1. novem-

ber. Trygve Brautaset forteller om hvor-
ledes Vintermøtet bidro til å gjøre en
biokjemiker av ham. Det er derfor
mange gode grunner til å delta også i år.
likevel er det ikke til å komme forbi at
møtet er ganske dyrt sammenlignet med
hva man kan får for samme sum på uten-
landske fagkonferanser. på Vintermøtet
er det også, som dere vet, generalfor-

samling. Vi kunne kanskje diskutere litt
om vi bør overveie å forandre formen på
møtet noe og få ned prisen. generalse-
kretæren kastet i forrige nummer inn
spørsmålet om «norsk Biokjemisk Sel-
skap» føles dekkende for de som er,
og/eller bør være,medlemmer. I den for-
bindelse kunne vi jo også diskutere hva
en «biokjemiker» bør være i årene fram-
over. Det ser ut til at det ufrivillige fra-
fallet fra molekylærbiologisk forsking til
helt andre yrker, etter mange års kvalifi-
sering, kanskje er større enn det bør være

(hva bør det være?), og en mulighet til å
bøte på det kunne kanskje være å legge
en større del av forskerutdanningen inn
under de biologisk rettede profesjonsut-
danningene? Molekylærbiologi er jo ikke
lenger noe helt nytt fag, og vi må finne
en rimelig og rettmessig plass til det.
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regjeringen sier den er opptatt av forskerrekruttering og har lovet en stortingsmelding om dette
neste år. akademias ”lausunger” aksjonerer for bedre jobbperspektiver og ble nylig omtalt i af-
tenposten. avisen påpekte at antallet midlertidig ansatte er enormt og at disse ansatte ikke bare
gjør midlertidig prosjektarbeid, men at de gjør mye av det ikke prosjektbaserte kjernearbeidet

(f.eks. undervisning) ved universitetene. I et land som norge, med sitt svært sterke stillingsvern, ville man tro
at slikt kjernearbeid utføres av fast ansatte med langsiktig jobbperspektiver. I stedet utføres mye av dette ar-
beidet av unge forskere med midlertidige ansettelser som ikke vet hvor de jobber neste år.

Toppforskning er som toppidrett. Ikke alle kan være på førstelaget og man får i utgangspunkt ikke kontrak-
ter livet ut. Man kan ikke regne med en stilling ved et norsk universitet bare fordi man har tatt en
doktorgrad. Midlertidige ansettelser må være en del av spillet; de er et viktig element i det å skape
dynamiske, internasjonale toppforskningsmiljøer. Men, innen de fagområdene som jeg kjenner til
kan det se ut som om balansen er borte. antallet fast ansatte krymper for hvert år som går, blant
annet takket være budsjettmodeller som ikke tar hensyn til de kostnadene som er forbundet med
undervisning og forskning i realfag.Samtidig finnes det store grupper midlertidig ansatte som hol-
der systemet gående. Universitetene mangler midler, og, ikke minst, forutsigbarhet i rammebeting-
elsene som trengs for å kunne drive en strategisk og langsiktig personalpolitikk.Midlertidig ansatte
forskningstalenter uten langsiktig karriereperspektiv er frustrerte og hopper av. Mange talenter går
tapt fordi de aldri satser på en forskningskarriere i det hele tatt.

Jeg tror at det å skape reelle karriereperspektiver for forskere er et av de aller viktigste tiltak både
for å øke rekruttering til forskning og for å gi bedre muligheter for langsiktig strategisk styring ved

universitetene. Dette er viktigere enn det stadig å øke lønninger til stipendiater og unge post docs, som for
lengst er blant de desidert høyeste i verden, i motsetning til lønningene generelt i akademia.Det må skapes lang-
siktige karriereveier og perspektiver som forteller talentfulle personer med leveringsevne og -vilje at de har mu-
ligheter i det norske forskningssystemet. Dessverre er det ikke lett å finne ut hvordan dette skal gjøres og vi får
bare håpe at det dukker opp noen fornuftige forslag i stortingsmeldingen. Jeg mener at innføring av ”tenure
track” ordninger er en av de beste muligheter og synes at det er ubegripelig at vi ikke allerede har det. Jeg tror
vel også at en viss oppmykning av stillingsvernet ved universitetene må til, slik at man får bedre verktøy til å sti-
mulere, og i ytterste fall fjerne, fast ansatte som ikke leverer det de får betalt for.Bedre (personal)ledelse må også
til,men hvordan skal man gjøre dette uten å overstrømme universitetene med feil type administratorer og enda
mer byråkrati? nFr har også en jobb å gjøre. Utfordringene står i kø.

Skal vi rekruttere topptalenter til forskning må det nok enda mer til. Det er et stort problem at forskere og
forskning har lav status i det norske samfunnet. Forskning omtales først og fremst i negative sammenhenger
(eks. juksesaker) eller i tabloidiserte oppslag som lukter egeninteresse. Forskerens rolle som uavhengig ekspert
står svak. Selv internt her på universitetet betyr det lite hva forskerne mener i en sak. Vitenskapelig ansatte er
i et klart mindretall i styret, og flertallet er som oftest lite interessert i hva universitetsprofessorer mener i en sak.
Vi blir sett på som inhabile og inkompetente når det gjelder å styre og mene noe om vår kunnskapsbedrift.

Min sønn på 12 har i år et prosjekt på skolen om juks i forskning. Man underviser altså moral ikke ved å se
på rørleggere som skriver for mange timer, suspekte bilforhandlere, leger som bryter pasientens tillitt, inter-
nettsvindlere eller finansakrobater, men ved å se på juksende forskere. Jeg tror ikke dette kommer til å øke re-
krutteringsgrunnlaget for forskning.Forskningens anseelse i samfunnet trenger et løft og her har vi alle en jobb
å gjøre.

Kos dere på labben i høstmørket.

kjære biokjemikere! kjære lesere!

p r E S I D E n T

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

r E D a K T ø r

r a n D I a a M O D Tforfatter-feil i jubilemumsnummeret

NucleoCounter celleteller med viabilitetsanalyse fra ChemoMetec 
Fordeler med NucleoCounter                                                  

• Bruken er ikke helseskadelig. Andre celletellere benytter trypan blue, som er kreftfremkallende og skadelig for miljøet.
• Korrekte målinger. Det unike patentet til Nucleo kassettene sørger for at brukeren alltid har kalibrert suspensjonsvolum 

• For andre instrumenter, dvs. partikkeltellere er det viktig å vite størrelsen på cellene. 
 NucleoCounter teller DNA cellekjerner. Derfor er ikke størrelsen på cellene av betydning.

4 modeller: 

NucleoCounter SCC-100 for somatiske celler 

Boks 83 Grefsen 0409 Oslo
Tlf.   22 09 40 00
Fax. 22 09 40 40
www.houm.no
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er mulig ved bruk av spesielle fargeme-
toder for kromatin.Den største ulempen
til nå har vært kapasiteten til metoden.

PrinsiPPet for
kometmetoden
Kometmetoden, eller enkeltcelle gele-
lektroforese som den også kalles, ble be-
skrevet første gang for over 20 år siden
av de svenske forskerne Östling og Jo-
hansson [1] og senere en modifisert ver-
sjon av Singh, Tice og medarbeidere [2,
3]. Celler – fra et behandlet dyr eller
etter eksponering in vitro – støpes inn i
et tynt sjikt agarose på et mikroskop-ob-
jektglass, som legges i en lyseringsvæske
slik at cellemembran og mye av proteinet
vaskes ut.Deretter plasseres prøvene i en
alkalisk løsning (pH 13.2) slik at dob-
belttrådig Dna blir enkelttrådig,og den
høye pHen gjør også at alkalilabile seter
(bl.a. baseløse seter) blir konvertert til
enkelttrådbrudd. Etter en kort elektro-
forese ved lav spenning blir prøvene nøy-
tralisert og fiksert. Dna fra kjernen blir
så farget med et Dna-bindende fluo-
rokrom (eks. ethidiumbromid, DapI
eller Sybrgold) og deretter undersøkt i
mikroskop, se figur 1. Cellulært Dna

som i utgangspunktet var skadd viser
kromatin i form av en lang kometlig-
nende hale, mens uskadde celler viser
ingen hale. på denne måten måles
Dna-skader indusert i enkeltceller. I til-
legg kan man introdusere spesifikke re-

parasjonsenzymer eller endonukleaser til
agarosegelene etter lysering. Eksempler
er formamidopyrimidine glycosylase
(Fpg) og Endonuklease III; dette er bi-
funksjonelle Dna-glykosylaser som
kutter oksiderte puriner (guanin og ade-
nin) eller modifiserte pyrimidiner (cyto-
sin og tymin) respektivt [4, 5]. Dermed
er det også mulig å måle spesifikke base-
modifikasjoner, og ikke bare brudd i en
enkel Dna-tråd.

medium-throughPut:
96-format
Innen COMICS-prosjektet har vi job-
bet mye for å effektivisere kometmeto-
den, nettopp fordi vi mener at det vil bli
et økt behov for dette analyseverktøyet i
fremtiden. Modifikasjonene går ut på at
man nå enklere og raskere kan støpe cel-
ler i agarosegel på en spesiell film (gel-
bond®). gelbond® - som opprinnelig er
utviklet som support for agarosegeler -
har allerede vært benyttet til kometme-
toden [6]. Vårt bidrag er utviklingen av
et «medium-throughput»-format som
beskrevet her. Filmen kuttes til riktig
størrelse og hulles i hvert hjørne slik at
den kan festes på en ramme som gjør det
enkelt å flytte den mellom ulike løs-
ninger, og inn og ut av elektroforeseka-
ret, se figur 2 og 3B. Ved å bruke
gelbond®-film kan man øke kapasite-

ten på kometmetoden dramatisk, dvs at
antall prøver pr elektroforese er økt fra
16 (8 objektglass x 2 geler) til 192 (4
gelbond® -filmer x 48 geler),og nå nylig
til 384 (4 gelbond®-filmer x 96 geler).
Dette oppnår vi ved å støpe små linse-
formede dråper (4-8µl) av agarose/celle-
blandingen på filmen, f.eks. ved hjelp av
en multikanalpipette.avstanden mellom
dråpene er lik den som er mellom brøn-
ner i en mikrotiterplate når vi støper 96
geler på en film, se figur 2a og C.

Disse forbedringene, som vi kaller
«medium-throughput comet assay», eller
kanskje rettere sagt «high-throughput»,
er nå under nøye validering.når filmene
med gelene er ferdig elektroforerte, fik-
seres de i etanol og tørkes.De kan da om
ønskelig ligge i flere år før de rehydreres,
farges og undersøkes i mikroskopet.

bilbatterier gjør
susen!
Selve elektroforesen er også blitt forbe-
dret. Strømforsyninger leverer oftest lite
strøm (noen få hundre ma), eller så er
de veldig dyre.Vi har testet ut og benyt-
ter nå bilbatterier, som betyr at vi kan
kjøre tre elektroforeser i parallell.Bilbat-
terier gir så mange ampere man trenger
(5-10a), og når to batterier er koplet i
serie får man akkurat 25 V som er passe
til vårt formål, se figur 2B. I tillegg har
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COMICS er et EU-prosjekt som skal
utvikle metoder for genotoksisk og cy-
totoksisk testing av kjemikalier in vitro.
Det finnes i dag en rekke EU- og
OECD-godkjente tester,men det er for-
skjellige ulemper ved mange av dem, slik
Tabell 1 antyder. Derfor ble prosjektet
«Comet assay and array for fast and effi-
cient genotoxicity testing» etablert,med
professor andrew Collins ved Institutt
for ernæringsforskning, UiO som koor-
dinator (se også http://comics.vita-
mib.com/). COMICS handler om mer
enn bare kometmetoden, men her øn-
sker vi å fokusere spesielt på denne.

Målet med COMICS er bl.a. å ut-
vikle en «medium throughput»-versjon
av kometmetoden, som et raskt og ef-
fektivt verktøy for å «screene» potensi-
elle genotoksiske og cytotoksiske
effekter av nye eller gamle kjemikalier in
vitro. Slike metoder er helt sentrale for å
kunne redusere antall dyreforsøk, og det
nye EU direktivet 86/609/EEC ønsker
alternative metoder for å oppnå dette.
Kometmetoden er derfor interessant

både for industrien og for rEaCH –
«registration, Evaluation and authori-
sation of Chemicals». rEaCH er EUs
nye system for vurdering og regulering
av kjemikalier – både de eksisterende
(som det er flere enn 100 000 av), så vel
som de nye, som kommer til med ca
3 000 pr år. Dersom det produseres mer
enn visse mengder per år av et stoff (la-
veste grense er 1 tonn), skal det
gjennomføres testing etter spesielle ret-
ningslinjer som bl.a. avhenger av pro-
duksjonsvolum. Det legges spesielt vekt
på testing for egenskaper av typen CMr
(carcinogenic, mutagenic and reproto-
xic). Det er verken praktisk, økonomisk
eller etisk mulig å teste tusenvis av stof-
fer ved bruk av forsøksdyr, og derfor
trenger man in vitro-tester slik som ko-
metmetoden. Den store fordelen med
kometmetoden er dens sensitivitet.Man
kan lett detektere lave skader i nivåer
som er biologisk relevante. Metoden er
enkel å gjennomføre og den er billig.
Man bør ha tilgang til et flourescens-
mikroskop,men til og med lysmikroskop

ComiCs – ingen spøk!

KrISTInE BJErVE gUTzKOW1

TOrgrIM M. langlEITE2,
SIlJa MEIEr1,
MICHal STaWarSKI3

anDrEW COllInS2

gUnnar BrUnBOrg1

1aVDElIng FOr KJEMIKalIETOKSIKOlOgI,
naSJOnalT FOlKEHElSEInSTITUTT;
2InSTITUTT FOr ErnærIngSFOrSKnIng, UIO;
3InSTITUTE OF BIOCHEMISTry anD BIOpHySICS,
pOlISH aCaDEMy OF SCIEnCES, WarSaW,
pOlanD.

Det er et stort behov for sen-
sitive, pålitelige og effektive
metoder med høy kapasitet for
å teste ulike kjemikaliers ge-
notoksisitet og cytotoksisitet.
Kometmetoden viser seg å
være et godt bidrag for å måle
Dna-skade og -reparasjon i
en celle. regulatoriske myn-
digheter ser nå på muligheten
for å inkludere kometmetoden
i et batteri av standardtester
som kan brukes til å måle mu-
tagenisitet og karsinogenitet
av kjemikalier in vitro. Siden
kometmetoden måler Dna-
skader direkte, og ikke som en
nedstrøms-effekt av kjemika-
lier, spiller metoden en viktig
og kompletterende rolle. Ko-
metmetoden er et in vitro
assay og kan derfor i tillegg
bidra til å redusere antall dyre-
forsøk, hvilket er et stort og
viktig mål i EU.

Figur 1. Flytskjema for kometmetoden

Tabell 1. EU-og OECD-godkjente tester for genotoksisitet.
Figur 2. Illustrering av «medium-throughput» a) støping av 96 geler på en gelbond®-film, B) bilbat-
teri som strømforsyning til elektroforesen, og C) 96-gel-formatet med 8 x 12 geler per gelbond®-film.
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gelbond®-metoden selve flaskehalsen i
denne prosessen. Det er meget slitsomt
og tidkrevende å analysere så mange
prøver manuelt i mikroskop. nye prin-
sipper testes ut innenfor COMICS, som
selektiv farging av enkelttrådig og dob-
belttrådig Dna, slik at man kan måle
forholdet mellom farger i stedet for deres
intensitetsfordeling, men her er det mye
som gjenstår. En annen mulighet er et
helautomatisert avlesingssystem (IM-
STar) som for tiden er under uttesting
og validering innen COMICS, og som

vil effektivisere kometavlesningen
enormt. Dette avlesningssystemet har
foreløpig gitt lovende resultater (upubli-
serte data).

kometmetoden –
mange muligheter
Mange ulike typer celler og problemstil-
linger kan studeres ved hjelp av denne
metoden – slett ikke bare testing av kje-
mikalier i rEaCH. Vevsbiter og orga-
ner fra dyr eller mennesker kan utsettes
for lett homogenisering og deretter fry-

ses; det viser seg at kjernene som dette
resulterer i er godt egnet til komet-ana-
lyse. Sperm, sjøstjerner, mark, insekter,
og blodceller fra fisk er andre muligheter
som testes ut hos oss. Det siste vi prøvde
ut – i samarbeid med professor Ketil
Hylland ved UiO - er blod fra en pigg-
var. Det fungerte bra, både dersom blo-
det hadde vært frosset, eller dersom
celler hadde ligget i agarose i lyserings-
buffer i flere uker på et forskningsfartøy.
Sist, men ikke minst, perifere lymfocyt-
ter er blitt mye brukt i biomonitore-
ringsstudier, og kometmetoden har vist
seg meget nyttig i slike sammenhenger.

andre nye applikasjoner: Man kan
inkludere magnetiske kuler for å detek-
tere celleoverflatemarkører for å se på
Dna-skade i en individuell celle i en
heterogen cellepopulasjon. når magne-
tiske kuler støpes inn i gelen sammen
med cellene, som de er bundet til, så vil
de bli fiksert i gelen og forsvinner ikke
selv etter lysering og vasking [9]. Ko-
metmetoden gjør det også mulig å skille
mellom celler med ulik Dna-ploidi.
Man kan skille mellom primære sper-
matocytter (4C) og runde spermatider
(1C) i samme gel på basis av ulik Dna
intensitet og størrelse på kometen [10].
andre har brukt fluoriserende in situ-
hybridisering av sekvens-spesifikke seter
i skadet Dna, også kalt FISH-komet.
på den måten kan man kvantifisere spe-
sifikke Dna skader i spesifikke gener
[11]. Man kan dermed også analysere
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vi introdusert sirkulering av elektrofore-
sebufferen som har vist seg å gi mindre
variasjon mellom parallelle prøver, anta-
gelig fordi det elektriske feltet er jevnere
se figur 4.

standardisering og
validering
Innenfor COMICS jobber vi nå med å
validere og standardisere disse modifika-
sjonene av kometmetoden. I validerings-
studiene benytter vi humane lymfocytter,
fordi er lett tilgjengelige og kan isoleres
i stort antall.De kan, i likhet med mange
andre celler, fryses ned for så å analyse-
res senere. lymfocytter har vist seg å ha
høy integritet av sitt Dna, i minst ett år
ved -80oC (upubliserte data).Til valide-
ring har vi derfor isolert lymfocytter og
bestrålt dem med ulike doser røntgen-
stråler. To ulike laboratorier støpte cel-
lene enten på tradisjonell måte på
objektglass [7] eller på en gelbond®-

film i et «medium-throughput»-format
som beskrevet. Begge laboratoriene
brukte sine egne protokoller og kome-
tene ble analysert vha et CCD-kamera
koblet til et semiautomatisk avlesnings-
system, CometIV (perceptives, UK).

Figur 5 viser resultatene av doseresponsen
som ble oppnådd med de to ulike forma-
tene. Doseresponsene er sammenlignbare
og forskjellene mellom dem er beskjedne.
Det er satt i gang et prosjekt for å lage en
standardisert protokoll for kometmeto-
den, via JaCVaM (Japanese Center for
the Validation of alternative Methods).
Dette er viktig for at kometmetoden skal
kunne bli anbefalt av regulatoriske myn-
digheter som en metode for å teste geno-
toksisitet. Målet er dermed å få det til en
EU- og OECD-godkjent standardme-
tode. Dette er spesielt viktig for indus-
trien når de nå skal finne alternative
metoder til genotoksisk testing av nye
kjemikalier og medikamenter, slik

rEaCH forutsetter. Videre validering
vises i figur 6, hvor lymfocytter ble be-
handlet med et lyssensitivt stoff (ro 19-
8022) og visuelt lys til ulike tider. Dette
introduserer oksidative skader på puriner
(8-oxo-guanine) som kan detekteres ved
hjelp av. Fpg, som beskrevet over. Kom-
binasjonen av kometmetoden og Fpg-en-
zymet er faktisk den mest pålitelige
metoden for å detektere oksidative skader
i en celle [8]. andre metoder (gC/MS,
HplC) vil kunne introdusere oksidative
skader i Dna som artefakter under prø-
veopparbeidelsen. I figur 6 vises resultater
fra måling av oksidative skader,målt av to
ulike laboratorier med hhv tradisjonell og
modifisert metode. Igjen, en sammen-
lignbar doserespons ble observert av
begge laboratorier, selv med ulike proto-
koller (figur 6).Samlet viser disse resulta-
tene at den modifiserte metoden ved bruk
av gelbond®-film fungerer bra.Den stør-
ste fordelen med ” «medium-through-

put»-formatet er at den kan utføres raskt
og effektivt og man kan behandle mange
prøver på en gang. Med 96-formatet kan
man elektroforere 384 prøver på en gang.
En annen fordel med små geler er at man
kan støpe inn veldig få celler (50 celler)
som man likevel lett finner tilbake til.
Dermed kan man analysere prøver med
få celler tilgjengelig, f.eks når man jobber
med befruktede egg. I tillegg er gel-
bond®-filmene lette å håndtere og de kan
lagres på en effektiv måte.

hva med analyse i
mikroskoPet?
analysedelen, (dvs. estimering av ha-
leintensiteten i hver enkelt celle) er med

Figur 3. Objektglassmetoden versus gelbond®-metoden. Illustrasjon av et elektroforesekammer med
kapasitet på a) 8 objektglass med 2 geler hver, eller B) 4 gelbond®-filmer med 96 geler hver, festet til
fire plastikkrammer for sikrere og raskere håndtering.

Figure 4. Validering av elektroforeseparametere. Bestrålte (10 gy) og ubestrålte lymfocytter ble støpt i et bestemt mønster på en gelbond®-film (a) hvor
røde bokser indikerer ubehandlede kontrollceller og de grønne boksene er bestrålte lymfocytter. Elektroforesen ble kjørt ved B) standard betingelser, dvs
uten sirkulering av bufferen og C) reviderte betingelser, dvs. med sirkulering av bufferen. Hver boks representerer en gel med 30 kometer som ble analysert;
prosent Dna-intensitet i halen er angitt. Boksplottet viser fordelingen av de målte verdiene med medianverdien som en horisontal strek i hver boks.

Figure 5. Sammenligning av tradisjonell og «medium-throughput»-kometmetode. grafene viser en
doserespons av røntgenbestrålte lymfocytter (0, 1, 3, 6, 10, 15 gy). De samme bestrålte lymfocyttene
ble analysert av to ulike laboratorier, som støpte enten tradisjonelt på objektglass (blå linje), eller som 4
µl geldråper (50-500 celler per dråpe) på gelbond®-film (rød linje). protokollene som ble fulgt var
noe ulike, men begge gruppene scoret kometene med Comet IV (perceptives Instruments). punktene
indikerer medianverdien av tre replikater.

Figure 6. Validering av «medium-throughput»-metode. lymfocytter ble behandlet med et lyssensitivt stoff, ro 19-8022, som sammen med synlig lys i ulike
doser introduserer 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxogua) i Dna. nivået av 8-oxogua-lesjoner estimeres vha kometmetoden ved å behandle de lyserte cel-
lene med reparasjonsenzymet Fpg som gjenkjenner oksiderte puriner. To ulike grupper analyserte likt behandlede lymfocytter med to ulike protokoller av
kometmetoden. a) andrew Collins gruppe ved UiO støpte på objektglass og brukte visuell scoring; B) gunnar Brunborgs gruppe støpte på gelbond®-film
og brukte Comet IV (perceptives) til å score kometene.
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Dna-reparasjon i f.eks. translaterte og
ikke-translaterte gener.FISH-komet har
også blitt brukt til å studere topologien
av Dna i halen og i hodet på alkaliske
og nøytrale kometer [12]. Metoden vi
har beskrevet har derfor et stort potensi-
ale, så her er det kun fantasien som stop-
per en!

sammenfatning
COMICS vil føre til betydelige forbe-
dringer av komet-metoden, som vil få en
stor betydning både ved kjemikalietes-
ting, biomonitorering og mekanistiske
studier. Forbedringene vil forhåpentlig-
vis åpne øynene til både gamle og nye
brukere! Vi har allerede hatt mange be-
søkende som ønsker å lære seg den for-
bedrete metoden.Vi har som målsetting
å være et kompetansesenter for måling

av Dna-skader i celler og i vev, nå og i
fremtiden. Det betyr at vi kan bistå med
hjelp og råd til andre laboratorier i inn-
og utland.
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doktorgrad på studier av glykolysen i
melkesyrebakterier

Ida rud avla den 19. septem-
ber 2008 doktorgraden ved
Institutt for Kjemi, Biotekno-
logi og Matvitenskap, Univer-
sitetet for Miljø- og Bioviten-
skap (UMB), ås. Tittelen på
avhandlingen er ”primary
metabolism in lactobacillus –
a study of control and regula-
tion of acid production”.
arbeidet er utført ved nofima
Mat, ås (tidligere Matforsk).

Melkesyrefermentering
har blitt brukt av men-
nesker i flere tusen år
som en måte å konser-

vere mat. Med mikrobiologiens
gjennombrudd på slutten av 1800-tal-
let fant man ut at det var melkesyre-
bakterier som sto for syrningen ved å
produsere melkesyre fra sukker. Bio-
kjemisk er dette en velkjent metabolsk
prosess, glykolysen. Til tross for dette
og at det har blitt gjort omfattende
forskning på melkesyrebakterier, er det
overraskende lite som er kjent om
hvordan disse bakteriene kontrollerer
og regulerer sin primærmetabolisme.
Kunnskap på dette området kan på sikt
innebære effektivisering av prosesser
for blant annet næringsmiddelindus-
trien og tryggere mat for forbrukeren. I
dette arbeidet har rud studert hva som
kontroller og regulerer glykolysen i to
melkesyrebakterier som brukes i fer-
mentering av mat, lactobacillus plan-
tarum og l. sakei.

glykolysen er hovedkilden til aTp
i melkesyrebakterier, og det ble under-
søkt om behovet for aTp kontrollerer
den glykolytiske fluksen (dvs.med hvil-
ken hastighet glukose, eller annet suk-
ker, omdannes til melkesyre). Ved å
simulere et økt aTp-behov ved å kun-
stig fjerne aTp gjennom styrt overut-
trykk av en aTpase, ble det vist at
aTp-behovet kontrollerer den glykoly-
tiske fluksen i l. plantarum, men ikke i
l. sakei under de testede forhold.

l.plantarum kompenserer for bort-
fall av aTp ved å kjøre glykolysen ras-
kere, og det vil si at cellene har
potensialet til å gjennomføre en raskere
fermentering. Studier der den regulato-
riske rollen til Cggr ble undersøkt, be-
kreftet dette. cggr genet ble først

identifisert i l. plantarum og l. sakei
under karakterisering av et sentralt gly-
kolytisk operon kodende for fire av de
sentrale glykolytiske enzymene.Det var
rimelig å anta at dette operon, og særlig
Cggr,kunne være med på å kontrollere
glykolysen. Dette ble undersøkt nær-
mere i to stammer av l. plantarum der
cggr genet var knock-out mutert. I den
ene stammen økte den glykolytiske
fluksen og et flertall gener relatert til
primærmetabolismen ble regulert,mens
effekten i den andre stammen var mini-
mal. Videre arbeid er nødvendig for å
forklare den ulike responsen i de to
stammene og for å kartlegge den regu-
latoriske mekanismen til Cggr i detalj.

Det ble i avhandlingen også utviklet
et syntetisk promoterbibliotek (Spl)
for l. plantarum. Dette ble benyttet for
å oppnå stabilt og kontrollert overut-
trykk av de undersøkte genene i både l.
plantarum og l. sakei, og med potensi-
alet innen «metabolic engineering» og

«systems biology”. arbeidet i av-
handlingen er en begynnelse på det man
kan kalle for en «systems biology ap-
proach» for å forstå melkesyrebakterier
bedre, og resulterte i samarbeid med to
forskergrupper på høyt internasjonalt
nivå innen systems biology relatert til
bakterier, henholdsvis på Danmarks
Tekniske Universitet og nIzO/TI
Food & nutrition i nederland.

Stedlige veiledere på nofima Mat
har vært Dr lars axelsson og Dr Kris-
tine naterstad. Veileder på UMB har
vært prof. leiv Sigve Håvarstein.
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Kjære alle nBS medlemmer i hele vårt
langstrakte land! Høsten er her, og med
denne friske årstid følger den årlige in-
vitasjonen om å melde seg på til vinte-
rens Kontaktmøte. Det fine med å være
påmeldt er at når den søte juletid er vel
over og den trauste hverdag begynner, ja
så har man en storslagen begivenhet like
rundt hjørnet å glede seg til!

nBS-Kontaktmøtet har mange og
gode tradisjoner,og jeg vil gjerne benytte
anledningen til å bli litt personlig. Jeg
startet høsten 89 på det som i gamle
dager kaltes Hovedfag ved Unigen i
Trondheim, og nBS-Trøndelag skulle
da arrangere kommende Kontaktmøte
på Storefjell.alle skulle dra og alle skulle
bidra. I ettertid vet jeg at dette for meg
ble en fortreffelig og viktig innføring til
forskningen; stor dugnadsinnsats koblet
med mye fag, fest, og moro.Dette var før
powerpoint-tidsalderen, og vi brukte de
siste nettene før avreise til å snekre pos-
tere. Og trekasser til å bære dem i! En-
kelte av de aller mest erfarne veteranene,
d.v.s. dr. gradstudenter og postdoc’er,
skulle holde minisymposier, og jeg synes
de var uendelig modige og kunnskaps-
rike. på Storefjell lærte jeg hvordan bio-
kjemisk fag på høyeste nivå kan på en
ypperlig måte kobles med ski og mye so-
sialt. Det gjorde inntrykk! Som fersk
biokjemiker var dette min første delta-
gelse på en faglig konferanse noensinne,
og læringskurven i løpet av de tre dagene
med foredrag, symposier og postere var
bratt. I ettertid vet jeg at nettopp dette
første Kontaktmøtet gav meg masse in-
spirasjon til å stå på videre med forsk-
ningen, og jeg fikk en slags umiddelbar
fornemmelse av at jeg hadde gjort et rik-
tig så klokt valg da jeg bestemte meg for
å bli biokjemiker.Siden den gang har det
blitt mange Kontaktmøter på meg.

Vinterens Kontaktmøte på røros
blir nummer 45 i rekken (se også egen
annonse i dette nummeret).Forrige gang
nBS-Trøndelag var vertskap - i 2002 -
var møtet også på røros, og da med det
vel største deltagerantall noensinne. Vi
ønsker å lage et nytt stort Kontaktmøte!
årets komité består av nøkkelpersoner
fra forrige gang samt nye engasjerte sje-
ler. plenumsforedragene er Kontaktmø-
tets ryggrad, og vi har samlet et bredt
panel av topp internasjonale forelesere,
inklusive superstjernen Craig Venter,
samt tidligere nobelprisvinner rubert
Huber. Utstillerne er en viktig del av
Kontaktmøtet både faglig og sosialt, og
vi vil gjøre dem synlige på aller beste
måte.Minisymposier og postere er en fin
mulighet for unge forskere å presentere
seg for kanskje første gang. Samtidig vil
jeg oppfordre også erfarne seniorforskere
til å bidra her, slik at vi i sum oppnår den
gode balansen i både kvalitet og bredde
i sesjonene som jo typisk kjennetegner
Kontaktmøtet.Vi har selvsagt høye am-
bisjoner også på det sosiale aspektet, in-
kludert sportslige aktiviteter,utflukter,og
andre overraskelser. Vi har bl.a. satt oss

som mål å kunne bidra til økt forflytning
av massene fra klassiske ”mellomspill”på
rommene til sosial vrimling og heftig
dansing i festlokalene på kveldene. Jada,
Kontaktmøtet er en glimrende anled-
ning til å bli enda bedre kjent med dem
du kjenner godt fra før, men det er også
en suveren arena for å kunne skaffe seg
nye venner både faglig og sosialt.Mye av
dette skjer på dagtid mellom postere og
minisymposier,men ikke undervurder de
uante (! red. anm.) muligheter som ligger
i å utvide dine nettverk også ut i de små
nattetimer. Da vil jeg bare avslutte med
å si:

Velmøtt og Sees påRøros i 2009!

På vegne av NBS-Trøndelag,
Trygve Brautaset
(Chairman Kontaktmøtet 2009)

velkommen til
nbs kontaktmøtet
på røros 2009KONTAKTMØTET 2009

Røros 29. januar – 1. februar

Bekreftede plenumforedragsholdere:
J. Craig Venter              
J. Craig Venter Institute,   
USA

Dolores Cahill
University College Dublin, 
Ireland

David Baulcoumbe
The Sainsbury Laboratory, 
United Kingdom
“RNA interference in
Plants”

Robert Huber
The Max Planck Institute of 
Biochemistry, Germany
Nobel Prize 1988

Mathias Uhlen
Royal Institute of Technology, 
Sweden

“Molecular machines for 
protein degradation”

Josef M. Penninger
IMBA, Austria

Terje Espevik
NTNU, Norway

“A Human Protein Atlas”

“Genetic dissection of acute 
lung failure”

“Applications of large scale 
protein array based studies”

Marcos González-Gaitán
Université de Genève,
Switzerland 

Utfyllende informasjon om Kontaktmøtet og påmelding
vil bli lagt ut på: www.biokjemisk.com. Online 

registrering vil være åpen fra 1. okt. og med frist 1. nov.

Norsk Biokjemisk Selskap, avdeling Trøndelag inviterer til

“Synthetic genomics”

“Endosomes and asymmetric 
cell division”

“Inflammatory responses 
against Gram negative 
bacteria “
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Hovedprisen gikk til profes-
sor Ottersen for hans be-
tydelige bidrag til vår
kunnskap om hjernens

signalmolekyler og vannkanaler. Otter-
sens gruppe studerer glutamats rolle
som nevrotransmitter og dens betyd-
ning ved sykdomstilstander som hjer-
neslag, med elektronmikroskopi som en
av kjerneteknikkene. I tilegg arbeider
gruppen med å studere hjernens vann-
kanaler (akvaporiner), som er av betyd-
ning for hjernens vannhomeostase.

prisen for yngre forskere ble delt
mellom forsker Mahmood r. amiry-
Moghaddam fra Ottersens gruppe og
professor Jussi Taipale fra Universitetet i
Helsinki. amiry-Moghaddam har i
samarbeid med Ottersen studert akva-
porinet aQp4,og dets avgjørende rolle i
utviklingen av hjerneødem, som ofte
forekommer etter hjerneslag eller hode-
skader. Et viktig mål med forskningen er
å kunne regulere akvaporiner i hjernen,
for å muliggjøre bedre behandling for
pasienter med hjerneslag. Jussi Taipale
fikk sin del av prisen for yngre forskere
for sitt arbeid med cellekommunikasjon

og regulering av cellevekst, med spesielt
fokus på Hedgehog signalering.

anders jahres medisinske
priser 2008

aV I n g r I D r O x r U D

Den årlige Jahre-prisen for fremragende medisinsk forskning,
nordens største forskningspris, ble i år tildelt professor Ole
petter Ottersen, leder ved Senter for molekylærbiologi og
nevrovitenskap, ved Universitetet i Oslo.

Anne-Lise Børresen-Dale
får årets pris for fremragende
forskning
anne-lise Børresen-Dale, forsknings-
sjef ved avdeling for genetikk ved radi-
umhospitalet, får prisen for
banebrytende kreftforskning gjennom
mange år. Hun deler prisen med Sverre
Håkon Bagge, direktør ved Senter for
middelalderstudier ved Universitetet i
Bergen
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rapport fra kurs i konfokal-mikroskopi

Kurset ble holdt i york, Stor-
britannia og var arrangert av
universitetet i york, i samar-
beid med Carl zeiss og

perkinElmer. ansvarlig kursholder var
dr. peter O´Toole, leder for imaging- og
cytometri-laboratoriet. Det ble
gjennomgått ulike teknikker som
Frap, FrET, Flap og spectral unmi-
xing, i tillegg til generell konfokalmi-
kroskopi.

Første dag begynte med kort presen-
tasjon av de åtte deltakerne som var opp-
meldt på kurset. Deltakerne kom fra
ulike deler av England, Belgia, Irland og
norge,og hadde svært ulik bakgrunn når
det gjaldt mikroskopi. Enkelte var inge-
niører med ansvar for mikroskopiavde-
linger, andre hadde jobbet en del med
mikroskopi fra før og en siste gruppe
hadde svært liten erfaring med konfo-
kalmikroskopi. De fleste hadde posisjon
som enten post-doc eller stipendiater og
hadde mye forskningsbakgrunn hoved-
saklig innenfor ulike typer kreft.

Etter grunnleggende teori om fluo-
rescens og konfokalmikroskopi gikk
turen til et av konfokalmikroskopene for
en praktiske gjennomgang av blant annet
flerfarge-avbilding. alle teoriforeles-
ningene og den praktiske opplæringen
på kurset foregikk på universitetet i york,
i den nye og tungt utstyrte teknologi-
bygningen (ferdigstilt anno 2002).Opp-
læringen ble utført på to zeiss lSM 510
Meta konfokalmikroskop, den ene med
en ny 405nm diodelaser, et perkinElmer

Ultraview spinning disk system på et
Olympus mikroskop og en zeiss lSM
510 Meta utstyrt med mulifoton laser
(Coherent Cameleon Ultra) og tre non-
descanned detektorer (nDD) til bruk
for blant annet spectral unmixing.

andre dag ble viet til tidsserier, fluo-
reserende proteiner og Frap. Dette ble
gjennomgått i praksis på zeiss og perk-

inElmer konfokalmikroskop hvor perk-
inElmer systemet briljerte med sin hur-
tige avbildingsfrekvens.

Tredje dag handlet om FrET og
spectral unmixing. av de ulike typene
FrET ble det på kurset valgt å
gjennomgå akseptor fotobleking som
teknikk. Den anerkjente forskeren dr.
Daniel zicha fra lincoln's Inn Fields

aV BJørnar SpOrSHEIM
MaSTErSTUDEnT
CEllE Og MOlEKylærBIOlOgI (CMB)
InSTITUTT FOr BIOlOgI (IBI)
nOrgES TEKnISK-naTUrVITEnSKaplIgE
UnIVErSITET (nTnU)

En faglig og pedagogisk dyktig dr. peter O’Toole foran zeiss multifoton konfokalmikroskop. laboratories avrundet dagen med en
gjesteforelesing. Forelesingen handlet
om kreftforskning, nærmere bestemt
metastase og kjemotaksis, og om hvilke
metoder han hadde utviklet for å under-
søke disse fenomenene. Det ble
gjennomgått tenknikker som blant annet
Frap,Flap og Interference reflection
Microscopy (IrM). Flap ble utviklet
av dr.Daniel zicha for å studere celledy-
namikk, mer presist hvordan remodele-
ringen av tykke aktinbunter foregikk

under selve cellebevegelsen. zicha be-
nyttet IrM for å undersøke hvordan la-
mellipodia oppfører seg under bevegelse.
lamellipodia er aktinrike områder hos
mobile celler.

Siste dag bestod av forelesninger om

andre relaterte teknikker som Fluore-
scence Correlation Spectroscopy (FCS),
Fluorescence lifetime Imaging Micros-
copy (FlIM), photo uncaging og multi-
foton konfokalmikroskopi. Etter åpen
diskusjon rundt de ulike teknikkene som

gFp cartoon representasjon i 3D (fra pDB: 1EMa).

gFp ribbon og overflate representasjon i 3D (fra pDB: 1EMa).
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hadde blitt gjennomgått på kurset ble
Flap gjennomgått i praksis av dr. Da-
niel zicha. Han brukte i tillegg mye tid
på å gå gjennom avanserte brukertips på
zeiss lSM 510 Meta, som justering av
pinhole, fargevalg ved kolokalisering, la-
serstabilitet, pMT linearitet osv. neste
post var en kort introduksjon i bruk av
programvaren Velocity fra Improvision.
Dette programmet benyttes som platt-
form i perkinElmer systemer, samt for
3D rendering,kvantitative målinger med
mere. Mot slutten av dagen fikk bru-
kerne tid til å jobbe med egne prøver og
å utforske blant annet konfokal reflek-
sjon mikroskopi i praksis.

nettside:
http://www.york.ac.uk/depts/biol/tf/

kort forklaring av
de ulike teknikkene
Fluorescence recovery after photoble-
aching (Frap) er en teknikk hvor fluo-
roforer i et bestemt interesseområde i en
celle blir irreversibelt bleket ved bruk av
høyintensitets laserbelysning. gjenvin-
ningen av fluorescens i interesseområdet
blir deretter overvåket ved lavere laserin-
tensitet. Teknikken brukes blant annet til
å måle intracellulær molekylær dyna-
mikk i for eksempel cytoskjelettet eller
hos membranproteiner.

Förster resonance Energy Transfer
(FrET) er en teknikk for å detektere
intermolekylære avstander mellom to
ulike partikler (1-10nm) og baseres på

den ikke-radiative energioverføringen
fra en fluorofor (donor) til en annen (ak-
septor). Teknikken brukes blant annet
for kvantifisering av interaksjoner i sig-
naltransduksjon, dannelsen av protein-
komplekser, protein-protein interaksjon
og membrandynamikk.

Fluorescence localization after
photobleaching (Flap) er en teknikk
for lokalisering og sporing av beve-
gelsene til spesifikke molekyler i levende
celler. Cellen må inneholde to ulike
kolokaliserte fluoroforer som kan avbil-
des uavhengig av hverandre.Den såkalte
målfluoroforen blekes, og deretter over-
våkes dynamikken og lokaliseringen ved
å se på den ublekede referansefluorofo-
ren i forhold til den blekede over tid.

Spectral unmixing er en teknikk for
å skille fluoroforer med overlappende
emmisjonsspektra. Ved å ta et såkalt
lambdaskann kan de respektive fluoro-
forers emmisjonspektra bestemmes.
Sammen med en matematisk algoritme
benyttes denne informasjonen for å ad-
skille fluoroforene fra hverandre under
et postproseseringstrinn.Teknikken kan
blant annet benyttes sammen med
FrET for å få mer nøyaktige resultater,
eller ved generell avbilding og kolokali-
sering.

En fluorofor er en funksjonell
gruppe i et molekyl som eksiteres ved
spesifikke bølgelender og emitterer
energi ved en høyere bølgelengde som
følge av stokes shift.

alle kursdeltagerne på hyggelig middag torsdags kveld.

INSTRUMENT
TEKNIKK A.S
Østensjøveien 36, 0667 Oslo

Tlf.: 23 19 46 40 - Fax: 23 19 46 41
www.instrument-teknikk.no

TOSOH BIOSCIENCE har valgt oss til sin norske representant

• TOSOH HPLC kolonner
setter industristandarden
for bioseparasjoner

• TSK-GEL dekker
hele spekteret av HPLC
kolonner

• Enkelt å oppskalere fra
analytisk- til preparativt
arbeide da de respektive
kolonnene produseres
etter samme metode.
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Telefon 67 92 27 00
www.onemed.com
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UNDER
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2009 PÅ
RØROS

VI VIL HA MED
MANGE GODE
TILBUD PÅ ULIKE
PRODUKTER

Bli med på trekning av en
fantastisk kaffemaskin.
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Mest populære 
PCR Arrays

 Apoptosis
 Angiogenesis
 Extracellular Matrix and 
 Cell Adhesion
 Cell Cycle
 Cancer Pathway Finder
 Signaling Pathway Finder

TLR Signaling Pathway
 WNT Signaling Pathway

Nye PCR Arrays
 

Hypoxia Signaling

Nitric Oxide Signaling
 Autophagy 

på alle 
PCR array 

array og de nødvendige reagenser.

FAST MasterMixes for SYBR®

®
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a. SYBR® assay

Spesialpris
fra 

kr. 3320,-
600 rxn à 25 l

PCR array platen. 

4. Analyser dataene


