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Vel overstått både jul og vintermøte! Det siste er omtalt både av presidenten og i en egen
artikkel, så jeg vil bare si at jeg synes det var veldig hyggelig i år: Mange deltagere, et vel-
dig trivelig hotell med nydelig mat, været var strålende og det var også mange av fore-
dragene.

Foruten en reportasje fra vintermøtet, vil dere i dette bladet også finne en annen artikkel fra Trondheims-
miljøet, ”Metabolomics”. Dette er en ”omics” som sikkert mange, og blant dem jeg, ikke kjenner så mye til.
Så har vi også med et oppslag om en ny topp-artikkel fra en norsk gruppe. Det er Magnar Bjørås sin gruppe
ved Rikshospitalet/UiO som publiserte et struktur-biologisk arbeid i Nature Structural andMo-
lecular Biology i januar. Gratulerer med det!

Det burde altså være litt av hvert å hente inspirasjon fra.
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D
et var veldig hyggelig å se så mange av dere under Kontaktmøtet på røros. Etter å ha
opplevd kontaktmøtet på røros i 2002, med fyrverkeri og mye spennende vitenskap,
hadde jeg store forventinger til møtet i år. jeg ble ikke skuffet. Det ble et spennende møte
med glimrende plenumsforedrag, gode minisymposier, hyggelig sosialt samvær og, ikke

minst, en flott konferansebankett med spektakulært innendørs fyrverkeri. En stor takk går til lo-
kallaget i Trondheim for å gjøre dette møtet så absolutt verdt den lange turen med fly, buss og tog
som de fleste av oss måtte gjennom for å komme til røros. ryktene vil ha det til at neste års møte,

som organiseres av lokallaget i Bergen på Storefjell, blir enda bedre. jeg gleder meg.
Da jeg satt på bussen hjem til Oslo, med en begynnende influensa, tenkte jeg et øyeblikk
misunnelig på craig Venter som brukte både helikopter og privatfly for reisen til og fra
røros. jeg tenkte på hans ”big questions”og all ”big money” som han bruker for å besvare
dem. jeg tenkte på Fredrik pontèn, som presenterte ”The Human protein atlas” og som
fortalte meg at de hadde et budsjett på 900 millioner kroner, primært takket være Wal-
lenberg-stiftelsen. Det er et imponerende og viktig stykke arbeid som Wallenberg-stif-
telsen kommer til å få ut av dette. Det er fint at det satses.
Hadde vi bare hatt en Wallenberg-stiftelse i norge! jeg er ikke sikker på om det er lurt
for norge å bruke hundrevis av millioner på et enkelt prosjekt, og jeg er egentlig ikke noe
spesielt stor tilhenger av megaprosjekter og ”buzz word science”. Men, det hadde vært vel-

dig fint hvis en forskningsstiftelse kunne supplere de latterlig små summene som norge i dag bru-
ker på langsiktig grunnforskning.Tenk om innvilgingsprosenten i FriBiO og tilsvarende program
gikk opp fra godt under 10 prosent til godt over 10 prosent (20?). Det hadde gjort livet lettere for
mange av oss, mens norsk forskning, norsk universitetsutdanning, og det innovative potensialet i det
norske samfunnet ville styrkes betraktelig.
En ny forskningsmelding nærmer seg og mange er heldigvis på banen ved at de deltar i debatter i
landets aviser. Debatten viser mer variasjon i forskernes oppfatning om hvordan ting bør være enn
det jeg mener er ønskelig. Dette skyldes delvis at situasjonen er veldig forskjellig for forskjellige
fagfelt. i noen områder innen samfunnsfag er en innvilgningsprosent på 40 % ikke noe unntak; der
sliter man så klart med andre problemer enn de som søker FriBiO har. i tillegg har vi vesentlige
motstridende interesser mellom instituttsektoren, som vil ha mer penger til grunnforskning, uni-
versitetssektoren, som mer og mer blir marginalisert, og en industri i (finans)krise som ønsker (og
får) statsstøtte og som ikke alltid er like forskningsvillig. Debatten handler dessuten i alt for liten
grad om hvordan vi har valgt å organisere og lede forskning i norge. Det er neppe bare penger vi
trenger; stillingsstrukturene og organisasjonsmodellen ved universitetene bør diskuteres.
Det fagfeltet som vi jobber i er nok ikke det forskningsministeren kjenner best. Derfor er det vik-
tig at vi alle prøver å delta i debatten og viser våre politikere vei til en bedre forsknings- og utdan-
ningsframtid.

Med hilsen,
Vincent

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 T

ANNONSEPRISER
Format Størrelse (BxH) 4-farger
1/1-side 180 x 270 mm 9.000,-
1/1-side utf.216 x 303 mm 9.000,-
1/2-side 180 x 135 mm 6.000,-
1/3-side 180 x 90 mm 4.400,-

58 x 270 mm 4.400,-
1/4-side 180 x 65 mm 3.700,-
Rubrikk 90 x 65 mm 1.900,-

Faste annonsører i NBS-nytt kan få satt inn sin
logo på hjemmesidene til NBS (www.biokjemisk.no).
Prisene for nettannonsene avhenger av størrelsen

MEDIE-
INFORMASJON
UTGIVELSESPLAN
Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 13. mars 2. april
2 17. april 4. mai
3 15. mai 2. juni
4 21. aug. 7. sept.
5 18. sept. 5. okt.
6 23. okt. 9. nov.

KONTAKTINFORMASJON
ANNONSEANSVARLIG
Uno Dahl Henriksen
Media Oslo AS
Mobil: +47 952 59 126
uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

ANNONSEMATERIELL
Terje Jenssveen
Mac & Type Design AS
Mobil: +47 928 50 010
terje@macandtype.no



7
nBS-nyTT 1 /2009

hadde derfor chartret et helikopter fra
Oslo, men det ble stoppet av tåka i øs-
terdalen. Heldigvis hadde komiteen re-
servert billetter på ruteflyet til røros
slik at vi fikk høre Venter selv fortelle
om sine forskningsaktiviteter, fra kart-
legging av det menneskelige arvemate-

rialet, via syntetiske genomer og genom
transplantasjon, til global bioprospekte-
ring på de syv verdenshav etter nye
mikrobielle gener. røros har ikke etter-
middagsfly til Oslo, men Venter som
den handlingens mann han er, hadde
ordnet med privatfly som stod klart

etter den guidede turen gjennom røros
i hest og slede! lørdag morgen var det
klart for svensk besøk, og professor Fre-
drik pontén ga oss en oppdatering på
status for det svenske prestisjeprosjek-
tet Human protein atlas. Biologisk
forskning blir mer og mer teknologi-
drevet og professor Dolores j. cahill
presenterte den siste utviklingen innen
stor-skala protein array. Siste hoved-
foredragsholder var professor David
Baulcombe som tok oss inn i den fasci-
nerende verden av små, ikke-kodende
rna. Det er en utfordring å få til et
samlende program som dekker flere av
de mange forskjellige fagfelt som
møtes, men arrangementskomiteen
hadde virkelig klart å få satt sammen et
bredt spekter av foredragsholdere slik at
det var noe for en hver smak.
Mange yngre forskere fikk også

komme på banen og fortelle om sin
forskning i de fire parallellsesjonene som
ble kjørt på torsdag, fredag og lørdag.
Det var også mye spennende å se på post-
ersesjonene. Det er flott å se alt som rører
seg innen biokjemisk forskning i Norges
land, og mange forskningsprosjekter hol-
der høy internasjonal standard.
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røros møtte oss med en bi-
tende kulde, men samtidig
en flott varme fra arrange-
mentskomiteen og persona-

let ved hotellet. Etter en nydelig lunsj
startet programmet på torsdag med
professor robert Huber (nobelpris i
kjemi 1988 – for bestemmelse av tredi-
mensjonal struktur av et fotosyntetisk
reaksjonssenter) som holdt et inspire-
rende foredrag om struktur, enzyma-
tiske mekanismer og regulatoriske
egenskaper til proteaser. neste hoved-
foredragsholder var professor Terje Es-
pevik som fortalte om hvordan det
medfødte immunforsvaret gjenkjenner
og tar seg av bakterieinfeksjoner. Før-

ste hovedforedragsholder på fredag var
professor peter leadlay som beskrev
enzymatiske mekanismer hos modu-
lære polyketide-syntaser. Disse synta-
sene er av de største enzymkomplekser
som er kjent, og de er unike utgangs-
punkt for å lage nye bioaktive moleky-
ler ved å endre kombinasjoner av de
ulike modulene i enzymkomplekset.
professor Marcos gonzales-gaitan
fulgte etterpå med å beskrive endocy-
tose under asymmetrisk celledeling.
Størst forventning knyttet det seg nok
til foredraget til j. craig Venter etter
lunsj på fredag. Venter er en travel
mann og hadde ikke tid til å være på
røros i mer enn noen få timer. Han

stemningsrapport fra det
45. kontaktmøtet på røros

Det var knyttet store forvent-
ninger til det 45. kontaktmø-
tet i nBS sin historie. Ville
røros holde mål som vert for
møtet? Store navn var blant
plenumsforedragsholderne –
kom de virkelig til å dukke
opp? Skulle vi danne nye vik-
tige faglige forbindelser som
kunne dra forskningen videre?
Hva med det sosiale - kom vi
til å treffe på gamle kjente
eller kanskje stifte nye be-
kjentskaper på dansegulvet?

F O r F a T T E r E :
p E r B r U H E i M O g

j a n n E ø S T Va n g

F O T O g r a F E r :
r a H M i l a l E

O l E l aV i K

nBS president Vincent gH Eijsink holder tale under festbanketten.

Falkbergetsalen i festdrakt med feststemte biokjemikere.

Komiteleder Trygve Brataset og resten av komi-
teen (med overraskende fyldige trønderbarter)
under overrekkelsen av nBS-flagget til neste års
komite.
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tredjeprisen gikk til posteren “The PhD-
school in Molecular and Structural Bio-
logy (MSB)” ved Arne O. Smalås.
Etterpå var det felles inngang til Falkber-
getsalen som var kledd i festdrakt. Fest-
middagen ble elegant ledet av
toastmaster Ottar Sundheim, og vi fikk

flotte taler fra blant annet vår president
Vincent G. H. Eijsink som pratet om
hvor heldig han var som fikk være forsker
i Norge. Nobelprisvinner Huber holdt en
flott tale som ga uttrykk for hvor godt

Røros og klimaet her hadde vært for
ham. Han hadde kastet krykkene under
oppholdet, og om det var utendørskli-
maet eller den sosiale varmen fra de nor-
ske biokjemikerne som hadde gjort susen
vites ikke.
Generalsekretær Winnie Eskild ledet

overrekkelsesseremonien til neste års ar-
rangementskomité. Da årets arrange-
mentskomité ble ropt opp på scenen
manglet komiteens leder Trygve Brauta-
set. Plutselig åpnet en luke i taket seg, og
Trygve kom dalende ned med fyrverkeri

i hælene og NBS flagget i hendene. Flag-
get ble deretter høytidelig brettet og over-
rakt til representanten for neste års
arrangementkomité. Festmiddagen ble
avsluttet med et forrykende innendørs

fyrverkeri før festen fortsatte ut i de sene
nattetimer.
Årets kontaktmøte kan på alle måter

sies å ha vært storartet og meget vellyk-
ket, både faglig og sosialt! Vi ønsker med
dette å rette en stor takk til årets arran-
gementskomité fra Trøndelag som har
lagt ned mange arbeidstimer og mye
energi i arrangementet - slik at vi fikk det
så bra som overhodet mulig på det 45.
kontaktmøtet til NBS.
En stor takk til Trygve, Marit, Per,

Tore, Kjartan, Therese, Liv, Øyvind og
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Det sosiale har alltid vært en viktig del
av kontaktmøtet. På dagtid var det lagt
opp til mulighet for å stifte nærmere be-
kjentskap med Røros med guidet van-
dring i gatene og i Olavsgruva.
Komiteens ansvarlige for entertainment,
Kjartan, hadde ordnet med musikk for
enhver smak og både diskoteket og ”dan-

seband”-golvet var til tider fylt til treng-
sel.
Den store kvelden ble selvfølgelig av-

slutningskvelden på lørdagen. Den
startet med ”get together” i hallen uten-
for Falkbergetsalen der årets posterpriser,
sponset av Axellia (tidl. Alpharma), ble
delt ut. Førsteprisen gikk til Ingrid Rox-

rud et al. for posteren ”NHE6-an endos-
omally localized putative pH regulator
implicated in mental retardation”. An-
drepris ble vunnet av James Booth et al.
for posteren ”Two novel small RNAs
counteracts UV sensitivity mediated by
the SOS inducible DinQ peptide, mens

professorene Marit Otterlei og robert Huber skåler for et flott møte!

professor peter leadley presenterer muligheter for å lage nye legemidler for befolkningen i Springfield
og resten av verden.

poster sesjonen holdt høy internasjonal standard!

poster-komiteen og vinnerne av poster-prisene. Fra venstre: robert Huber, james Booth, ingrid rox-
rud, arne O. Smalås, Svein Valla og Kirsten Frydenlund.

Til og med en engasjert arr.com leder klarer å slappe av i hest og slede selv om kameraene er til stede!
Her sammen med guiden på tur ned til Venter sitt privatfly.

Byvandring i sol og 25 kuldegrader – røros viste seg fra sitt aller vakreste!



11
nBS-nyTT 1 /2009

metabolomics –
«analyse av alle

metabolitter i en
prøve/ celle»
Metabolomics er en systematisk studie
av de lav-molekylære organiske forbin-
delsene i en prøve. Det kan være aktuelt
å bruke metabolomics for å sammen-
ligne to eller flere biologiske grupper, å
finne og identifisere mulige biomarkører
(for f.eks sykdom eller generelt helsetil-
stand), å forstå biokjemiske spor og mer
komplekse biologiske system, eller opp-
dage nye metabolitter. En fordel med
metabolomics er at metodene er uav-
hengig av den biologiske opprinnelsen
til prøven, siden metabolittene stort sett
er de samme i prokaryote som i eukary-
ote celler.

analyse av metabolomet er teknisk
utfordrende. Metabolittene foreligger i
svært forskjellige konsentrasjoner (7-9
størrelsesordner) samtidig som de kan
være meget ustabile. Fysikalsk-kjemiske
egenskaper varierer fra høyt ladede for-
bindelser til upolare forbindelser. Dette
betyr at man ikke kan analysere hele
metabolomet med kun en analysetek-
nikk – flere analyseteknikkermå brukes
for å kunne foreta en omfattende ana-
lyse.. Disse to viktigste teknikkene er
massespektrometri (MS) og kjernemag-
netisk resonans (Mr), komplementære
teknologier som begge med suksess bru-

kes i metabolomics. Hvilken teknologi
og type metabolittanalyse man skal
bruke avhenger av det biologiske syste-
met som skal undersøkes, i tillegg til den
problemstilling man har.Enkelte ganger
vil en analyse av en metabolittklasse være
tilstrekkelig (metabolite target analysis
and profiling), andre ganger vil man
klassifisere mange prøver basert på en
enkel og rask analyse (metabolic finger-
printing). For en omfattende analyse av
metabolomet må flere analyser som en-
keltvis gir unik informasjon om en frak-
sjon av metabolomet, brukes i
kombinasjon. Dette er illustrert i Figur
1. avhengig av prøvens opprinnelse og
type analyse man vil gjøre, kan prøve-
materialet analyseres direkte eller etter
forbehandling (ekstrahering, oppkon-
sentrering og evt. derivatisering) for å
bedre kvaliteten i analysen.

metabolomics i
funksjonell genom-
forskning og
systembiologi
Det sentrale spørsmålet i funksjonell ge-
nomforskning er koblingen mellom
gener og funksjon (genotype vs. feno-
type). Mye av forskningen har fokusert
på analyse av kun ett ’omics-nivå (mest
på transkriptomics) men ’omene veksel-
virker og påvirker hverandre sterkt.
Dette er mye av bakgrunnen for det
økende fokus på systembiologisk forsk-

ningsmetodikk hvor integrering av
’omics data står sentralt. Systembiologi
er en kvantitativ analyse av hvordan alle
komponenter (gener, proteiner, metabo-
litter) i et biologisk system er organisert
og samhandler.Systembiologi sikter mot
å kunne forstå og forutsi et biologisk sys-
tems oppførsel under målrettede en-
dringer (genetiske endringer eller
endringer i ytre miljø) med bruk av inte-
grert dataanalyse og matematisk model-
lering. Metabolomet og metabolomics
står derfor sammen med andre 'omics
sentralt i systembiologisk forskning.

ms metabolomics
MS-baserte metabolittanalyser blir for
det meste utført i kombinasjon med et
kromatografisk trinn som har til funk-
sjon å separere metabolittene (i tid) før
MS-deteksjonen.Både gasskromatografi
(gc) og væskekromatografi (lc) er
mye brukt i MS-metabolittanalyser, et
tredje alternativ er kapillær elektroforese
(cE). Hvilken separasjonsmetode som
brukes i det enkelte tilfellet, er mye av-
hengig av fysikalsk-kjemiske egenskaper
til metabolittene/ metabolittklassen man
vil analysere for. analysetiden varierer
fra 1 min til 1 time avhengig av hvor god
separasjon som er nødvendig,og både for
gc og lc er det i den senere tid utvik-
let kolonner og instrumenter for hurtig
analyser (rapid resolution systems).

gc-MS er regnet for å være ”gold
standard” innen metabolittanalyser. år-
saken er høy separasjonseffektivitet og
reproduserbar fragmentering i masses-
pektrometeret som muliggjør standardi-
sering og etablering av søkbare
metabolitt-databaser. alle analytter i en
gc-MS analyse må være flyktige, og
metabolitter må derfor derivatiseres før
analyse. De vanligste typene derivatise-
ring for metabolitter er silylering, mety-
lering og acylering. De fleste lc-MS
metoder kjøres direkte på uderivatiserte
metabolittekstrakter. Det vanligste er å
bruke rp (revers phase) Hplc kolon-
ner, hvor stasjonærfasen i lc-kolonnen
er hydrofob. Det kan være vanskelig å få
bundet ladede lav-molekylære metabo-
litter til kolonner med rp-stasjonærfase
og i slike tilfeller er det vanlig å bruke til-
satsstoffer (eks. ionepar-reagenser) i mo-
bilfasene. alternativt finnes det
lc-kolonner basert på normal-fase kro-
matografi (eks. zic-Hilic, TSK gel-
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metabolomics - et spennende verktøy
i medisinsk og biologisk forskning

F O r F a T T E r E : p E r B r U H E i M ,
i n S T i T U T T F O r

B i O T E K n O l O g i , n T n U ,
H åVa r D S l E T Ta O g

K O l B j ø r n z a H l S E n ,
S i n T E F M a T E r i a l E r O g

K j E M i aV D E l i n g F O r
B i O T E K n O l O g i ,

T O n E F. B a T H E n O g
i n g r i D S . g r i B B E S Ta D ,

i n S T i T U T T F O r S i r K U l a S j O n
O g B i l D E D i a g n O S T i K K , n T n U

De siste 10-15 årene har det skjedd en revolusjon innen biolo-
gisk forskning, spesielt på grunn av introduksjon av ny tekno-
logi for karakterisering av genotyper og fenotyper – såkalt
’omics-teknologier. genomics, transcriptomics og proteomics
har etter hvert blitt modne og velutviklede teknologier som har
gitt banebrytende innsikt i biologiske systemer, fra molekylære
mekanismer på enkeltcellenivå til innsikt i kompliserte årsaks-
sammenhenger knyttet til sykdom. Metabolomics (analyse av
metabolomet, dvs. metabolittene) er en av de sist introduserte
’omics teknologiene innen biologisk forskning

Metabolitter er både substrater, mellomprodukter og produk-
ter av metabolsk aktivitet og er således endeprodukt av både
genekspresjon og enzymaktiviteter. Metabolittanalyser er derfor
relevant for all biologisk forskning, fra grunnleggende til kli-
niske studier. Denne artikkelen presenterer de vanligste teknik-
ker for analyse av metabolomet og gir noen eksempler på bruk
av disse ved metabolomics-miljøene ved nTnU og SinTEF i
Trondheim.

Figur 1: generell strategi og viktigste teknologier for metabolomics. prøver med ulikt biologisk opp-
hav behandles på forskjellige måter, og avhengig av biologisk problemstilling velges den best passende
analytiske teknologien.

metabolomet og
metabolomics
metabolomet
Metabolomet i en prøve (mikrobiell/
plante/ animalsk celle,kroppsvæsker/vev)
består av forbindelsene med molekyl-
masse mellom 50 og 1500 Da og det
deles inn i forskjellige metabolitt-klasser
som eksempelvis aminosyrer, organiske
syrer, fosfat-metabolitter, sukker og suk-
keralkoholer, vitaminer og kofaktorer,
fettsyrer og lipider, steroider, nukleotider
og nukleosider. Metabolittene har for-
skjellig funksjon knyttet til energimeta-
bolisme, signaloverføring og

kommunikasjon (både intracellulært og
intercellulært, dvs mellom celler/ orga-
ner), byggesteiner i cellestrukturer osv.
De fleste foreligger i lave konsentrasjoner
og er derfor vanskelige å identifisere og
kvantifisere.Estimatene over hvor mange
metabolitter som kan finnes i en celle, er
derfor svært usikre, for mammalske celler
er det for eksempel anslått mellom 2500-
15 000 forskjellige. For det humane
metabolomet er det etablert en fritt søk-
bar database (http://www.hmdb.ca/) som
foreløpig inneholder 2500 metabolitter,
1200 legemidler og medikamenter og
3000 næringsmiddelforbindelser som
kan finnes i en human prøve.
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har det vært vanligst å analysere prøver i
væskeform (ekstrakt, serum, plasma,
urin, cerebrospinalvæske).prøveprepare-
ring kan selvfølgelig gjøres som beskre-
vet i MS-avsnittet over, hvor
metabolisme inaktiveres i forkant av en
ekstraksjon. Et fortrinn med Mr er
imidlertid at ekstraksjon og derivatise-
ring ikke er nødvendig. Mr er en ikke-
destruktiv metode, hvor liten eller ingen
forbehandling av prøven er nødvendig
før analyse. Ved analyse av serum er det
vanlig å tilsette en liten mengde buffer
basert på tungtvann (for magnetisk felt-
lås signal) som også inneholder en refe-
ranse, og prøven er klar for analyse. i
løpet av det siste 10-året er det i tillegg
utviklet en metode som kalles Hr MaS
(high-resolution magic angle spinning)
MrS, for analyse av små, intakte vevsbi-
ter. Ved bruk av denne metoden spinnes
prøven om sin egen akse (typisk 4 – 6
KHz) i en vinkel på 54.7� i forhold til
det statiske magnetfeltet. Dette reduse-
rer linjebrednings-effektene forårsaket
av anisotropiske interaksjoner og dipo-
lare koplinger i faste og halvfaste stoff.
resultatet er høyt oppløste spekter, på
linje med Mr spekter av løsninger, som
gir detaljert informasjon om den biokje-
miske sammensetningen av en intakt
vevsprøve. En vevsprøve som analyseres
er vanligvis mellom 10 - 30 mg, men til-
strekkelig signal-til-støy forhold kan
oppnås av mindre prøver. nålebiopsier
ned til 0.5 mg har vært analysert med
hensyn på biokjemisk sammensetning.
Fordi vevsprøven er intakt etter Mr,kan
den analyseres videre med andre teknik-
ker etterpå. Det har blitt vist at rna av
god kvalitet kan utvinnes fra vevsprøven
etter Mr, noe som gjør det mulig med
direkte sammenlikning av genuttrykk og
metabolsk status i en og samme prøve.
Man må imidlertid være klar over at
raskt omsettelige energimetabolitter ikke
kan observeres når analysen gjennomfø-
res uten inaktivering.

MrS kan gi en sikker identifikasjon
av metabolitter.Mange metabolitter kan
tilordnes direkte basert på sitt kjemiske
skift og koblingsmønster. Tilsetting av
en autentisk forbindelse kan også være
et hjelpemiddel. i tillegg er både homo-
og hetero-nukleær todimensjonal MrS
utstrakt brukt for å identifisere kjerner
som er forbundet..

MS har foreløpig bedre sensitivitet

og lavere deteksjonsgrenser enn Mr.
når det gjelder sensitivitet i Mr må det
også tas hensyn til naturlig forekomst av
de ulike isotopene. 1H og 13c har en
naturlig forekomst på henholdsvis >99%
og 1.1%. i mange biologiske og medi-
sinske problemstillinger er dermed 1H
MrS mest anvendelig. Et nytt teknolo-
gisk fremskritt innen Mr er imidlertid
kryogene prøveholdere hvor deteksjons-
spole og forforsterker (men ikke prø-
vene) kjøles ned til ca 20K. Dette gir en
vesentlig økning i signalstøy forhold på
grunn av reduksjon av termisk støy i
elektronikken.

automatisk prøvehåndtering er fullt
mulig for analyse av prøver i væskeform.
En standard protokoll for et metabolo-
mics-forsøk kan gjennomføres på ned
mot 5 minutter, avhengig av konsentra-
sjonsområde og tilgjengelig mengde.
High-throughput-analyser med opp
mot 100 prøver pr. dag vil være realistisk
å oppnå med oppdatert utstyr. noe mer
manuelt arbeid må foreløpig påregnes
ved Hr MaS MrS. En typisk proto-
koll for en Mr metabolomics studie vil
bestå av 4 ulike opptak, dette gir et
sammensatt bilde av metabolittene (to-
talt sett, lav og høy-molekylært vekt-
vindu), se Figur 2.

En viktig egenskap ved Mr meto-
den er at den også kan utføres in vivo i
levende dyr eller mennesker.MrS gir da
biokjemisk informasjon om metabolitter
i utvalgte anatomiske eller patologiske
områder.Man kan enten gjøre opptak av
et enkelt, sukkerbitstort volum (singel
voxel in vivo MrS), eller det kan tas opp
spekter fra mange volum samtidig, ofte
kalt MrS imaging (MrSi). Oppløs-
ning og sensitivitet er selvfølgelig mye
lavere enn hva man kan oppnå ex vivo,
men stadig bedre teknologi og høyere
feltstyrke på magneter også i kliniske
Mr system er med på å gjøre metoden
stadig mer ettertraktet i bruk i kliniske
metabolomics studier.

analyse av mr meta-
bolomics data
prinsippet i metabolomics er at mange
metabolitter detekteres samtidig, noe
som resulterer i en omfattende mengde
data. Et typisk Mr spekter vil i utgang-
punktet bestå av 64000 variabler. Spesi-
alisert software for visualisering og
multivariat analyse er nødvendig for
tolkning (bioinformatics).Målsetningen
er å finne metabolske fingeravtrykk, som
kan detektere grupperinger av diagnos-
tisk eller annen beskrivende verdi. Det

amide), men det kan være vanskelig å
oppnå stabil og reproduserbar kromato-
grafi med denne typen kolonnemateria-
ler. Det tredje alternativet, cE, baseres
på separering av analyttene i et elektrisk
spenningsfelt. cE har meget god sepa-
rasjonseffektivitet, men har sine begren-
singer med lav følsomhet (meget lave
injeksjonsvolum).

Et kritisk trinn i metabolomics er
prøveprepareringen. En rekke av meta-
bolittene er ustabile og dette setter spe-
sielle krav til hvordan prøven blir
behandlet. prøveopparbeidelsen deles
ofte inn i tre trinn: 1. inaktivering av
metabolismen, 2. Ekstrahering av meta-
bolitter, og 3. Forbehandling av prøven
før analyse. protokollen for hvert trinn
må tilpasses den biologiske prøven man
arbeider med. For mikroorganismer er
det vanligst at første trinn – inaktive-
ringen (hurtig turnover for enkelte
metabolitter medfører at inaktiveringen
må skje på brøkdel av sekund) – skjer
med å ta prøven raskt over i kald meta-
nol-vann blanding (-40ºc). Ekstrahe-
ringen (trinn 2) skjer med flere
fryse-tine sykluser etterfulgt av frysetør-
king. Hvilken type forbehandling som
brukes (trinn 3) er avhengig av videre
analysemetodikk.For lc-MS analyse er
det bare å løse prøven i vann mens gc-
MS analyse krever derivatisering av
metabolittene i forkant.

Styrken for MS er den meget høye
følsomheten og de mest moderne mas-
sespektrometrene har en deteksjons-
grense ned i picogram-området for
injisert stoff. Dette er viktig når man
skal analysere metabolitter som forelig-
ger i svært lave konsentrasjoner.Det fin-
nes forskjellige typer massespektrometer,
noen egnet for kvalitative analyser (eks.
identifisering av ukjente forbindelser),
mens andre typer instrumenter er best
egnet for kvantitative analyser. Det kre-
ves derfor en omfattende instrument-
park for å drive fullskala MS
metabolomics. De kvalitative instru-
mentene er enten av typen Time of
Flight (TOF),OrbiTrap eller ion cyclo-
tron resonance (icr), og har en oppløs-
ning mellom 20 000 og 1 000 000 og en
massenøyaktighet i området 0.5-3 ppm.
Massenøyaktigheten kan være så god at
man i enkelte tilfeller kan bestemme
bruttoformel for en uidentifisert forbin-
delse i massespekteret.Men dette er som

oftest ikke nok informasjon for å identi-
fisere en metabolitt siden flere metabo-
litter kan ha samme bruttoformel. For
sikker identifikasjon må man ta i bruk et
kromatografisk separasjonstrinn og
bruke en ekstern standard. Hvis man
ikke har tilgang til standarder kan man i
enkelte tilfeller derivatisere metabolitten
med agens som derivatiserer bestemte
funksjonelle grupper, eller bruke frag-
menteringsanalyse for strukturoppkla-
ring (iontrap MS er spesielt godt egnet).
De kvantitative massespektrometrene er
enten av typen singel kvadrupol eller
trippel kvadrupol. Spesielt trippel kva-
drupol-instrumenter har meget høy føl-
somhet når de analyserer i MrM
(multiple reaction monitoring) innstil-
ling der instrumentene er låst til kun å
analysere etter kjente molekyler og tran-
sisjoner etter fragmenteringen av mole-
kylene som skjer i kollisjonscellen
mellom kvadrupol 1 og 3.

pågående prosjekt ms
metabolomics ved
sintef og ntnu
institutt for bioteknologi, nTnU og
SinTEF Materialer og Kjemi, avd for
bioteknologi er for tiden partnere på to
europeiske systembiologiprosjekter
(Era-net SysMO – System Biology og
Microorganisms – forskningsprogram-
met der det norske bidraget er finansiert
av FUgE2). For begge prosjektene
(antibiotikaproduksjon i Streptomyces
coelicolor og alginatproduksjon i pseu-
domonas fluorescens) har vi ansvaret for
kultivering og metabolomics. i tillegg
står metabolomics sentralt i SinTEF sin
konsernsatsing på Systembiologi med
forskning på mikrobiell biofilm og cala-
nus finmarchichus. i tilknytning til disse
prosjektene er det etablert tre robuste
analysemetoder som står sentralt i vår
Metabolomics forskning: 2 gc-MS
metoder og 1 lc-MS metode. Den ene
gc-MS metoden bruker metylkloro-
format-derivatisering (McF) som er
spesielt egnet for analyse av aminosyrer
og organiske syrer,mens den andre gc-
MS metoden bruker silyleringsderivati-
sering som er spesielt godt egnet for
sukker og sukkeralkoholer. Den tredje
metoden er en lc-MS metode som er
etablert for analyse av sukkerfosfat og
andre fosfatmetabolitter (eks. nukleoti-
der). øvrige forskningsprosjekter (på

bakterier, gjær og sopp, mammalske cel-
ler, urin og serum) krever vanligvis ikke
fullskala Metabolomics-analyse, men
den aktuelle problemstillingen kan som
oftest besvares med en enkelt metabolic
profiling analyse som blir utviklet for det
aktuelle prosjektet.

Dataene blir analyserte på flere for-
skjellige måter.For alle tre hoved- Meta-
bolomics-metoder har vi etablert egne
biblioteker for påvisning og kvantifise-
ring av metabolittene i prøven. i tillegg
bruker vi forskjellige algoritmer til å pro-
sessere rådatafilene. Formålet er å iden-
tifisere så mange masser (metabolitter)
som mulig ut over de som finnes i våre
egne biblioteker.Dataprosessering filtre-
rer vekk støy og bare masser som følger
en kromatografisk profil blir beholdt.
rutinemessig identifiserer og kvantifise-
res opp til 100 metabolitter i en prøve
med gc-MS analysene, mens datapro-
sesseringen ofte rapporterer 6-800 meta-
bolitter i samme prøven. Ved bruk av
forskjellige typer multivariat dataanalyse
kan man påvise og rangere hvilke av de
ikke-identifiserte massene som er mest
relevant for den biologiske problemstil-
lingen. Forsøk på identifikasjon av disse
metabolittene skjer etter to strategier.
Den første er å benytte tilgjengelig
metabolitt-databaser tilgjengelig via
internett. i tillegg har vi anskaffet agi-
lent Fiehn gc-MS TMS Metabolo-
mics library som inneholder
gc-MS-spekter for mer enn 700 meta-
bolitter. Den andre strategien er å struk-
turoppklare metabolitten ved tolking av
fragmenteringsmønster (fra gc-MS og
iontrap MS analyse) og bruttoformelbe-
stemmelse fra høy oppløselig nøyaktig
masse MS-analyse.

mr metabolomics
Kjernemagnetisk resonans spektroskopi
(MrS) har vært et verdifullt analytisk
verktøy i kjemi siden 50-tallet, spesielt
på grunn av den detaljerte informasjon
om molekylær struktur man oppnår
(både av rene forbindelser og i komp-
lekse blandinger), men også på grunn av
metodens kvantitative evner (absolutt og
relativt). Metoden kan også brukes til å
undersøke molekylær dynamikk og be-
vegelse. Mr baseres på at mange kjerner
har magnetiske egenskaper, og i biolo-
gisk forskning er de vanligst studerte iso-
toper 1H, 13c, 15n og 31p. Frem til nå
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Figur 2: Typisk Mr profileringsprotokoll, her illustrert ved analyse av EDTa-plasma fra rotte ved
bruk av et BrUKEr DrX 600 spektrometer. Fordi konsentrasjonen av vann i plasma er mye høyere
enn metabolittene, er alle spektrene tatt opp med vannundertrykking. (a) nOESy (nuclear Overhau-
ser enhancement spectroscopy) spekter gir den beste oversikten over alle typer metabolitter i prøven
som analyseres. (B) carr-purcell-Meiboom-gill (cpMg) spekter bruker makromolekylenes raske
T2-relaksasjon til å filtrere vekk signal fra disse, slik at signal fra små molekyler fremheves. (c) Ved å
benytte seg av molekylenes ulike diffusjonsegenskaper kan signal fra makromolekyler fremheves. (D)
projeksjoner av j-oppløste todimensjonale spekter viser også signal fra små molekyler, men her er opp-
løsningen av signalene bedre fordi multiplisitet er ernet slik at alle signaler opptrer som singletter
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neste nivået er å finne hvilke metabolit-
ter som forårsaker klassifiseringen, bio-
markørene, som definerer den biologiske
eller kliniske sammenhengen.

En av de enkleste metodene som har
vært i utstrakt bruk innenfor metabolo-
mics er prinsipal komponent analyse
(pca). pca er en metode for dimen-
sjonsreduksjon, hvor et datasetts varians
beskrives av prinsipalkomponenter
(pcer). Systematisk variasjon ekstrahe-
res fra det originale datasettet. Hver pc
er en lineær kombinasjon av de originale
data, og beskriver suksessivt så mye av
variasjonen i det originale datasettet som
mulig. Hver pc er ortogonal og derfor
uavhengig av de andre, noe som medfø-
rer at variasjonen i de originale dataene
beskrives av færre pcer enn originale
datapunkt.pca er en ikke-veiledet me-
tode som brukes til visualisering og ut-
forskning av et datasett, men også for
klassifisering.Scoreplott og ladningspro-
filer er nyttige grafiske fremstillinger
som henholdsvis uttrykker sammen-
henger mellom prøvene og variablene i
det originale datasettet. Scoreplottet
brukes for å finne grupperinger og tren-
der i datamaterialet, og outliere kan på-
vises. ladningsprofilen kan gi forklaring
på hvilke metabolitter som forårsaker
klassifiseringer/grupperinger, eller hva
som karakteriserer en påvist outlier.par-
tial least-squares (plS) analyse er en ut-
videlse av pca som gjør det mulig å ta
forhåndskunnskaper om observasjonene
med i beregningene. plS er en regre-
sjonsmetode som kan benyttes til å lage
kalibreringsmodeller mellom to datata-
beller (X og y). Disse datatabellene kan
for eksempel være Mr spekter av bryst-
kreftvev (X) og kliniske parametere (y).
En godt validert plS modell kan senere
benyttes for prediksjon y hvor X brukes
som input.

pca og plS er begge lineære me-
toder, som begge håndterer kovariante
data godt (spesielt viktig for Mr data).
Det finnes imidlertid mange andre mer
komplekse ikke-lineære metoder. Dette
inkluderer blant annet teknikker som
nevrale nettverk, support vector machine
og bayesisk modellering. Se Figur 3 for
typiske eksempler på scoreplott og lad-
ningsprofiler, hvor plS analyse av Mr
spekter er brukt i en klinisk problemstil-
ling knyttet til brystkreft.

pågående prosjekt mr
metabolomics ved
sintef og ntnu
Mr cancer gruppen (institutt for sir-
kulasjon og bildediagnostikk,nTnU) er
for tiden sentrale i 2 FUgE prosjekter
og 3 FriMED prosjekter finansiert av
norges forskningsråd, i tillegg til 3 pro-
sjekter finansiert av samarbeidsorganet
HMn-nTnU og program for Medi-
sinsk teknologi, nTnU. De fleste av
disse prosjektene har fokus på brystkreft,
hvor hovedmålet er å identifisere, evalu-
ere og validere kombinasjoner av bio-
markører for å oppnå en bedre og mer
individuelt tilpasset kreftbehandling.
prosjektene har stor spennvidde, og in-
kluderer analyse av vevsprøver for å finne
prognostiske og prediktive faktorer i
brystkreft samt sub-klassifisering av pa-
sienter med lokalavansert brystkreft.re-
sultater fra Mr metabolomics knyttes
også opp mot histologi og andre viktige
kliniske parametere i tillegg til genek-
spresjon. Videre benyttes xenograftmo-
deller for å utvikle teknologi som kan
overføres til kliniske pasientstudier. in
vivo MrS brukes også i våre nåværende

kliniske studier for å følge opp pasienter
som får neoadjuvant behandling, og de-
tektere tidlig respons på behandling hos
disse.

Mr cancer gruppen er også delta-
kere i en internasjonal multisenterstudie
av prostatakreft som nå er i oppstartsfa-
sen. Sentralt i dette prosjektet er MrSi,
men også ex vivo Mr metabolomics av
intakte vevsprøver. Formålet er å utvikle
bedre verktøy for diagnostikk og karak-
terisering av prostatakreft. Mr metabo-
lomics er også sentralt i pågående studier
av hjernesvulster og hjernemetastaser.
En hypotese er at det er samsvar mellom
metabolitter observert ved Mr og ulike
histologiske forandringer,og at dette har
diagnostisk og prognostisk verdi for pa-
sienter med hjernesvulst/metastaser.na-
sjonalt kompetansesenter for klinisk Mr
spektroskopi er involvert i studiene av
hjernesvulster, prostata og brystkreft i
form av personalressurser og økonomisk
støtte.

i samarbeid med utstyrsleverandør
er nå protokoller for high-throughput-
analyse av blodplasma (serum) på plass.
Mr cancer gruppen vil blant annet

knytte metabolomics av serum inn i sine
eksisterende brystkreftprosjekter. Mål-
setningen her er å identifisere biomarkø-
rer for respons på neoadjuvant
kjemoterapi.Dessuten er flere prosjekter
knyttet til større biobanker under plan-
legging. Blant annet vil serum innsam-
let i HUnT 3 analyseres for å
identifisere biomarkører og metabolske
profiler knyttet til lavt maksimalt oksy-
genopptak og risko for hjerte- og kar-
sykdommer.

Ved SinTEF Fiskeri og Havbruk
brukes Mr metabolomics til å studere
autentisitet og kvalitet av marine oljer,
fisk og andre produkter (som vin og
honning).Metoden blir også brukt i stu-
dier på effekt av fôrsammensetning i fisk,
effekt av prosesser som koking/ste-
king/frysing, og til studier av fôrorganis-
mer deriblant mikroalger og rotatorier.
For arten calanus finmarchichus brukes
det nå både Mr og MS metabolomics i
forbindelse med en konsernsatsning i
SinTEF på biovitenskap/systembiologi,
hvor toksikologi er ett av temaene.

metabolomics i
trondheim
Flere forskningsmiljøer ved nTnU og
SinTEF arbeider med forskningspro-
sjekter knyttet til metabolomics. En
oversikt og mer informasjon om miljø-
ene fås ved å lese våre internettsider som
er samlet under en felles webportal
(www.ntnu.no/bioteknologi/Metabolo-
mics). Mr og MS er komplementære
teknologier og vi har en felles strategi i å

utnytte det beste i begge teknologier inn
i våre forskningsprosjekter der det er ak-
tuelt. Et ph.D-emne i metabolomics
(intensivkurs over to uker) med både
teoretisk og praktisk del vil bli forelest
undervist første gang høsten 2009. Mer
informasjon vil bli lagt ut på våre websi-
der.

ms-miljøet
institutt for bioteknologi og SinTEF
Materialer og kjemi, avdeling for bio-
teknologi har etablert et felles MS labo-
ratorium. laboratoriet er for tiden
utstyrt med 11 massespektrometre (1
felles, 2 nTnU og 8 SinTEF instru-
menter). Disse 11 instrumentene dekker
hele spekteret av egenskaper nødvendig
for å gjøre omfattende og avansert MS
metabolomics. laboratoriet har både
gc, lc, og cE instrumenter som kan
kobles til de forskjellige massespektro-
metrene, og MS detektorer spesielt
egnet for kvantitative analyser (singel
kvadupol, trippel kvadrupol), og for kva-
litative analyser for identifisering og
strukturoppklaring (iontrap, TOF,
QTOF). i tillegg har vi geneSpring
MS programvare for statistisk behand-
ling og avansert dataanalyse. Til daglig
arbeider 12-15 personer ved laboratoriet
(Mastergrads- og doktorgradsstudenter
og forskere ved iBT, nTnU og Sin-
TEF personell).

mr-miljøet
Det medisinske fakultet og Fakultet for
naturvitenskap og teknologi (institutt for

kjemi), nTnU, samt SinTEF Fiskeri
og Havbruk disponerer et bredt utvalg av
Mr instrumenter som benyttes i Mr
metabolomics studier. Dette inkluderer
først og fremst 3 forskningsmagneter for
høyoppløsningsspektroskopi.Den ene av
disse har en feltstyrke på 11.7T (500
MHz for proton). De to andre har en
feltstyrke på 14.1T (600 MHz for pro-
ton), hvorav en er utstyrt med MaS i til-
legg til et bredt utvalgt av standard
prøveholdere,og den andre med kryogen
prøveholder. in vivo spektroskopi utfø-
res på en 7T dyrescanner, og en 3T kli-
nisk skanner. Til sammen jobber 15-20
personer (Mastergrads- og doktorgrads-
studenter og forskere) daglig med pro-
blemstillinger knyttet til metabolomics
ved bruk av disse instrumentene.

Kontaktpersoner MS:
per Bruheim iBT, nTnU
(per.Bruheim@biotech.ntnu.no)
Håvard Sletta SinTEF Bioteknologi
(Havard.Sletta@sintef.no)
Kolbjørn zahlsen, SinTEF Biotekno-
logi (Kolbjorn.zahlsen@sintef.no)

Kontaktpersoner MR:
Tone F. Bathen, Mr cancer gruppen,
iSB, nTnU (Tone.F.Bathen@ntnu.no)
ingrid gribbestad, Mr cancer grup-
pen, iSB, nTnU (ingrid.S.gribbe-
stad@ntnu.no)
Marit aursand, SinTEF Fiskeri og
Havbruk (Marit.aursand@sintef.no)
Trond Størseth, SinTEF Fiskeri og
Havbruk (Trond.r.Storseth@sintef.no)

Figur 3: i brystkreftdiagnostikk er lymfeknutespredning og østrogenreseptorstatus to av de viktigste
prognostiske faktorene, og av vesentlig betydning for hvilken behandling en pasient skal få. Figuren
viser at den metabolske profilen til brystkreftvev korrelerer med begge disse prognostiske faktorene.
Figur a viser scoreplott fra plS, hvor Mr spektrene ble relatert til lymfeknutestatus. De fleste Mr
spekter fra pasienter uten lymfeknutespredning befinner seg i en gruppe nederst til venstre, med blant
annet lav score for den første prinsipalkomponenten (pc1). i Figur B er ladningsprofilen til pc1 vist,
og den viser hvilke metabolitter som er viktige for å beskrive variasjonen i pc1. Mr spekter med høy
score for denne pcen vil relativt sett ha mer av metabolittene som har positiv intensitet i denne profi-
len, og mindre av de som har negativ. Figur c viser også et scoreplott fra plS, men her ble Mr spek-
trene relatert til østrogenreseptorstatus. Mr spekter fra pasienter som er østrogenreseptor positive er
grupper til høyre i plottet. ladningsprofilen for pc1 (D) kan tolkes på samme måte som forklart for B.
(Hentet fra giskeødegård et al, iSMrM 2009)

Annonsering i NBS-nytt lønner seg!
Med denne annonsen når du 5.000 kjemikere og
biokjemikere for kun kr. 0,80 per stk!
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Dna i cellene er under et konstant kje-
misk angrep som påvirker integriteten
og stabiliteten til genomet. Et effektivt
vedlikehold av den genetiske koden er
derfor helt essensielt for stabil og konti-
nuerlig overføring av genetisk informa-
sjon fra en generasjon celler til den neste.
Svikt i Dna-reparasjonsmekanismer
fører til genomisk ustabilitet som er re-
latert til aldring og kreftutvikling.Endo-
nuklease V (EndoV) er et enzym som
gjenkjenner og innleder reparasjon av
deaminerte baser i Dna [2].Basene blir
deaminert av mutagene nitrogenoksider,
som blant annet dannes gjennom natur-
lige prosesser i cellene, og som kan for-
sterkes ved nedsatt mitokondriefunksjon
eller betennelsesprosesser.Slik nitrosativ
deaminering kan føre til økt mutasjons-
frekvens og predisponering for kreft [3-
5].

Den publiserte modellen av EndoV
i kompleks med skadet Dna (Fig. 1a)
viser hvordan enzymet gjenkjenner og
skiller mellom skadet og uskadet Dna,
og hvordan enzymet kutter den skadete
Dna-tråden som et første trinn i en re-

parasjonsprosess som ender med at den
deaminerte basen erstattes med en ny
uskadet base.Spesifikt har arbeidet iden-
tifisert konserverte aminosyrer på over-
flaten av enzymet som danner en "kile"
som utvider og åpner minor-groove
siden av Dna og fungerer som sensor
når enzymet søker etter skader i Dna.
Den endelige verifiseringen av Dna-
skaden skjer ved at enzymet tvinger den
potensielt skadete basen inn i en gjen-
kjenningslomme på proteinoverflaten
(Fig. 1b, c). Spesifikk gjenkjenning av
deaminert adenin eller guanin leder til
sterk binding mellom proteinet og Dna
og dermed kan det katalytiske setet på
enzymet, som er lokalisert ved siden av
gjenkjenningslommen,kutte den skadete
Dna tråden på 3’ siden. Denne proses-
sen krever Mg2+. Dette kuttet innleder
et hittil ukarakterisert Dna repara-
sjonsspor [6]. Men det er klart fra den
nå publiserte modellen at aminosyrese-
kvensen til EndoV er optimalisert for å
binde sterkt også til det kuttede Dna
produktet, sannsynligvis for å hindre fri-
gjøring av delvis prosessert Dna før

nytt kvalitetsbidrag fra
magnar bjørås’ gruppe
artikkel i nature structural and molecular biology avdekker basis for
reparasjon av deaminert adenin i dna.

F O r F a T T E r : B j ø r n D a l H U S

Forskere ved cMBn/riks-
hospitalet og Universitetet i
Oslo har som de første be-
skrevet hvordan enzymet En-
donuklease V klarer å skille
mellom skadet og uskadet
Dna. Funnene er presentert
i tidsskriftet nature Structural
and Molecular Biology ([1],
Dalhus et al, 2009). arbeidet
er gjennomført ved
cMBn/Mikobiologisk insti-
tutt, Seksjon for molekylær
mikrobiologi og institutt for
Klinisk Biokjemi under le-
delse av Magnar Bjørås. inter-
nasjonale samarbeidspartnere
er john a. Tainer ved Scripps
research institute i San
Diego, california og Weiguo
cao ved clemson University i
clemson, South carolina.

neste steg i reparasjonsmekanismen inn-
ledes.
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Figur 1: a. Overflatemodell av endonuklease V i kompleks med skadet Dna. Uska-
det og skadet Dna-tråd er farget henholdsvis gul og orange.Den skadete basen (in-
osin/hypoxanthine) er farget rød og binder inn i lommen bak den konserverte kilen
(cyan) som splitter de to Dna-trådene. Det gule området viser katalytiske amino-
syrer som kutter den orange Dna-tråden. b. Detaljert bilde av kilen (cyan) og den
skadete basen som tvinges inn bak kilen. c. Detaljert bilde av spesifikke polare kon-
takter mellom protein og den skadete (deaminerte) basen.
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doktorgrad som belyser
molekylære mekanismer involvert i
mastittresistens hos storfe

Fredag 17. oktober 2008 avla
Monica aasland Opsal dok-
torgraden ved institutt for
husdyrfag og akvakulturviten-
skap, Universitetet for Miljø-
og Biovitenskap (UMB). Ho-
vedmålet med doktorgradsar-
beidet har vært å finne
genetisk variasjon som kan
knyttes til mastittresistens i
norsk rødt fe (nr)

Mastitt er definert som en
betennelse i melkekjer-
telen og er den vanligste
og mest kostnadskre-

vende sykdommen som rammer melke-
kyr. å redusere forekomsten av mastitt
er derfor avgjørende for lønnsom hus-
dyrproduksjon. i tillegg forårsaker mas-
titt smerte og ubehag, så av hensyn til
dyras velferd er det også viktig å arbeide
for god helse hos husdyra våre.

i de fleste tilfeller er det bakterier
som er årsak til betennelse, og bekjem-
pelse av infeksjon skjer ved aktivering
av immunforsvaret. Selv om forekom-
sten av mastitt avhenger av smittepress,
hygiene og melkingsrutiner, er det be-
tydelige individuelle forskjeller som til
en viss grad er genetisk betinget.

Mastitt har vært inkludert i avlsar-
beidet til norsk rødt fe siden 1978.
Dette har bidratt til en betydelig gene-
tisk forbedring av mastittresistensen,
men på grunn av lav arvegrad for denne
sykdommen har den avlsmessige frem-

gangen basert på fenotyperegistreringer
også klare begrensinger. i slike tilfeller
vil det være fruktbart å inkludere gene-
tisk informasjon, men dette krever
kunnskap om de bakenforliggende mo-
lekylære mekanismene.

genene involvert i sykdomsresi-
stenser er mer eller mindre ukjent, og
målsetningen med dette doktorgradsar-
beidet har vært å avdekke molekylærge-
netisk variasjon som påvirker
motstandsdyktighet mot mastitt. po-
tensielt kan slik kunnskap brukes til å
forbedre mastittresistensen ved hjelp av
markør assistert seleksjon.

Studiene i denne avhandlingen har
inkludert karakterisering av bovine
Toll-like reseptorer (Tlr), som har en
viktig rolle i det medfødte immunfor-
svaret. genetisk variasjon i Tlr genene
ble også brukt til å lage detaljerte gene-
tiske kart av områdene rundt to av disse
genene, samt til å teste om ulike varian-
ter av disse genene kunne knyttes til
sykdomsresistens. i tillegg har kandida-
ten utført ekspresjonsstudier av andre
potensielle gener med betydning for
kuas motstand mot patogener og be-
kjempelse av infeksjon (antimikrobielle
peptider, reseptormolekyler, cytokiner,
gener involvert i T celle aktivering og
signalmediering). aktiviteten til disse
genene ble studert i to grupper av dyr
med genetisk forskjellig mottakelighet
for mastitt. arbeidet har ført til ny
kunnskap om gener involvert immun-
responsmekanismene og bidratt til å
identifisere gener som er interessante
for videre studier.

Veiledere på UMB har vært profes-
sor Dag inge Våge (hovedveileder),
professor Sigbjørn lien (biveileder) og
Dr. Med. Vet. Siri K. Sjurseth (biveile-
der).
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