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Iforbindelse med tildelingen av fjorårets nobelpris i medisin, som gikk til forskning på humant
papilloma- virus, ble jeg tilbudt en artikkel av professor Ugo Moens ved Universitetet i
Tromsø. jeg takket naturligvis ja, den ble bare så stor, grundig og god at den ikke fikk plass i
november-nummeret (vi har nå utvidet sidetallet). I første nummer i 2009 var det mye annet

som også skulle med, så i forhold til nobelprisen er Moens artikkel dessverre helt utenfor tur. Men
svært interessant og leseverdig allikevel, så her er den. av lignende grunner er en reiserapport fra
Ida roksrud også forsinket. Sigrid Skånland har skrevet en artikkel fra sin prøveforelesning i vin-
ter ved UiO. Det har også vært avlagt mange dr. grader ved mitt hjemlige UMB i de
siste månedene. Hva med UiO forøvrig, og UiB, nTnU, UiT, UiS? Det må jeg og mine
redaksjonelle medarbeidere ta et visst ansvar for, men send inn tips. likeledes tips om
gode artikler.
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jeg sitter og skriver denne lille hilsen midt under innspurten til nFrs søknadsfrist 22. april.
Man har sikkert hatt gode intensjoner med å innføre stadig flere søknadsfrister, men det har
ført til at det aldri er ”rolig” på søknadsfronten. når skal vi få tid til å forske?
Til fristen 22. april sendes det inn utstyrssøknader til flere milliarder. Behovene er enorme.

noen ønsker seg rene julepresanger, andre ønsker seg elementært utstyr som de trenger for å over-
leve vitenskapelig, noen tenker stort, noen tenker større enn fornuftig er. alle kommer til å påstå at
de har masse samarbeid og mange internasjonale kontakter og at det omsøkte utstyret er veldig vik-

tig for dette. I denne utlysningen vil man dessuten vise til den nasjonale karakteren til det
omsøkte utstyret fordi forskningsrådet vektlegger dette. Og for å dokumentere alt dette
trengs det støttebrev.

Så, i tillegg til å skrive selve søknader, ber vi om støttebrev og skriver støttebrev. For en
galskap. Vi støtter på kryss og på tvers for så å konkurrere på samme arena. Kan dette ikke
gjøres på en enklere måte? I søknadsevalueringen kunne man for eksempel legge mindre
vekt på fagre løfter og praktfulle (papir)nettverk,og mer på de ting som virkelig teller: hvor
godt har den søkende institusjonen eller den søkende forskergruppen forvaltet de pengene
de tidligere har fått tildelt? Hvor flinke har de vært (i steden for ”skal bli”) til å samarbeide?
Hvor mange publikasjoner har de med nasjonale og internasjonale partnere? jeg tror ikke
man trenger støttebrev for å vurdere om en søker kan levere det søkeren påstår den skal le-

vere, med mindre søkeren er relativt ny i gamet, og det er det neppe snakk om når det gjelder større
utstyrssøknader.

nasjonal koordinering av visse utstyrsfasiliteter er selvfølgelig en bra sak, særlig når det gjelder de
helt store investeringer. Men, biokjemisk forskning har blitt så utstyrsavhengig at det nå i dag finnes
store lokale behov, som neppe kan dekkes av andre enn forskningsrådet.Vi får derfor håpe at det kom-
mer enklere, mer lokale utlysninger til neste år. For eksempel, en ”state-of-the-art”masse spektrome-
ter for proteomik kan koste opp til 10 millioner kroner, og da er det ikke snakk om et plattform, men
i beste fall om en ”node” i et plattform. altså en nesten lokal maskin som brukes nærmest permanent.
Hvem skal betale slik utstyr? (Her er jeg kanskje litt preget av at jeg jobber på en forholdsvis lite uni-
versitet som bruker de fleste av sine ”frie midler”for å rette opp følgene av årevis med manglende ved-
likehold av en flott men gammel bygningsmasse.

Og, når det gjelder nasjonal koordinering, så overdrives nok vekten av dette i for eksempel forsk-
ningsrådet. noen ser ut til å ha klokketro på at man kan ”organisere seg” til kvalitet i forskning. Det
tror jeg ikke noe på. Sørg for gode stipendordninger for stipendiater og post-docs, ha et program for
nystartende (nesten) selvstendige forskere, og tildel resten av penger først og fremst på basis av do-
kumentert ”performance” til individuelle forskningsgrupper med gode prosjektforslag. Vanskeligere
enn det trenger det ikke å være.

Nyt våren.

Vincent

kjære biokjemikere! kjære lesere!
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tains antibodies against this virus, thus
supporting the possibility that SV40
can spread in humans by horizontal in-
fection and even vertical transmission
[5]. In 2007, two independent research
groups reported the isolation of two
new human polyomaviruses from na-
sopharyngeal samples by sequencing
cDna libraries. These viruses are re-
ferred to as KIpyV, which was isolated
by a group at Karolinska Institute, and
WUpyV, which was found in a child
with the initials W.U. [6,7]. Beginning
this year, another novel HpyV was dis-
covered. Feng and his colleagues obtai-
ned more than 380,000 cDna
sequences of Merkel cell carcinoma by
pyrosequencing. aligning them with
known human transcripts left them
with 2,395 “foreign” sequences. One of
them showed homology to the lT-ag
of BKV.They then succeeded in obtai-
ning the complete genome of which
turned out to be a novel HpyV that
was named Merkel cell polyomavirus
(McpyV) [8].

moleCular biology
of hyPv
Human polyomaviruses are non-enve-
loped viruses with an icosahedral capsid
and a double-stranded circular Dna
genome of approximately 5,200 base-
pairs that is packed with cellular histo-
nes. The viral genome can be divided
into three functional regions: an early
region encoding genes that are trans-
cribed early during infection, a late re-

gion encoding genes transcribed during
the late phase of infection, and a non-
coding control region interspersed bet-
ween the early and late region. The
non-coding control region encompas-
ses the origin of replication and the
promoters/enhancers for the early and
late genes (Figure 1). alternative spli-
cing of the early transcripts generates
two major proteins, large T-antigen
(lT-ag) and small t-antigen (st-ag).
lT-ag is the only viral protein required
for replication of the viral Dna, but it
also regulates the activity of both the
early and late promoters. This protein
is able to bind the tumour suppressors
p53 and the retinoblastoma family
members and therefore plays an im-
portant role in transformation of virus-
infected cells (see further).St-ag has an
auxiliary role for the function of lT-ag
and its major contribution in transfor-
mation relies on st-ag’s ability to bind
and inactivate protein phosphatase 2a
(pp2a). Some alternative early pro-
teins and putative open reading frames
have been detected for BKV, jcV,
SV40 and McpyV (Table 2). Their
function has not been extensively stu-
dies, but the T’135, T’136 and T’165
proteins of jcV can also bind the reti-
noblastoma family members and in-
duce transformation of cells. The late
region of the viral genome encodes the
capsid proteins Vp1, Vp2, and Vp3.
Two major late transcripts can be de-
tected. One is translated into the major
capsid protein Vp1,while the other ge-

nerates Vp2 and Vp3 by use of alter-
native startcodons. The late regions of
some of the HpyV also contain the ag-
nogene that encodes agnoprotein.This
is a small peptide whose function is not
completely understood.Viruses lacking
the agnoprotein propagate less effici-
ently than wild-type virus and it is be-
lieved that agnoprotein facilitates
release of virus particles [3,4,10]. The
activity of agnoprotein is modulated by
phosphorylation [11,12]. recently, it
was shown that SV40 late region enco-
des another protein referred to as Vp4
[13].This protein is translated from yet
another internal startcodon in the
Vp2/Vp3 mrna. although the ex-
pression of BKV and jcV Vp4 has not
confirmed,both viruses contain a puta-
tive open reading frame for this pep-
tide. In contrast to Vp1-3,Vp4 is not a
capsid protein, but a regulatory protein
that enhances lysis of the infected host
cell and release of the mature virus par-
ticles. KIpyV, WUpyV and McpyV
all lack an open reading frame for Vp4.
The genomes of SV40, BKV, and jcV
encode a mirna directed against lT-
ag mrna [14,15]. The expression of
this mirna down-regulates lT-ag le-
vels in the cell [14,15], and cell expres-
sing SV40 mirna are less susceptible
to cytotoxic T cells and trigger less cy-
tokine expression than cells infecting
with an SV40 mutant lacking mirna.
Hence, mirna-mediated downregu-
lation of lT-ag levels may allow the
virus to escape the immune system
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Denne artikkelen fikk redaksjonen inn i
høst, men vi fikk dessverre ikke plass til å
trykke den da det hadde passet best, nem-
lig i forbindelse med Nobelpris-utdeling-
ene. Redaksjonen beklager dette. Red.

introduCtion
Studies with viruses have played a pi-
votal role in elucidating many biologi-
cal processes, including splicing, Dna
replication, cell cycle regulation/dere-
gulation, signal transduction, transcrip-
tional regulation by enhancers and
transcription factors, immunological
responses, and pathological processes.
The importance of virus research is re-
flected in several nobel prize in medi-
cine awards over the years (Table 1).
This year Drs. Françoise Barré-Si-
noussi and luc Montagnier shared the
nobel prize for the discovery of the
human immunodeficiency virus, while
Dr. Harald zur Hausen received the
prize for his discovery that human pa-
pilloma viruses causing cervical cancer.
This year also introduced a new human
virus that may cause cancer. The
human polyomavirus Merkel cell poly-
omavirus (McpyV) seems to be a con-
tributing factor in a portion of Merkel
cell carcinoma (Mcc), an aggressive
skin cancer. Merkel cells were first des-
cribed in 1875 by Friedrich Sigmund
Merkel as cells in the dermis of the
skin. The cells are associated sensory
nerve endings,but their exact functions
remain elusive.They may have a neuro-
endocrine function and act as mecha-
noreceptor cells [1]. In 1972, lyril
Toker described Mcc as an aggressive
skin cancer (primary cutaneous neuro-
endocrine carcinoma) affecting predo-
minantly immunocompromised
patients. The incidence of this cancer

has tripled during the last 15 years and
approximately 1500 new cases are re-
ported each year in the USa [2].

history of the
human Polyomavirus
members
polyomaviruses were first isolated in
1953 by ludwig gross as contami-
nants of murine leukaemia virus.gross
observed that mice inoculated with this
retrovirus not only developed leukae-
mia, but also adenocarcinomas of the
parotid gland.Extracts of parotid gland
cancer tissue induced a variety of solid
tumours when injected in newborn
mice. gross was able to isolate a new
virus, which he called mouse polyoma-
virus. In 1971, two independent rese-
arch groups reported the isolation of
the first human polyomaviruses
(HpyV).One virus was detected in the
urine of a kidney transplant patient
with the initials B.K., while the other
human polyomavirus was characterized
in the brain of a Hodgkin lymphoma
patient with the initials j.c who suffe-
red from progressive multifocal leuko-
encephalopathy. These viruses became
known as BK virus (BKV) and jc virus
( jcV), respectively [reviewed in 3 and
4]. around 1960, another polyomavi-
rus was identified as a contaminating
agent in poliovirus and adenovirus vac-
cines. This virus, Simian virus 40
(SV40), is a natural infectious agent in
rhesus macaque (Macaca mulatto), but
during the last years, SV40 Dna has
been detected in healthy individuals
that were never vaccinated with conta-
minated vaccines or that had never
been in contact with monkeys. Seroe-
pidemiological studies revealed that up
to 15% of the human population con-

om orårets nobelpriser –
human tumour viruses: a
neW Polyomavirus enters
the stage

is year’s nobel prize in me-
dicine has been awarded Drs.
Françoise Barré-Sinoussi and
luc Montagnier for the dis-
covery of the human immu-
nodeficiency virus in 1983,
while Dr. Harald zur Hausen
was rewarded for his discovery
of human papilloma viruses
causing cervical cancer in the
mid 1970ies. is year a new
human virus that may cause
cancer has entered the stage:
Merkel cell polyomavirus. Its
name refers to the observation
that this virus may contribute
to Merkel cell carcinoma. e
molecular biology, infection,
prevalence and pathogenesis
of Merkel cell polyomavirus
and other human polyomavi-
ruses viruses will be discussed
with special focus on their on-
cogenic properties.

F O r F a T T E r E :
U g O M O E n S a n D

M O n a j O H a n n E S S E n
U n I V E r S I T y O F T r O M S ø ,

F a c U lT y O F M E D I c I n E ,
D E p a r T M E n T O F M I c r O B I O l O g y

a n D V I r O l O g y

Year Laureate Discovery

1951 Max Theiler vaccine against yellow fever virus

1954 john Franklin Enders,Thomas Huckle Weller, ability of poliovirus to grow in cultures
Frederick chapman robbins

1965 andré lwoff bacteriophages

1966 peyton rous tumour-inducing virus

1969 Max Delbrück, alfred D. Hersley, Salvador E. luria replication mechanism and genetic structure of viruses

1975 David Baltimore, renato Dulbecco, interaction between tumour viruses and the genetic;
Howard Martin Ternin reverse transcriptase

1989 j. Michael Bishop and Harald E. Varmus retroviral oncogenes

1993 richard j. roberts and phillip a. Sharp split genes (adenovirus)

2008 Françoise Barré-Sinoussi and luc Montagnier human immunodeficiency virus

Harald zur Hausen human papillomavirus and cervical cancer

Table 1.nobel prize winners in medicine with a research topic in virology. e information is available at http://nobelprize.org/.
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of progressive multifocal leukoencep-
halopathy (pMl), a fatal progressive
demyelinating disease of the central
nervous system [33]. Both BKV and
jcV are readily activated in patients
suffering from autoimmune diseases
compared to healthy individuals and
expression of lT-ag induces antibodies
against dsDna and histones,which are

a hallmark for systemic lupus erythe-
matosus [34]. no human diseases have
been linked to SV40, but SV40 can
trigger a pMl-like disease in immu-
nocompromised animals [35]. Infection
with KIpyV and WUpyV seems to be
without symptoms and the possible
pathogenic properties of these viruses
remain to be examined. Up to now,

McpyV has not been linked to any
non-malignant disease.

hPyv and CanCer
BKV, jcV, and SV40 or ectopic ex-
pression of their early genes can result
in transformation of cells, including
human cells. These viruses can induce
tumours in several rodent species, and
injection of cells transformed by these
viruses in animal models or ectopic ex-
pression of viral regulatory proteins in
transgenic animals can also provoke tu-
mours [4]. Finally, these viruses can be
detected with higher frequency in cer-
tain tumours compared to correspon-
ding healthy tissue (Table 4, [4]).
Whether these viruses are the true
cause of these tumours remains a mat-
ter of dispute. Studies on the presence
of KIpyV and WUpyV nucleic acids or
proteins in human cancer tissues are
lacking so far, while McpyV has been
detected with high prevalence in Mcc
(Table 5). However, some Mccs are
negative for McpyV Dna, while
McpyV has also been detected in 5 of
59 (8%) control tissues from various
body sites and 4 of 25 (16%) control
skin tissues [8]. Screening four Mcc-
derived cell lines (MKl-1, UISO,
Mcc13, and Mcc26) revealed
McpyV Dna in only one cell line
(MKl-1, [38]). This suggests that
McpyV can infect other cells and not
all McpyV positive cells are tumour
cells.

The three regulatory proteins (lT-
ag, st-ag, and agnoprotein) of BKV,
jcV, and SV40 can contribute to cel-
lular transformation. Several mecha-
nisms by which they exert their effect
have been suggested and are summari-
zed in Table 5 [reviewed in 3 and 4].
The HpyV regulatory proteins can
interfere with the cell cycle by upregu-
lating expression and activity of cyclin-
cyclin-dependent kinase complexes,
and by inactivating cell cycle inhibitors
like p53, the retinoblastoma family
members prb, p107, and p130, and
cDK-inhibitors [39]. Moreover, these
viral oncoproteins can stimulate several
signalling pathways involved in cell
cycle regulation, including the Map
kinase, Wnt, notch, STaT, and IrS-
1/pI3-K/aKT pathways.another me-
chanism by which HpyV regulatory
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[14]. Viral-encoded mirna for
WUpy, KIpyV, and McpyV has not
been subscribed so far.

infeCtion, troPism,
PrevalenCe and non-
malignant diseases
primary infection with BKV and jcV
takes place in early childhood, after
which these viruses establish a life-long
latent infection in immunocompetent
individuals [16]. BKV is a nephrotro-
pic virus, but BKV nucleic acid se-
quences or proteins have been detected
in many other tissues, including blood,
bone, brain, heart, liver, lung, intestine,
and the gonads [17]. The central ner-
vous system, seems to be the major site
of residence for jcV, but jcV Dna
can also be found in the kidney, in
blood cells, and in cells from the uro-
genital system and the gastrointestinal
tract [16]. The route of infection by
BKV and jcV remains unknown, but
respiratory, oral, body fluids, and trans-
placental transmission has been propo-
sed [18].Worldwide serological studies
have shown that 70-100% of the
human population is seropositive for
BKV,while antibodies against jcV can
be detected in 70-80% of the people
[19]. as previous mention SV40 anti-
bodies are circulating in humans, but
systematic studies are lacking to esta-
blish the route, time point of infection,
and sides where the virus resides or re-
plicates [5]. Due to their recent identi-
fication, studies on the prevalence of
KIpyV and WUpyV are scarce, but
pcr-based screening of nasopharyng-
eal aspirates indicate the presence of
these viruses in ~1-5% of the samples
(Table 3).Moreover, these studies point
out that the viruses are more common

in children younger than 5 years than
in grown ups (see Table 3 for referen-
ces). The genuine host cells for KIpyV
and WUpyV have not been closely
examined,but no viral Dna sequences
could be detected in blood or urine,
while less then 1% of faeces samples
(n=100) were KIpyV Dna positive,
hence arguing against blood, kidney
and colon as natural sides for these vi-
ruses [6,7].Serological studies have not
been performed because specific anti-
bodies are lacking. It is therefore also
not established whether the viral genes
are expressed in infected individuals.
KIpyV and WUpyV positive nasopha-
ryngeal samples were in most cases also

positive for other respiratory viruses
such as respiratory syncytial virus, in-
fluenza virus a/B, adenovirus, parain-
fluenza virus, bocavirus (see Table 2 for
references). This may indicate an opp-
ortunistic infectional behaviour of
KIpyV and WUpyV.

although primary infection with
BKV and jcV seems to be asympto-
matic and the virus establish a harmless
life-long latent infection in the host, re-
activation of the virus in immunosupp-
ressed individuals can lead to illness.
BKV is associated with nephropathy in
renal transplant patients and hemor-
rhagic cystitis in bone marrow trans-
plants [32]. jcV is the causative agent

Table 2. comparison of the coding regions of the human polyomaviruses. e numbers refer to the number of amino acid residues, except for the genome
size, which is indicated in base-pairs (bp). absent means that a putative OrF for the protein is lacking at the corresponding site in the genome. abbreviati-
ons: Elp, early leader protein; OrF, open reading frame.

HPyV genome size (bp) LT-ag st-ag agno VP1 VP2 VP3 VP4 alternativeORF miRNA

BKV 5153 695 172 66 362 351 232 putative OrF BElp present

jcV 5130 688 172 71 354 344 225 putative OrF jElp,T’135,T’136,T’165 present

SV40 5243 708 174 62 364 352 234 125 17kT, SElp present

KI 5040 641 191 absent 378 400 257 absent not tested not tested

WU 5229 648 194 absent 369 415 272 absent not tested not tested

McpyV 5387 818 186 absent 423 241 196 absent 17kT not tested

Table 3. prevalence of KIpyV and WUpyV in nasopharyngeal samples. patients of all ages were te-
sted unless indicated by asterisk(s). In some studies, co-infection with other respiratory viruses such as
respiratory syncytial virus, influenza virus a/B, adenovirus, parainfluenzavirus, and bocavirus was mo-
nitored. *Only children were tested; **immunocompetent adults; ***83% of the samples were derived
from children. nT=not tested.

n KI (%) co-infection (%) WU (%) co-infection (%) country ref

983 1.0 nT 1.4 nT United Kingdom 20

2866 2.6 74.7 4.5 79.7 australia 21

318 2.2 nT 2.2 nT china 22

302 2.0 33.3 6.3 42.1 Thailand 23

371 2.7 50.0 1.0 75.0 United Kingdom 24

2293 0.04 nT nT nT china 25

415* 0.5 83,3 2.4 83.3 china 26

297** 0.0 nT nT nT china 26

222 0.5 nT nT nT Italy 27

951*** 2.5 25 nT nT australia 28

637 1.0 nT nT nT Sweden 6

1245 nT nT 3.0 67.6 australia 7

1085* nT nT 5.4 54.8 germany 29

278* nT nT 0.4 nT china 30

157* nT nT 4.5 nT canada 31

Virus Tumour Viral product

BKV brain Dna, rna, protein

bone Dna, rna

insulinoma Dna

Kaposi’s sarcoma Dna

urinary tract/bladder Dna, rna, protein

adrenal adenoma Dna

genitals Dna

kidney Dna

prostate Dna, protein

jcV brain Dna, rna, protein

lymphoma Dna, protein

leukaemia Dna

colorectal carcinoma Dna, protein

gastric cancer Dna

lung Dna, rna, protein

oesophagus Dna

prostate Dna

tongue Dna, protein

KIpyV nT

McpyV Merkel cell carcinoma Dna, protein

SV40 brain Dna, rna, protein

mesothelioma Dna, rna, protein

bone Dna

lymphoma Dna

leukaemia Dna

urothelioma Dna

breast Dna, protein

WUpyV nT

Table 4.Human tumours in which HpyV nucleic acid sequences or proteins have been detected (mo-
dified after [4]). nT=not tested.
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proteins may contribute to cellular
transformation is altered cellular gene
expression. This can be achieved
through modulating the activity of ge-
neral transcription factors like TBp,
TaF1, and TaF4, but also other trans-
cription factors like Sp1, ap-1, ap-2,
Oct6. lT-ag can functionally replace
TaF1 and can also affect Dna met-
hylation by enhancing the expression of
Dna methylating enzymes. Interes-
tingly, tumour suppressor genes seem
to be hypermethylated in some lT-ag
expressing tumour cells, thus shutting
off expression of these genes. another
possible mechanism, although not exa-
mined, is that these viral proteins by in-
fluencing the rna polymerase II
transcription complex may affect the
expression of cellular mirna. The re-
gulatory proteins of HpyV will also im-
mortalize cells by avoiding apoptosis
and by increasing telomerase activity. In
addition, they can alter protein degra-
dation by interfering with the protea-
some activity. E.g. lT-ag can usurp the
E3 ligase components cUl7 and
Fbw7, while st-ag can stabilize c-Myc
through inhibition of pp2a. Finally,
lT-ag, st-ag, and the agnoprotein can
induce mutations in the genome by dis-
rupting the normal function of the
Dna repair system (e.g.Ku70,rad51).
Moreover,lT-ag can perturbed the ac-
tivity of the mitotic spindle checkpoint
proteins Bub1 and Bub3, and suppress
the inhibitory activity of nijmegen bre-
akage syndrome protein 1 (nbs), allo-
wing re-initiation of Dna synthesis
during the S phase.all these events will
interfere with processes that guarantee
chromosome fidelity in normal cells
[reviewed in 3 and 4].

The oncogenic potentials of KIpyV
and WUpyV have not been addressed,
but their lT-ags contain putative reti-
noblastoma and p53 binding sites, sug-

gesting that these proteins also possess
oncogenic properties. In the MVpyV-
positive Mcc, lT-ag seems to be
truncated in the c-terminal part, but
the putative retinoblastoma-binding
site is retained and these truncated lT-
ag mutants could still interact with re-
tinoblastoma protein. However, they
could not longer sustain viral replica-
tion [38]. Interestingly, McpyV ex-
presses the 17kT early protein,which is
also found in SV40.This protein shares
the n-terminal 132 amino acid residues
of lT-ag, and contains four additional
residues (ala-leu-leu-thr). For SV40 it
was shown that 17kT is more abun-
dantly expressed in transformed cells
than during infection [39]. Whether
this is the case for McpyV 17kT re-
mains elusive.

HpyV Dna can integrate in the
host cell chromosomes, but only
McpyV showed monoclonal integra-
tion, indicating that integration had oc-
curred prior to tumour cell expansion,
while for the other HpyV integration
had occurred after clonal expansion of
the tumour cells [8]. Integration may
therefore contribute to the onset of
neoplastic transformation of McpyV
positive Merkel cells.

ConClusions
The high prevalence of McpyV Dna
in Mcc and the monoclonal integra-
tion in the tumour cells strongly sug-
gest that McpyV is a causative event
in Mcc.The observation that trunca-
ted lT-ag found in these tumours re-
tain the ability to bind retinoblastoma
protein, but has lost the ability to sup-
port viral Dna replication further
underscores a role for McpyV in this
aggressive skin cancer. However, a lar-
ger number of samples need to be ana-
lysed and the malignant tissue should

be examined for possible other viruses
to unequivocally establish a role of this
virus in Mcc. Studies with cell cultu-
res or animal models may further be
used to seek proof that this virus is in-
volved in Mcc. On the other hand,
the findings that McpyV is not pre-
sent in all Mcc samples examined so
far suggests that McpyV may not be
the only cause of Mcc. Moreover, the
presence of McpyV in non-cancer tis-
sue jeopardizes its role as aetiological
agent of Mcc. another argument
against an essential role of McpyV in
Mcc is that several members with
Mcc in the same family have not been
reported, as might be expected from a
viral infection [40]. On the other, the
prevalence of McpyV in the human
population seems to be much lower
than the other HpyV so that horizon-
tal spread of the virus between family
members may be a seldom event.

Standard treatment of Mcc inclu-
des surgery, radiation, and chemothe-
rapy [41].The discovery of McpyV as
a causative agent in Mcc may allow
the development of new therapeutic
strategies against this cancer, i.e. strate-
gies aimed at neutralizing the action or
preventing infection by this virus.

genomic subtraction based on py-
rosquencing of cDna libraries and
subsequent computational subtraction
will certainly result in the detection of
novel infectious organisms in diseased
tissue. Whether the discovery of
McpyV as a skin cancer virus will lead
to another nobel prize award remains
to be seen.
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Table 5. prevalence of McpyV Dna in Mcc and control samples. nT=not tested; na= not appli-
cable. *e Mcc cell lines MKl-1, UISO, Mcc13, and Mcc26 were tested. Only MKl-1 was po-
sitive for McpyV Dna.

MCC MCPyV+ (%) control MCPyV+ (%) reference

10 8 (80) 8 9 (11) 8

9 8 (89) 15 0 (0) 36

39 33 (77) 45 0 (0) 37

4* 1 (25) nT na 38
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En celle kan på mange måter sammen-
lignes med en storby – tettpakket, rotete
og uorganisert. Men ved nærmere etter-
syn vil man raskt oppdage at det finnes
en fin struktur – eksempelvis i likhet
med et t-bane nettverk.Og denne struk-
turen er tett regulert.

Cellens veier
I cellen er det kontinuerlig transport
mellom de ulike organellene (Figur 1).
Materiale som blir tatt opp gjennom cel-
lemembranen blir først transportert til
tidlige endosomer, som kan sees på som
en første sorteringsstasjon.Fra de tidlige
endosomene kan materialet enten trans-
porteres tilbake til celleoverflaten, bli
sendt via sene endosomer til lysosomer
for degradering, eller alternativt sendes

mot golgi apparatet og den retrograde
transportveien.For at denne transporten
skal kunne skje, har cellen to typer
”veier”, eller filamenter.

aktin filamentene er bygget opp av
mange små aktin enheter, som er satt
sammen på en retningsbestemt måte.
Den enden av aktin filamentet hvor
aktin enhetene raskt bindes eller faller av
kalles pluss enden. Den motsatte enden
kalles minus enden. aktin filamenter
kan sees som forholdsvis rette strukturer
i hele cellen,men er mer konsentrert like
under celleoverflaten. Den andre typen
”vei” i cellen er mikrotubuli filamenter.
Disse er også bygget opp av små enheter,
kalt tubulin. Mikrotubuli er riktignok
mer stive strukturer en aktin filamen-
tene, ettersom de har form som en sy-

motorproteiner i organelle
distribusjon og mitose
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linder. Men i likhet med aktin filamen-
tene har de en raskt voksende/avtagende
pluss ende, og en minus ende. når det
kommer til mikrotubuli er minus endene
samlet i et mikrotubuli organiserings-
senter, eller centrosom, i nærheten av
cellekjernen (Figur 1). pluss endene
strekker seg således mot celleoverflaten.
Skal vi holde oss til vei-metaforen litt til,
kan vi si at aktin filamentene tilsvarer
cellens landeveier. på disse filamentene
foregår det sakte, lokal og kortdistanse
transport.Mikrotubuli, derimot, tilsvarer
cellens motorveier. på disse filamentene
utføres det rask langdistansetransport.
Det er opplagt at disse ”veiene” er nød-
vendige for intracellulær transport, men
de er ikke tilstrekkelige. I tillegg trengs
det ekstra proteiner som kan koble last
til filament, eller filament til filament.
Slike proteiner inkluderer molekylære
motorer, kalt motorproteiner.

Cellens lastebiler
Motorproteiner kan sees på som cellens
lastebiler (Figur 1).De frakter last fra ett
område av cellen til et annet.Dusinvis av
motorproteiner sameksisterer i hver eu-
karyote celle,og de utviser spesifisitet når
det kommer til hvilken type filament de
kjører på,hvilken retning de går i – pluss
eller minus, og hva slags last de trans-
porterer.

I likhet med andre motorer trenger
motorproteinene bensin, eller energi, for
å fungere. Energi fra mat vi spiser kon-
verteres i cellen til kjemisk energi kalt
adenosin trifosfat (aTp). Denne ener-
gien er nødvendig for alle kjemiske reak-
sjoner i cellen. For eksempel bruker
muskelceller aTp til å utføre fysisk ar-
beide, slik at du kan løfte vekter, jogge
eller rett og slett se fra en side til en
annen. Energien fra aTp frigjøres ved
at én fosfatgruppe spaltes av,noe som re-
sulterer i adenosin difosfat (aDp). Et
motorprotein binder til et filament i en
utgangsposisjon. når aTp binder til
proteinet og spaltes til aDp, fører dette
til endringer i konformasjonen til mo-
torproteinet, noe som igjen fører til at
motorproteinet tar ett ”skritt” på fila-
mentet.

Det finnes i alt tre hovedklasser av
motorproteiner i cellen. Myosin binder
til aktin, mens kinesin og dynein binder
til mikrotubuli. De har til felles et mo-
tordomene som binder aTp, og det er
også denne enden av proteinet som bin-
der til filamentet. Den andre enden av
motorproteinet er ansvarlig for å binde
lasten (Figur 1). Ettersom mesteparten
av transporten i cellen skjer på mikrotu-
buli, vil fokuset her være på motorpro-
teinene som vandrer på mikrotubuli,
nemlig kinesin og dynein.

av kinesinene finnes det så mye som
14 familier med i alt 45 medlemmer. Ett
representativt medlem er konvensjonelt
kinesin, også kalt kinesin-1 eller KIF5,
eller rett og slett kinesin. I likhet med de
fleste andre kinesiner går dette motor-
proteinet mot pluss enden av mikrotu-
buli, det vil si mot celleoverflaten.
Kinesin har to motordomener som er
tvunnet sammen. når kinesin beveger
seg langs mikrotubuli, setter det ett mo-
tordomene vekselvis foran det andre,
overraskende likt hvordan vi setter en fot
foran den andre når vi går. Det finnes to
familier av dynein, der cytoplasmisk dy-
nein-1, eller dynein, er det best studerte.
I motsetning til kinesin beveger dynein
seg i minus retning, det vil si mot sen-
trum av cellen.Dynein genererer mindre
kraft per motor enn kinesin, så det er
derfor nødvendig med flere dyneiner enn
kinesiner for å forflytte tilsvarende last.
Hvordan kan så motorproteinene utvise
spesifisitet når det kommer til valg av
last?

Den perfekte koblingen mellom mo-
torproteiner og last ville være rab pro-
teiner. Disse proteinene er involvert i
membran knopping og fusjon, og er
interessante fordi de har en begrenset
distribusjon i cellen.For eksempel finnes
rab4 og rab5 på tidlige endosomer,
rab6 på golgi apparatet og rab7 på
sene endosomer.Faktisk har de en så be-
grenset distribusjon at de benyttes som
markører for de ulike organellene. rab
proteinene kunne derfor potensielt regu-
lere motorproteinene i rom. I tillegg
kunne de regulere distribusjonen av mo-
torproteiner i tid. Dette fordi rab pro-
teinene kontinuerlig veksler på å være i
en aktiv, gTp bundet- og en inaktiv,
gDp bundet form. I den aktive formen
er rab proteinet bundet til en membran,
og det er nå det har mulighet til å binde
til et effektor protein, i vårt eksempel et
motorprotein. I den inaktive formen

Figur 1: En celle inneholder mange ulike orga-
neller, og det foregår kontinuerlig transport
mellom dem (venstre). Mikrotubuli er organisert
med minus endene samlet i et mikrotubuli orga-
niseringssenter, og pluss endene i nærheten av
celleoverflaten (midten). Motorproteiner kan
sees på som cellens lastebiler (høyre, a). De
fleste motorproteiner har to motordomener som
binder til filamentet, mens lasten binder til den
andre enden av motorproteinet (høyre, B).
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transporteres rab proteinet mellom
membraner ved hjelp av andre proteiner.
Ikke uventet har det blitt vist at en rekke
motorproteiner kan binde til last via rab
proteiner. Det finnes eksempler på dy-
nein og kinesiner som kan binde til tid-
lige endosomer via rab4 og rab 5,og til
golgi apparatet via rab6. Det har også
blitt vist at dynein kan interagere indi-
rekte med rab7 på sene endosomer. I til-
legg kan aktin motorproteinet myosin
binde til rab8 og rab11 på resykle-
ringsendosomer, og til rab27 på mela-
nosomer.

motorProteiner i or-
ganelle distribusjon
Hvordan kan man studere funksjonen til
utvalge motorproteiner i mer detalj? En
veletablert tilbøyning i cellebiologi er å
enten mutere proteinet en ønsker å stu-
dere, eller rett og slett tømme cellen for
dette proteinet slik at det ikke lenger er
til stede i cellen. Deretter kan man stu-
dere fenotypen dette gir for å få en idé
om hva slags rolle proteinet spiller under
normale forhold.

I en ubehandlet celle foregår det
transport i både minus- og pluss retning,
og organellene har en bestemt distribu-
sjon. For eksempel er golgi apparatet lo-
kalisert i nærheten av cellekjernen.
Dersom man forstyrrer aktiviteten til en
minus motor ville man forvente mindre
transport i minus retning, det vil si mot
sentrum av cellen,og i gjennomsnitt mer
transport i pluss retning, altså mot celle-
overflaten. Under disse forholdene
kunne man forvente at golgi apparatet
vil bevege seg mer mot celleoverflaten. I
motsatt fall, dersom man forstyrrer akti-
viteten til en pluss motor, kunne man
forvente mer transport mot sentrum av
cellen, og golgi apparatet ville muligens
ende opp mer kompakt i nærheten av
cellekjernen. Dette er nøyaktig hva som
er tilfelle,og viser at motorproteiner spil-
ler en viktig rolle i organelle distribusjon.
Tilsvarende fenotyper har blitt påvist for
endosomer, både tidlige og sene. Under
forhold der en minus motor er forstyrret
ender endosomene nærmere celleover-
flaten, mens de er lokalisert mer kom-
pakt nær cellekjernen når en pluss motor
er forstyrret.

altså er cellen ikke bare en pløsete
pose der en rekke kjemiske reaksjoner
finner sted.cellen er høyst organisert,og

denne organisasjonen er i stor grad grun-
net anstrengelsene til motorproteinene.

motorProteiner i mi-
tose
En annen betydelig prosess i cellen som
krever aktiviteten til motorproteiner er
celledeling, eller mitose. Målet med mi-
tose er å dele en modercelle i to nye dat-
terceller med lik distibusjon av Dna.
For at cellen skal nå dette stadiet,må den
gjennom en rekke faser. celledelingen
starter med at Dnaet kondenserer og
synes som karakteristiske x-formede
kromosomer i cellekjernen.To mikrotu-
buli organiseringssentre, eller centroso-
mer, starter så å bevege seg mot hver sin
pol av cellen. Kjernemembranen vil løse
seg opp,og mikrotubuli fra hvert centro-
som strekker seg etter og binder til kro-
mosomene. Etter at kromosomene er
plassert perfekt ved cellens ekvator,deles
de i to,og de to nye dattercellene får hver
sin arm.

I løpet av denne prosessen er det
opplagt mye bevegelse i cellen. Det er
bevegelse av både mikrotubuli og av kro-
mosomer. Motorproteiner er nødven-
dige på flere områder, ett av dem er der
mikrotubuli binder til sentrum av kro-
mosomet, kalt kinetochoren. Her kreves
aktiviteten til tre ulike motorproteiner;
cEnp-E er en type kinesin som beveger
seg i pluss retning. aktiviteten til
cEnp-E er viktig for å holde kromos-
omarmen lokalisert i enden av mikrotu-
buli. Dynein er en minus motor, og
bidrar til at kromosomarmen beveger seg
mot den nye dattercellen.Det tredje mo-
torproteinet som kreves ved kinetocho-
ren er kinesinet McaK, og er kanskje
det mest fascinerende. I motsetning til
andre motorproteiner, er ikke McaK
retningsbestemt, det vil si, det beveger
seg ikke enten mot pluss eller minus
enden av mikrotubuli. Istedet beveger
McaK seg frem og tilbake til det kom-
mer til en ende. Følgelig finnes det både
ved kinetochoren og ved centrosomet.
når McaK når en ende,begynner det å
”spise”, eller depolymerisere,mikrotubuli,
slik dataspillet ”pacman” spiste seg
gjennom labyrintene. Dette resulterer i
kortere mikrotubuli,noe som er nødven-
dig for at mikrotubuli skal kunne dra
kromosomarmen mot dattercellen.

Det er svært viktig at de tre motor-
proteinene kun er aktive når kromoso-

met er riktig plassert ved ekvator og fes-
tet til mikrotubuli fra begge centroso-
mene. Det ville for eksempel være
katastrofalt dersom motorproteinet be-
gynte å bevege et kromosom som bare
var festet til én pol – noe som ville resul-
tere i at alt Dna gikk til én av datter-
cellene, mens den andre forble uten.
Forståelsen av mekanismen for en slik
regulering er nå i ferd med å utvide seg.
når det gjelder McaK er det klart at
dette motorproteinet er inaktivt så lenge
det er fosforylert. Og den fosforylerte
formen av McaK har blitt vist å være
tilstede ved kinetochoren så lenge kro-
mosomet ikke er riktig plassert.når kro-
mosomet så er korrekt festet til begge
poler, defosforyleres og aktiveres
McaK, og det kan begynne å depoly-
merisere mikrotubuli.En lignende regu-
lering har blitt vist for dynein, mens
cEnp-E må fosforyleres for å aktiveres.

Det er tydelig at motorproteiner er
essensielle for grunnleggende funksjoner
i cellen, både når det kommer til orga-
nelle distribusjon og mitose.

I dag finnes det ingen fullstendige tek-
nologier for kommersialisering av andre-
generasjons bioetanol. Hovedutfordrin-
gen er lav effektivitet i forbehandlingen
av biomasse, sakkarifisering og fermen-
tering av pentose til etanol. Hovedmålet
med Biomass2products-prosjektet er å
utvikle et bioraffinerikonsept for pro-
duksjon av salgbare produkter fra over
90 prosent av biomassen, og dermed
produksjon av energi fra mindre enn 10
prosent av biomassen. Dette inkluderer
bærekraftige produkter som biodrivstoff,
biokjemikalier, biomaterialer og protei-
ner, samt kostnadseffektive prosesser for
produksjon av disse. Utvikling av tekno-
logi for andregenerasjons bioetanol er
intensivert i de fleste deler av verden i
dag, mens det er mindre fokus er det på
utvikling av verdifulle kjemikalier,mate-
rialer og proteiner fra biomasse, særlig
med tanke på sidestrømmene som opp-
står når biomasse konverteres til bioeta-
nol. Et bioraffineri trenger alternative
produktlinjer. Et typisk utbytte på eta-
nol fra cellulose gir en utnyttelse på bare
40% av råvaren. Derfor vil Borregaard
utvikle de resterende 60% av råvaren til
produkter med god salgsverdi, samtidig
som de også ønsker å bruke billigere rå-
varer som landbruksavfall o.l.

forskningsProsjek-
tet inkluderer:
a) Utvikling av en forbehandlingspro-

sess som effektiviserer sakkarifisering
og gjør det enklere å transformere
lignin og hemicellulose til høyverdi-
produkter.

B) Utvikle fortynnet syre og/eller enzy-
matisk sakkarifisering med høy ef-
fektivitet. Enzymatisk hydrolyse
med høy effektivitet grunnet kombi-
nasjonen av optimal, kontrollert for-

behandling, kombinert med skred-
dersydde enzymmikser, nye hjelpe-
enzymer og forebygging av
enzymtap.

c) Sukkerkjemi:
- Fermentering av pentose og hexose
til høyverdige produkter og kjemika-
lier og optimering av produktkva-
litet.

- Utvinne kjemikalier fra sukker ved
enten kjemiske eller mikrobiell om-
danning, valg av målkjemikalier, ut-
vikle prosesser for produksjon av
utvalgte kjemikalier og dokumenta-
sjon av egenskaper og bruk.

D) Utvikling av høyverdi spesialkjemi-
kalier fra lignindelen av biomassen.

E) Utvikling av alternativ bruk av
hemicellulose som industrielle poly-
sakkarid kjemikalier. Karakterisere
egenskaper og deres avhengighet av
råmateriale og prosessparametre.

Det er mange partnere i dette pro-
sjektet; blant annet flere potensielle
kunder som Universitetet for miljø og
biovitenskap på ås, forskningsstiftelsen
SInTEF, samt nTnU i Trondheim,
og det er planlagt flere post doc-stil-
linger og betydelig med bidrag til
forskningen også utenfor Borregaards
eget FoU-senter. Stillinger er nettopp
lyst ut.

F O r F a T T E r E :
T O n E H O r V E I ,

B O r r E g a a r D O g
r a n D I a a M O D T

norges Forskningsråd (nFr)
har nylig tildelt Borregaard
inntil 19 millioner kroner i
forskningsstøtte til videreut-
vikling av selskapets bioraffi-
neri. Midlene kommer fra
BIa-programmet som står for
Brukerstyrt innovasjonsarena
og retter seg mot kunnskaps-
basert næringsliv.prosjektet
heter Biomass2products
(B2p) og har som grunnidé å
starte med biomasse og om-
danne det til kjemikalier, ma-
terialer, proteiner og
biodrivstoff med størst fokus
på de tre første.

nfr gir 19 millioner i støtte til
borregaard: videreutvikler
borregaards bioraffineri
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targeted transcript profiling
of porcine adipogenesis

25 September 2008, johanna
Samulin Erdem defenced her
doctoral thesis at Universitetet
for Miljø- og biovitenskap.
e title of the thesis is: Tar-
geted transcript profiling of
porcine adipogenesis

adipose tissue development,
i.e. adipogenesis, involves
the proliferation of preadi-
pocytes and their differenti-

ation into mature adipocytes.
adipocytes play a central role in the re-
gulation of energy balance, both as a re-
servoir, storing and releasing fuel, and
as endocrine cells, secreting factors that
regulate the whole-body energy home-
ostasis. a global increase in obesity and
related diseases has urged the need for
an improved understanding of adipose
tissue development. Visceral abdominal
but not subcutaneous obesity is related
to an increased risk for developing type
2 diabetes and atherosclerosis. pig is
considered to be a suitable biomedical
model, however, little is known about
porcine adipogenesis. To increase the
understanding of adipocyte develop-
ment in pigs the expression of trans-
cription factors and downstream target
genes involved in lipid metabolism were

investigated during porcine adipogene-
sis, and differences in differentiating
preadipocytes of visceral and subcutan-
eous depot origin were studied.
This study showed that porcine adipo-

genesis involves a down-regulation of dif-
ferentiation-inhibiting delta like 1
(DLK1) transcripts and an induced ex-
pression of transcription factors prolife-
rator-activated receptors (PPARs) and
sterol regulatory element-binding protein
1 (SREBP-1). Altogether this leads to an
increased expression of lipogenic genes
and lipid accumulation. Interestingly, the
expression of elongase 6 (ELOVL6) and
stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) incre-
ased during porcine adipogenesis and a
high biosynthesis of monounsaturated
fatty acids was measured prior to storage
in differentiating preadipocytes. This in-
dicates a possible role of elongation and
desaturation events occurring prior to
lipid accumulation in porcine adipocy-
tes. Moreover, depot-specific effects on
adipogenesis were for the first time de-
monstrated in pig. Accordingly, subcut-
aneous preadipocytes have a more rapid
cell proliferation and lipid accumulation
than visceral porcine preadipocytes. Mo-
reover, a higher induction in the expres-
sion of the fatty oxidation genes catalase
(CAT) and carnitine palmitoyl transfe-
rase 1B (CPT1B), and the adipocyte-
type fatty acid binding protein (FABP4)
was observed in differentiating visceral
preadipocytes that in subcutaneous por-
cine preadipocytes. Depot-specific diffe-
rences in the function andmetabolism of
mature porcine adipocytes are plausible
and are in accordance with observations
in mice and humans.

FOrFaTTEr:
jOHanna SaMUlIn ErDEM

De underliggende molekylære mekanis-
mer bak kvaliteten på kjøtt er i dag ikke
kjent.Forståelse av biologien i muskel vil
imidlertid kunne lede til identifikasjon
av proteinmarkører for kjøttkvalitet, og
dette kan sikt kan gjøre det enklere å
finne løsninger på utfordringene man
står overfor ved sortering og optimalise-
ring av kjøttkvalitet. Disse markørene
kan siden også tenkes brukt i avlspro-
grammer. Målet med dette studiet var å
bruke proteomprofiler for å få en bedre
forståelse for hvilke molekylære og bio-
kjemiske prosesser som skjer post mor-
tem ved forandringene fra muskler til
kjøtt og å identifisere potensielle pro-
teinmarkører som er assosiert med mør-
het i kjøtt.

I følge den klassiske definisjonen er
proteomet den samlingen av proteiner
som kan uttrykkes fra genomet til en or-
ganisme eller fra et vev. proteomanaly-
ser er et verktøy som gjør det mulig å
studere tusener av proteiner samtidig. I
dette arbeidet ble 2-dimensjonal gele-
lektroforese og massespektrometri brukt
for proteomanalyser av storfemuskel.
Endringer i intensitet av sarcoplasmiske
proteiner fra bovin M. longissimus dorsi
(ytrefilet) ble analysert i biopsier og i
prøver samlet inn i løpet av de første 24
timene post mortem.Et interessant funn
var at en rekke energimetabolske protei-
ner ble endret i intensitet etter ulik tid.
De identifiserte metabolske proteinene
kan indikere en forskyvning av energi-
metabolismen i musklene,og dermed ha
en innvirkning på hastigheten av pH-
fallet og initieringen av rigor mortis
(dødsstivhet) i løpet av de første 24 timer
post mortem. Det relativt store antallet
identifiserte metabolske proteiner belyste
betydningen av energimetabolismen i
musklene tidlig post mortem. Det andre

interessante funnet i denne studien var
at en rekke stressproteiner ble endret i
intensitet i løpet av de første 24 timene
post mortem.Disse er blant annet invol-

vert i beskyttelse av celler fra stress, skade
og død, ved å holde cellene i live kort tid
etter slakting, og deretter indirekte bidra
til å opprettholde aTp nivået i mus-
klene.

peroxiredoxin-6 ble identifisert som
en potensiell proteinmarkør for mørhet.
peroxiredoxin-6 er et antioxidantenzym
som spiller en rolle i å beskytte celler fra
stress.peroxiredoxin-6 samt to proteiner,
Sp-22 (peroxiredoxin-3) og peroxiredo-
xin-2, som er fra samme proteinfamilie
(peroxiredoxins), ble i tillegg endret i in-
tensitet i løpet av de første 24 timene
post mortem.

arbeidet har vært utført ved nofima
Mat aS, Universitetet i århus og Uni-
versitetet for miljø- og biovitenskap, og
veiledere har vært Kristin Hollung, Kjell
Ivar Hildrum og Vincent Eijsink.

Publiserte arbeider i
forbindelse med
doktorgraden:
jia, X. H.; Hildrum, K. I.; Westad, F.;
Kummen, E.; aass, l.; Hollung, K.
changes in enzymes associated with
energy metabolism during the early post
mortem period in longissimus thoracis
bovine muscle analyzed by proteomics.
journal of proteome research 2006, 5,
1763-1769.

jia, X. H.; Hollung, K.; Therkildsen,
M.; Hildrum, K. I.; Bendixen, E. prote-
ome analysis of early post mortem
changes in two bovine muscle types: M.
longissimus dorsi and M.semitendinosis.
proteomics 2006, 6, 936-944.

jia, X. H.; Ekman, M.; grove, H.;
Faergestad, E. M.; aass, l.; Hildrum, K.
I.; Hollung,K.,proteome changes in bo-
vine longissimus thoracis muscle during
the early postmortem storage period.
journal of proteome research 2007, 6,
(7), 2720-2731.

jia, X. H.; Veiseth-Kent, E.; grove,
H.; Kuziora, p.; aass, l.; Hildrum, K. I.;
Hollung, K. peroxiredoxin-6 - a poten-
tial protein marker for meat tenderness
in bovine M. longissimus thoracis mus-
cle. journal of animal Science 2009, in
press.

Hollung, K.; Veiseth, E.; jia, X. H.;
Faergestad, E. M.; Hildrum, K. I., ap-
plication of proteomics to understand
the molecular mechanisms behind meat
quality. Meat Science 2007, 77, (1), 97-
104.

Hollung, K.; Veiseth, E.; jia, X. H.;
Færgestad.E.M.chapter 5: proteomics.
In: l.M.l. nollet and F. Toldra (Eds.),
Handbook of Muscle Food analysis.
crc press, Boca raton, 2009. pp. 75-
89.

ny dr. grad ved umb, institutt for
kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Xiaohong jia avla dr.graden 12. Feb. 2009. Tittelen på avhandlingen er ” post mortem protein
changes in bovine muscles and identification of potential markers for meat tenderness studied by
proteomics”
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ny dr. grad ved umb, institutt for husdyrfag- og akvakulturvitenskap:

kartlegging av genetiske faktorer som
påvirker rånesmak

produksjon av ukastrert hanngris er gun-
stig for kjøttproduksjonen fordi hanngris
har bedre fôrutnyttelse og slaktekvalitet
sammenlignet med kastrater. Ukastrert
hanngris gir derimot en uønsket lukt og
smak på kjøttet, kalt rånesmak, noe som
gjør dem uønsket for kjøttproduksjon.på
grunn av dette er det i de aller fleste land
vanlig praksis å kastrere alle hanngriser
til kjøttproduksjon, noe som ikke er hel-
dig verken økonomisk eller dyreverns-
messig. I norge vil kastrering
sannsynligvis bli forbudt i nær framtid
og det er derfor nødvendig med alterna-
tive metoder for å redusere rånesmak.
Med bakgrunn i dette startet norsvin
prosjektet ”genetics of boar taint” som
denne doktorgraden er en del av.

rånesmak er primært forårsaket av
høye nivåer av androstenon og/eller ska-
tol i fett.androstenon er et feromon som
produseres i testikkel og degraderes i
lever, og nivå av androstenon er sterkt
påvirket av genetiske faktorer. Skatol er
et metabolsk produkt av aminosyren
tryptofan som absorberes fra tarm og
brytes ned i lever. nivå av skatol er også
påvirket av genetikk, men kan til en viss
grad reguleres av miljømessige faktorer.
genetikk og avl har blitt foreslått som
den mest realistiske metoden for å redu-
sere rånesmak. Ufordelaktige sammen-
henger mellom rånesmakskomponenter
og reproduksjonsegenskaper kan imid-
lertid påvirke fruktbarheten til grisene.
Før man starter seleksjon er det derfor
viktig å forstå den komplekse genetikken
som kontrollerer rånesmak.

androstenon er vist å være svært ar-
velig med arvegrader på rundt 0,55 for
både norsk landsvin og duroc. Siden vi
ikke kan registrere nivået før grisen er
kjønnsmoden, er det ikke mulig å selek-
tere råner på et tilstrekkelig tidlig tids-

punkt. Bruk av genetiske markører i
markør-assistert seleksjon kan imidler-
tid være løsningen. genetiske faktorer
påvirker også akkumuleringen av skatol i
fett og nedbrytningen i lever, men an-
drostenon ser ut til å være det største
problemet i norske populasjoner.andro-
stenon produseres i samme biokjemiske
pathway som androgener og østrogener.
Det transporteres med blod til spytt-
kjertlene hvor det utskilles med spyttet
som et feromon for å regulere ståreflek-
sen hos purker.androstenon er veldig li-
pofilt og lagres derfor enkelt i fett. Høye
nivåer av androstenon i fett kan forårsa-
kes av en økt produksjon i testiklene, en
defekt nedbrytning i lever, eller begge
deler.

Da dette prosjektet startet hadde
svært få gener blitt identifisert i sammen-
heng med rånesmak og det var derfor øn-
skelig å få en bedre oversikt over
genetikken som er involvert i regulering
av nivå av androstenon og skatol. Først
ble det gjort omfattende studier av gen-
uttrykk i testikkel og lever fra 120 råner
med ekstremt høyt og lavt nivå av andro-
stenon ved hjelp av microarrays. grises-
pesifikke arrays med ca 20,000
cDna-kloner ble brukt og ga oss mulig-
het til å identifisere mange nye gener som
påvirker nivå av androstenon i fett. gen-
ekspresjonsprofilene viste at gener som er
involvert i syntese av hormoner, binding
av jernatomer, og elektrontransport er
spesielt viktige for produksjon av andro-
stenon. gener fra cytochrome p450-fa-
milien og hydroxysteroid dehydrogenaser
var oppregulert. Det samme gjaldt gener
som koder for konjugeringsenzymer som
sulfotransferaser og glultathione S-trans-
feraser. I lever var gener relatert til oksi-
dativ fase I – og konjugativ fase II –
nedbrytning forskjellig uttrykt med hen-

syn på androstenonnivå. gener for fase I
tilhører cytochrome p450-familien og
flavin-containing monooxygenaser,mens
gener for fase II tilhører konjugeringsen-
zymer som UDp-glucuronosyltransfera-
ser, sulfotransferaser, n-acetyltrans-
feraser og glutathione S-transferaser.
I tillegg var flere gener som koder for
17β-hydroxysteroid dehydrogenaser og
plasmaproteiner forskjellig uttrykt og
disse regulerer tilgjengeligheten av aktive
hormoner. Denne gruppen av gener er
interessant fordi mengden av androste-
non som akkumuleres i fett vil være av-
hengig av mengden av tilgjengelig
androstenon i blodet. Utvalgte gener fra
begge studiene ble verifisert ved bruk av
real-time pcr og real competitive pcr
(rcpcr). Det ble funnet klare rasefor-
skjeller mellom duroc og landsvin for
flere av de genene som ser ut til å ha ef-
fekt på androstenonnivået. Dette kan
komme av at disse to rasene har blitt se-
lektert for ulike egenskaper over lang tid,
og resultatene kan tyde på at ulike gen-
tester vil være nødvendig for de to rasene.

Ufordelaktige sammenhenger
mellom rånesmakskomponenter og re-
produksjonsegenskaper er en av hoved-

utfordringene i avl mot rånesmak. I nor-
ske populasjoner har det blitt funnet vel-
dig høye sammenhenger mellom nivå av
rånesmak og nivå av testosteron og øst-
rogener. Sammenligninger mellom
Snper fra kandidatgener og nivå av rå-
nesmakskomponenter og reproduksjons-
egenskaper ble undersøkt for å se om det
finnes mutasjoner som gir lavt nivå av rå-
nesmak uten å ha uheldig innvirkning på
nivå av f. eks. testosteron og østrogener.
Mutasjoner i nesten 300 gener ble iden-
tifisert og genotypet i over 2800 råner.
Snpene ble deretter analysert i forhold
til nivå av androstenon, skatol og indol i
tillegg til testosteron,17β-østradiol, øst-
ronsulfat og lengden på bulbo urethra-
lis-kjertelen. Vi fant at mutasjoner i seks
gener hadde sammenheng med nivå av
rånesmakskomponenter uten å ha signi-
fikant innvirkning på nivå av de andre
hormonene.Dette kan tyde på at det fin-
nes mutasjoner som er egnet til bruk i
praktisk avl, men før disse implemente-
res er det viktig å undersøke effekten av
disse opp mot andre egenskaper i avls-
målet. Effekten av disse mutasjonene
forklarer kun en del av den genetiske va-
riasjonen bak rånesmak og tyder på at

det også finnes andre mutasjoner som
påvirker rånesmak og disse mutasjonene
gjenstår å identifiseres.

Før implementering av genetiske
markører i avlsarbeidet er det viktig å
forstå funksjonen til genene for å unngå
uheldige effekter på andre egenskaper.Vi
studerte uttrykket av noen utvalgte pro-
teiner i råner med ekstreme androste-
nonnivåer i fett ved bruk av Western.
Videre ble effekten av hormoner på ek-
spresjon av et protein involvert i ned-
brytning av androstenon karakterisert
ved cellestudier.Disse studiene bekreftet
at det er rasespesifikke forskjeller også på
proteinnivå, og at ulike hormoner indu-
serer og hemmer uttrykk av et utvalgt
protein involvert i androstenonmetabo-
lismen.

resultatene fra denne avhandlingen
er viktige steg mot å forstå det komp-
lekse genetiske systemet som kontrolle-
rer rånesmak. Sekvensering av
grisegenomet er straks ferdig og gir et
høyt antall tilgjengelige Snper.Dette vil
bli utnyttet i videre studier for å identifi-
sere flere genetiske markører til bruk i
avlsarbeidet.

FOrFaTTEr: MarEn MOE

Familien Blix’ fond til fremme
av medisinsk forskning ble
opprettet 1. desember 1983.
Formålet med fondet er å støtte
medisinsk forskning, særlig
innen feltene hjerte- og karsyk-
dommer og kreft, inkludert
medisinsk diagnostikk innen
disse feltene. Støtte fra fondet
vil i særlig grad gå til forsk-
ningsprosjekter som kombine-
rer basal- og klinisk forskning,
med spesiell vekt på søknader
fra yngre forskere.

Søknad om støtte sendes til:
Stiftelsens styre v/advokat
Erik Keiserud
Advokatfirmaet Hjort DA
Postboks 471 Sentrum
0105Oslo

Søknadenmå være mottatt
innen 25. juni 2009.
Den må skrives på fastsatt
skjema som vil bli tilsendt ved
henvendelse til e-postadresse:
goe@hjort.no.

Familien Blix Fond til fremme
av medisinsk forskning
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