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på denne plassen har jeg kommentert saker slik som samfunnets feilaktige forståelse av hvor-
dan forskning skaper verdier, det politisk styrte og lite kvalitetsrettede systemet for forsk-
ningsfinanisiering i dette landet, misbruk av begrepet innovasjon og medfølgende misbruk
av kostbare forskningsmidler til skattelette for norske bedrifter, de vanskelige forhold som

finnes rundt forskerrekruttering, og den problematiske situasjonen for de mange midlertidig an-
satte i akademia. jeg vil sikkert komme tilbake til noen av disse ”systemfeil”ved en senere anledning.

Denne gangen vil jeg bruke denne plassen til å oppfordre dere til å tenke litt mer over hva vi selv
må gjøre for at forskningen skal bli bedre og, ikke minst, for at hver forsker i nBS skal
komme dit han/hun ønsker og har evner til. jeg ble nylig bedt om å si noe om temaet ”Hva
må til for å lykkes som forsker?”, og det er jamen ikke lett. jeg føler at jeg ikke helt kan svare
på dette spørsmålet,men jeg tror at jeg etter hvert har oppfattet så pass mye at jeg trygt kan
fastslå at det finnes en del stipendiater, post-docs og unge forskere i våre forskningssyste-
mer som kunne trenge litt veiledning rundt dette temaet. jeg vil utfordre dere, kjære kolle-
ger, til å skrive om dette i nBS nytt.altså, skriv om hva dere mener må til for å lykkes som
biokjemisk forsker og gi råd til de mange som prøver.

Hva må til for å lykkes i forskning? Hvordan blir man en god stipendiat, og hva bør sti-
pendiater helst foreta seg under doktorgradsarbeidet for å lykkes senere i en forskerkarri-

ere? Hva er så det neste trinnet? Hvordan kommer man seg videre i vakuumet som gjerne oppstår etter
disputasen? Hvordan få det meste ut av en eller flere post-doc perioder? Er et utenlandsopphold den
eneste riktige veien å gå? Har man i det hele tatt en sjanse hvis man (kun) jobber 37,5 timer i uken
hele livet? Kan man ha familie? Kan man i det hele tatt ha et liv ved siden av en forskningskarriere?
Og, for å belyse et annet aspekt: trenger man først og fremst å være ”politiker” og administrator eller
holder det med store intellektuell kapasitet kombinert med evnen til å gjennomføre gode labforsøk?
Bør man helst flytte fra norge?

jeg tror det kan være greit å ha et forhold til de fleste av disse spørsmålene før eller mens man star-
ter opp en mulig forskerkarriere. Mange nBS medlemmer vil derfor ha nytte av å få disse spørsmål
belyst i vårt medlemsblad. jeg oppfordrer dere, og kanskje spesielt prominente medlemmer med lang
fartstid i gamet, til å dele deres tanker rundt dette med oss alle.

jeg ser frem til deres innspill!

Ha en fin sommer,

Vincent
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presidenten har benyttet sitt hjørne til
å stille noen interessante spørsmål og
ber dere om svar. nå skal jeg jammen
benytte anledningen og gi mine som
førstemann ut. Men først litt bak-
grunnsinfo: jeg har nemlig nettopp fått
ny jobb. Fast jobb, midt i Oslo sentrum
(jeg bor nå på Hosle i Bærum og pend-
ler til UMB på ås ca.1 ½ time hver vei).
jeg går opp 100.000 i lønn og har et be-
stemt inntykk av at stedet er mye mer
opptatt i sine ansattes trivsel, ve og vel
enn institutt for husdyrfag hvor jeg job-
ber nå. Så hvorfor nøler jeg likevel?
Fordi det ikke er forskning,og svært lite
biologi. Men det er utfordrende, sam-
funnsnyttig (miljørelatert) og antagelig
morsomt. For 15 år siden, før jeg be-
gynte med hovedfag i genetikk, hadde
jeg vært henrykt over å få en sånn jobb
– antagelig hadde jeg ikke fått den hel-
ler.

grunnen til at jeg har fått denne
jobben nå, til tross for både hovedfag.dr.
grad og 4 års forskningserfaring hvorav
ett år i USa, er at jeg opprinnelig er si-
vilingeniør fra bygningsingeniøravde-
lingen innen miljø- og kommu-
nalteknikk,dvs. vei, vann og kloakk. jeg
jobbet innen det i tre år og ville så ta to
år biologi på si’ for å prøve å få jobb net-
topp innen miljøvern. Men jeg ble bitt
av basillen og fattet interesse for et den
gang litt sært tema – aldringsbiologi.Så
jeg tok hovedfag og dr. grad hos Erling
Seeberg, og etter et ”vakuum” i forsk-
ningsrådet fikk jeg ½ års stipend på
Etikkprogrammet ved UiO og så en
post dok på aldring i bier hos Stig Om-
holt. Etterpå har jeg fortsatt med et
EU-prosjekt på aldring hvor jeg er bie-
partner – veldig interessant og lærerikt.
I vinter så det ut til at jeg ville slippe opp
for penger til høsten (har nå fått litt
mer), og begynte å søke jobb.Og nå har
jeg altså fått en, og det volder meg store
kvaler. jeg tror det er nærmere 10 styk-
ker på mitt institutt hvis prosjekter ut-
løper rundt juletider, og alle lurer på om
jeg er sprø som i det hele tatt lurer på
om jeg skal ta den jobben eller ikke.
problemet er naturligvis den sterke fag-
lige interessen min som så vanskelig lar

seg knekke. Men jeg er jo nå nødt til å
innse at selv om jeg er kvalifisert for
mange av de få faste stillingene som fin-
nes på markedet, kommer jeg ikke til å
få dem.

Med to utdanninger, feil kjønn og
fire barn må jeg jo likevel innrømme at
jeg har gjort det meste galt og at jeg nå
fortjener å synke ned til et spissborger-
liv etter å ha levd i den etiske sfære i åre-
vis (og kanskje aspirert mot det
religiøse?). Så til mine svar:

1. Hva må til for å lykkes i forsk-
ning? Hvordan blir man en god stipen-
diat, og hva bør stipendiater helst foreta
seg under doktorgradsarbeidet for å lyk-
kes senere i en forskerkarriere?

Svar: Med mindre du er et slags geni
(og mann), ikke innbill deg at du bør går
utenom profesjonsutdanningene. Bli først
lege, veterinær, tannlege eller fiskeribiolog.
Da har du noe å falle tilbake på når du er
ferdig med dr. graden, og kanskje får du til
og med en viss nytte av den. I USA kan
man etter dr. grad i biologi ta en profe-
sjonsutdanning på tre år. Det går ikke her.
Ta dr. grad på en god, bred lab. Under dr.
graden må du passe på å samarbeide med
andre, fordi refereer teller publikasjoner
men sjelden antall forfattere på dem. Dess-
uten blir molekylærbiologien mer kompli-
sert og mer matematisk, så bare de brede
labbene vil overleve.

2. Hva er så det neste trinnet?
Hvordan kommer man seg videre i va-
kuumet som gjerne oppstår etter dispu-
tasen? Hvordan få det meste ut av en
eller flere post-doc perioder?

Svar: Det beste, tror jeg, er å komme
seg til utlandet. Det gjelder forresten også
dr. gradsperioden. Ellers: Prøv å komme til
en bred, god lab.

3. Er et utenlandsopphold den
eneste riktige veien å gå?

Svar: Det er noen som klarer det uten,
men det hjelper helt sikkert på sjansene.
Dessuten er det veldig inspirerende å være
i land med mer offentlig interesse for forsk-
ning.

4. Har man i det hele tatt en sjanse
hvis man (kun) jobber 37,5 timer i uken
hele livet?

Svar: Ja, hvis man er et geni.NB:Har

du barn, er arbeidsdagen fra du står opp til
du legger deg i mange år.

5. Kan man ha familie?
Svar: Ja, hvis du kan klare deg med 5

timer søvn per natt. Det er lettere hvis du
er mann og venter med å få barn til du har
fått ditt professorat (ca. 40 år). Jeg tror for-
resten skilsmisseprosenten blant forskere er
temmelig høy.

6. Kan man i det hele
tatt ha et liv ved siden av
en forskningskarriere?

Svar: Hva skal man
med det, da?

7. Og, for å belyse et
annet aspekt: trenger
man først og fremst å
være ”politiker” og admi-
nistrator eller holder det
med store intellektuell kapasitet kom-
binert med evnen til å gjennomføre
gode labforsøk?

Svar: Har du større intellektuell kapa-
sitet enn dine konkurrenter, klarer du deg
alltid (men da bør du absolutt flytte fra
Norge for å få en bredere omgangskrets).
Problemet er de som ikke er i den klassen,
men som likevel er interessert.

8. Bør man helst flytte fra norge?
Svar: Ja.

Konklusjon: I stedet for å utgi re-
klamebrosjyrer for bioteknologi bør vi
gjøre unge mennesker oppmerksomme
på at karrieremulighetene i molekylær-
biologi i virkeligheten er dårlige og at
de nøye bør overveie dette studiet:
Enten blir du etter hovedfag lærer eller
tekniker (ofte i midlertidige stillinger i
årevis), eller du tar dr. grad og går på
midlertidige prosjekter med kanskje 10-
20 % sjanse for å få en fast stilling som
samsvarer med kompetansen. Det er
naturligvis et enormt interessant fagfelt
og jeg vil ikke fraråde det, men følg i så
fall rådene mine over (og andres, som
jeg håper kommer i de neste numrene,
materiellfrist i august) for å få opp sjan-
sene for å overleve.

Ordet er fritt.

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
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mits’ itself, meaning that there is no way
back and it has to enter the next phase
of the cell cycle.This point of no return
is called restriction point (also known
as Start in budding yeast), which is a
rate-limiting step of the cell cycle during
which the cell makes sure it is ready to
enter S phase, the next step in the cell
cycle,during which the cell duplicates its
genome (S phase stands for Synthesis of
Dna phase). S phase is followed by a
g2 phase, during which the cell builds
the molecular machinery that is required
to segregate the two copies of its ge-
nome. The actual segregation of the ge-
nome occurs during M phase (M stands
for Mitosis), and when M phase has
been completed successfully, the cell has
to split itself to yield two daughter cells,
which is the process called cytokinesis.
as we will see later, a mistake during any
of these steps can have devastating con-

sequences, not only for the cell but also
for the organism as a whole.One key fe-
ature of the cell cycle is that the cell can-
not proceed to the next phase before the
preceding phase has been completed,
thus making sure that synchrony is
maintained. For example, the cell does
not have the ability to pull the chromo-
somes into its daughter cells before
Dna replication has finished. Only
when Dna replication is finished can
the cell start building the mitotic spindle
that can separate the chromosomes.
Therefore, there is no molecular clock
that functions as a timer for the cell cycle
and that decides what process should
occur next; rather, the cell cycle is self-
organized, i.e. the requirement that one
process must be finished before the next
can start maintains the order in which
the cell cycle progresses. as we shall see
next, if a problem arises during a certain

phase of the cell cycle, then the cell slows
down the cell cycle to fix that problem,
thus maintaining the correct order of cell
cycle events.

CheCkpoints moni-
tor Cell CyCle pro-
gression
The cell closely monitors the cell cycle
and arrests it when a problem has occur-
red. The mechanisms that arrest the cell
cycle are called checkpoints, and several
checkpoints have been identified that
operate during the various stages of the
cell cycle. The two best-known check-
points are the checkpoints that function
during g1-S phase and during M phase.
The checkpoint that operates during
g1-S phase arrests the cell cycle when
the cell has detected Dna damage.This
is of great importance for survival of the
cell and well being of the organism, be-
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cells are the smallest living building
blocks of organisms, and ultimately, the
reproduction of one cell to produce two
daughter cells underlies the growth and
development of every organism.a major
question in modern biology therefore is:
How does a cell divide itself to produce
two daughter cells?

let us first take a step back and con-
sider the cellular environment. cells
continuously receive numerous signals
from their surroundings, often in the
form of hormones and growth factors.
These are sensed by the cells with spe-
cific receptors, and binding of a hor-
mone to its receptor results in a specific
intracellular signal.Many signals can be
received by the cell, and all this infor-
mation is integrated to produce a cer-
tain cellular response. To give an
example,when we wake up in the mor-
ning and have breakfast, glucose levels
in our blood will rise. This causes the
islets of langerhans, situated on the
pancreas, to secrete the hormone insu-
lin into the blood stream. Insulin is
then sensed by cells elsewhere in the
body that express the insulin receptor
on their surface, like liver, muscle and
fat tissue cells, which respond to this
signal by converting glucose into glyco-
gen, which can be converted into glu-
cose again when the organism is
experiencing lean times, say, just before
lunch when you start to get hungry
again.

The vast majority of cells in our body
do not divide any more, like for in-
stance muscle cells, or nerve cells in our
brain. Other cell types do not normally
divide unless specifically instructed to
do so by our body, which often does so
by production of certain growth factors,
also termed ‘mitogens’.One example of

a mitogen is epidermal growth factor
(EgF), a type of growth factor that can
stimulate cell division, for instance to
promote healing of a wound in our
skin. cells in close proximity to a
wound sense that there is damaged
skin, which induces them to produce
and secrete EgF, which is sensed by
EgF receptors present on the surface
of neighboring cells.This then induces
a signaling cascade that can induce
these cells to divide and to migrate into
the wound to promote healing.

These two examples of hormones are
just the tip of the iceberg; the body ge-
nerates a plethora of signals that let the
cells exactly know where they are and
what they are supposed to do.
the Cell CyCle
as mentioned above, a lot of signals exist
that induce the cell to divide. cell divi-
sion is executed by a complex process
termed the cell cycle.The cell cycle is de-
fined as the series of events that lead to
division of a cell into two daughter cells.
Some of the key events are shown in Fi-
gure 1. One of the most important and
critical aspects of the cell cycle is con-
cerned with duplication of its genome.
Before a cell can divide, it must carefully
duplicate all of its Dna so that it has
two complete copies of its genome. Be-
fore a cell initiates genome duplication, it
has to gear up and get ready to enter the
cell cycle, and it does so by starting the
biosynthetic processes required for cell
division, which occurs in the so-called
g1 phase (g stands for ‘gap’; the time
between M phase and S phase). when
all these processes are in full gear, the cell
can proceed with the cell cycle, but only
if it has received the appropriate instruc-
tions from the body, typically in the form
of mitogens. at this stage the cell ‘com-

molecular medicine: taking the path
of Cyclin dependent kinases

e author obtained his phD
degree from the University of
Utrecht (the netherlands), on
the small gTpase rap1 in
caMp signaling, and subse-
quently worked as a post-doc
in the Biotechnology centre
of Oslo and in the ludwig In-
stitute for cancer research in
San Diego, USa. He is a reci-
pient of an yngre Fremra-
gende Forskere (yFF)
fellowship from the norwe-
gian research council and
describes his current research
interests in this article.

F O r F a T T E r :
j O r r I T E n S E r I n K

D E p a r T M E n T O F M O l E c U l a r
B I O l O g y , r I K S H O S p I Ta l E T, O S l O ,

n O r way

Figure 1. Some key events of the cell cycle. e cell grows in g1 phase and senses its environment for appropriate signals (shown here as growth factors)
that stimulate entry into S phase, when the chromosomes duplicate (not shown). In g2 phase it prepares for mitosis by inducing transcriptional programs
(not shown). M phase can be separated in several stages. In prophase, the chromosomes condensate and the mitotic spindle (consisting of microtubules) be-
gins to form. In Metaphase the chromosomes align and attach to the mitotic spindle, which pulls a copy of each chromosome to the opposite parts of the
cell. During Telophase (not shown in this figure) the cell finishes mitosis; the mitotic spindle disintegrates and the chromosomes decondense. Finally, du-
ring cytokinesis, the cell splits in two, yielding two daughter cells.



9
nBS-nyTT 3 /2009

cally manipulate its genome, this orga-
nism still operates at the forefront of cell
cycle research.

as suggested by its name, cyclin de-
pendent kinase is a kinase whose acti-
vity depends on cyclins. cyclins were
originally identified in sea urchin eggs
by Tim Hunt. He found that cyclins
become expressed once eggs are fertili-
zed and their levels increase further du-
ring late g1 phase, S phase and g2
phase, until they suddenly drop in the
middle of M phase in each cell division.
This indicated that cyclins might be in-
volved in regulation of the cell cycle. It
was subsequently found that cyclins
bind and activate the cyclin-dependent
kinases that had been identified by paul
nurse and lee Hartwell. The cyclin-
cDK module turned out to be the core
unit of cell cycle regulation, and this
finding awarded Hartwell, nurse and
Hunt the 2001 nobel prize in physio-
logy or Medicine.

a model for the molecular machi-
nery of the cell cycle is shown in Figure
2.without cyclins, cDKs are lousy ki-
nases with little kinase activity. The
interaction between cyclins and cDKs
is required for activation of the kinase
activity of cDKs, and, in addition, the
cyclins help recruit the cDK to its tar-
gets, which is important for specificity.
During g1 phase, cyclin levels are very
low, but increase in a later stage. The
cyclin-cDK module is still kept inac-
tive by proteins that bind the cyclin-
cDK complex and thereby inhibit
access to the substrate proteins. These
inhibitors have been given the rather
uninspiring name ‘cyclin dependent ki-
nase inhibitors’, or cKIs. when the
cKIs are destroyed the cyclin-cDK
complex becomes fully active and cell
pass the restriction point.The cyclin re-
cruits cDK to its targets, which can be
for example transcription factors that
induce the expression of proteins that
are important for Dna replication.
The cyclins that were induced in late
g1 phase will then be gradually repla-
ced with so-called S-phase cyclins.
These new cyclins recognize a different
repertoire of cDK targets, such that
the S-phase cyclin-cDK module is ba-
sically a whole different enzyme than
the g1-cyclin-cDK module. This S
phase cyclin-cDK module then prepa-

res the cell for the next steps in the cell
cycle, g2 phase and M phase, during
which,among other things, it builds the
mitotic spindle, which is a cDK-de-
pendent event. Then, as observed by
Tim Hunt in his sea urchin eggs, the
cyclins are suddenly destroyed during
M phase. More specifically, cyclin de-
struction occurs right after the chro-
mosomes have separated into the
daughter cells. The successful segrega-
tion of the chromosomes into the pro-
spective daughter cells then activates a
signaling pathway called the mitotic
exit network,which functions to let the
cell know that it is now safe to exit M

phase and to start cytokinesis, i.e. split-
ting of the cell into the two daughters.
The mitotic exit network therefore has
an extremely important function: ma-
king sure that the cell does not undergo
cytokinesis while there is still Dna
present in the space between the two
daughter cells,which then could also be
split by the mechanic forces that cleave

the cell; thus, the mitotic exit network
prevents fragmentation or loss of chro-
mosomes. In molecular terms, the
function of the mitotic exit pathway is
to turn off cDK (for example by de-
stroying the cyclins), and this sudden
drop in cDK activity is the signal for
the cell to proceed with cytokinesis.
The daughter cells are then born with
very low cDK activity and are back at
square one: g1 phase, after which the
whole cell cycle can start again.

a Closer look at
CheCkpoints
as mentioned before, checkpoints mo-

nitor cell cycle progression, slowing it
down or completely stopping it in case
of cellular stresses that can disrupt the
integrity of the cell. One of the best stu-
died checkpoints is the Dna damage
checkpoint, which arrests the cell cycle
when the cell has sensed damaged
Dna.certain aberrant Dna structures
are known to be potent activators of the
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cause replication of Dna that contains
a relatively harmless form of Dna da-
mage can result in a much more dange-
rous type of Dna damage.For example,
one well-known source of Dna damage
is UV light, which can cross-link nucle-
otides. while cross-linked nucleotides
are obviously not healthy for the cell,
such Dna damage does not necessarily
pose an immediate risk to its viability.
However, if the cell would attempt to re-
plicate such damaged Dna, the Dna
replication machinery might get ‘stuck’
on the damaged Dna because it cannot
replicate through the damaged Dna
template. If this situation lasts too long,
the Dna replication fork can collapse,
resulting in a broken chromosome.Such
a broken chromosome, often referred to
as a Dna double strand break, is by far
the most dangerous type of damage for a
cell, since broken chromosomes are al-
most always lost if not repaired,or, alter-
natively, if broken chromosomes are
repaired unfaithfully, the broken chro-
mosome ends can be fused to other
chromosomes. loss of chromosomes

and chromosomal rearrangements are
important events associated with cell
death, development of cancer as well as
many other types of syndromes and dis-
eases, which is why organisms have de-
veloped such elaborate systems of
checkpoints and Dna repair mecha-
nisms during the course of evolution.

The main checkpoint that operates
during M phase checks whether all
chromosomes have been attached to
the mitotic spindle.The mitotic spindle
is the structure composed of microtu-
bules that pulls the chromosomes into
each of the two daughter cells. If the
mitotic spindle would start pulling
chromosomes into the daughter cells
before all chromosomes are attached,
the distribution of chromosomes would
be uneven.an uneven number of chro-
mosomes, as mentioned before, is asso-
ciated with development of cancer and
several other human syndromes, thus
stressing the importance of the M
phase checkpoint for the organism’s
well being.

the basiC moleCular
maChinery of the
Cell CyCle
The past three decades have seen an
enormous advance in our understanding
of cell cycle regulation at the molecular
level.Many components of the cell cycle
were first identified by lee Hartwell in
the early 1970s in a genetic screen in the
budding yeast S. cerevisiae for genes that
control the cell cycle. Back then, it was
not clear that cells actually controlled the
cell cycle, and the key finding of dr.
Hartwell’s studies was that the cell cycle
can be broken down into separable
events that depend on successful com-
pletion of the previous event (e.g. mito-
sis will not start before Dna replication
has finished, and cytokinesis will not
take place until chromosomes have been
separated properly). These studies the-
refore fundamentally changed the way
we view the mechanism of cell duplica-
tion, and provided the research field with
a large collection of so-called cDc (cell
division cycle) genes that turned out to
be key players in the cell cycle.One such
key player in cell cycle control is cyclin
dependent kinase (cDK), which was
originally isolated by dr. Hartwell as the
28th mutant of the cell division cycle
(cDc28). around the same time, paul
nurse performed an identical gene in
another type of yeast, fission yeast (or S.
pombe), and called it cDc2.nowadays,
cDc28 and cDc2 are more com-
monly referred to as cDK1.cdk1 is the
single most important protein in regula-
tion of the cell cycle in all eukaryotes
(prokaryotes do not have cDKs and
their cell cycle is orchestrated in a diffe-
rent manner) and it is therefore not sur-
prising that inactivation of this gene in
any organism results in inviability. Even
though yeast and humans diverged from
each other about 1 billion years ago,
cdk1 is still so well conserved that one
can replace the gene that encodes yeast
cdk1 with its human counterpart, and
these ‘humanized’yeast cells will live just
fine.This finding also justifies the use of
yeast to study the cell cycle, as many of
the data observed in budding yeast can
be extrapolated to higher eukaryotes. In-
deed, most of the concepts of the cell
cycle were first developed in yeast, and
because the cell cycle is short (about 90-
100 minutes) and it is so easy to geneti-

Figure 3. e DNA damage checkpoint targets CDK to block cell cycle progression in higher eu-
karyotes in at least two ways. It is currently not entirely clear how Dna damage is sensed, but it re-
sults in activation of the kinases aTM and aTr. aTM and aTr activate p53, which results in
transcription of the cKI p21, which directly binds and inhibits cyclin-cDK complexes. Furthermore,
aTM and aTr activate a second set of kinases, chk1 and chk2. ese kinases phosphorylate the
phosphatase cdc25, leading to its degradation. e absence of cdc25 results in a shift from unphos-
phorylated cDK to phosphorylated cDK, and this phosphorylation (which occurs in the n-terminus
of cDK and which inhibits the activity of cDK) is carried out by the kinase wee1.

Figure 2. e molecular machinery of the cell cycle. During g1 phase cDK is inactive because no
cyclins are expressed. However, when growth factors stimulate the cell´s receptors, the ras signaling
pathway triggers expression of the g1 cyclins. e cyclin-cDK complex is still held inactive by cKIs
(cDK Inhibitors) such as p21waF and p27KIp, and destruction of these proteins results in fully acti-
vated cyclin-cDK and thus clears the way for passage of the restriction point (known as Start in S. ce-
revisiae). Different cyclins are expressed during the different stages of the cell cycle, and each different
cyclin-cDK complex controls different targets and cellular processes. Ultimately, in a later stage of M
phase, the cyclins are destroyed and cKIs are re-expressed. is results in a sudden drop in cDK acti-
vity, which induces cytokinesis.
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checkpoint, especially single-stranded
Dna and the junction between single-
stranded and double-stranded Dna.
Furthermore, a potent signal for check-
point activation is generated when the
Dna replication machinery gets stuck
on damaged Dna (often referred to as
replication fork stalling). Exactly how
cells detect Dna damage or stalled re-
plication forks is still unclear, but it leads
to activation of a signal transduction
pathway that initiates with two large ki-
nases, aTM and aTr (Fig. 3). Down-
stream of aTM and aTr function two
other kinases,chk1 and chk2.all these
kinases can phosphorylate a plethora of
proteins, but I will highlight only those
that are important for regulation of the
cell cycle. In higher eukaryotes, one of
the main targets of the checkpoint is the
tumor suppressor p53, which is a trans-
cription factor that becomes activated by
phosphorylation by the checkpoint ki-
nases. p53 then transcribes cDK inhi-
bitors such as p21, which binds and
inhibits cyclin-cDK complexes. a se-
cond arm of the checkpoint pathway fo-
cuses on cdc25, which is
phosphorylated and thereby inhibited by
checkpoint kinases. The function of
cdc25 is to counteract the tyrosine ki-
nase wee1, which phosphorylates cdk1
and thereby inhibits it.Therefore, by in-
hibiting the phosphatase activity of
cdc25, the checkpoint induces cdk1

phosphorylation, resulting in inhibition
of cell cycle progression.

It is clear that checkpoint are incre-
dibly important for well-being of the
organism and loss of checkpoint inte-
grity has been associated with a range
of human syndromes and diseases, one
of which being cancer.

Cdks as Chemothera-
peutiC targets
while cDK activity is required for nor-
mal cell cycle progression, it is also at the
heart of tumor growth. In one way or
another, cDK activity is upregulated in
every single tumor. For example, about
50% of all cancers have a mutation in
p53, resulting in a loss of critical check-
point functions and thus in elevated
cdk1 activity. Furthermore, many tu-
mors express a mutant form of ras, a
protein that activates Map kinase
(MapK) signal transduction pathway
that ultimately leads to increased expres-
sion of cyclin D, which activates cdk1.
Many more mutations have been descri-
bed that lead to aberrant activation of
cdk1 in tumors. The fact that tumor
growth is driven by cDK activity has led
to development of pharmacological
cDK inhibitors as a cancer therapy, se-
veral of which are currently in clinical
trial. However, it was also realized that
cDK inhibitors are much more potent
when combined with existing chemot-

herapeutics, especially those drugs that
act by damaging Dna. cancer cells are
especially sensitive to Dna damaging
agents because –in contrast to normal
cells- they typically lack functional Dna
damage checkpoints, and therefore fail
to arrest the cell cycle when chromoso-
mes have been damaged. passage
through the cell cycle with such dama-
ged chromosomes, especially the ones
with Dna double strand breaks, leads to
loss of essential genetic information and
thus cell death.why the combination of
Dna damaging chemotherapeutics and
cDK inhibitors is more potent than eit-
her drug alone is explained by the fin-
ding that cDK activity is required for
correct repair of damaged Dna (by our
laboratory as well as others). Thus, in-
flicting Dna damage on cancer cells
while at the same time inhibiting cDK
activity results in Dna damage that can
no longer be repaired efficiently, leading
to tumor cell death.

One major problem of chemotherapy
is its side effects; it often also harms
cells that are required to divide rapidly
under normal circumstances, such as
bone marrow cells, cells in the digestive
tract and in hair follicles. The most
common side-effects of chemotherapy
are therefore myelosuppression (decre-
ased production of blood cells), muco-
sitis (inflammation of the lining of the
digestive tract) and alopecia (hair loss).

Other well-known examples of side ef-
fects are nausea and vomiting. another
serious problem of Dna damage-
based chemotherapy is that might in-
duce mutations in healthy cells, which
in a later stage (sometimes decades
later) can lead to secondary tumors.
The challenge is therefore to make che-
motherapy less harmful to healthy cells,
which is one major focus of research in
my group and which I will discuss in
the next section.

identifiCation of
novel Chemothera-
peutiC targets
One goal of my research is to identify

potential chemotherapeutic targets that
can be used in combination with cDK
inhibitors to more specifically target
cancer cells rather than healthy cells.we
are doing so by unraveling the genetic
network that involves cDK1. Or, more
simply put,we are in the process of iden-
tifying the genes that become essential
for cell viability when cdk1 activity is re-
duced (for example when cells are tre-
ated with cDK inhibitors). For our
studies we use the budding yeast S. cere-
visiae, because it is a simple eukaryotic
organism with a relatively small genome
(~6000 genes), it has one single, highly
conserved cDK that controls the cell
cycle (cdk1, also known as cdc28), and
it is extremely easy and cheap to make
mutants (with one pcr product one can
create a knockout in less than a week).
Our experimental set-up is as follows.
we have constructed a yeast strain in
which the wild-type cDK1 gene has
been replaced with the engineered cdk1-
as1 allele.This mutant has a point muta-
tion, F88→g, which creates an enlarged
aTp binding pocket in the kinase do-
main. In fact, the aTp binding pocket is
now so large that it fits a bulky, non-
hydrolyzable aTp analog, called 1-nM-
pp1.This aTp analog is too big to bind
any other kinase (or any aTp binding
protein for that matter), such that it very
specifically targets cdk1-as1. Further-
more, because it cannot be hydrolyzed, it
will stay stably bound to the aTp bin-
ding pocket of cdk1-as1, thus inhibiting
its activity. To sum it up briefly, the 1-
nM-pp1 aTp analog is a highly speci-
fic, membrane permeable inhibitor of
cdk1-as1. In absence of 1-nM-pp1,

cdk1-as1 mutant cells grow just fine,but
treatment with 1-nM-pp1 inactivates
cdk1-as1 within minutes and comple-
tely blocks cell cycle progression.

we are now crossing this cdk1-as1
mutation into the yeast deletion library,
which is a library consisting of ~5000
yeast strains that carry individual dele-
tions in every non-essential gene. The
next step will be treatment of this entire
collection (that now also carries the
cdk1-as1 allele) with a low dose of 1-
nM-pp1.The dose of 1-nM-pp1 will
be low enough to allow growth of
cdk1-as1 single mutations. However,
certain genes will become essential for
cell viability under such conditions of
reduced cDK activity, and mutants lac-
king those genes will die. In a small-
scale pilot experiment we identified a
set of genes that was essential under
low cDK conditions, and this set con-
tained genes that are mostly involved in
Dna repair and in control of mitosis
(Fig. 4). This is an encouraging result,
because there are currently several che-
motherapies in clinical trial that com-
bine cDK inhibitors with either Dna
damage therapy (e.g. gamma irradia-
tion) or with inhibitors of mitosis (e.g.
the microtubule inhibitor paclitaxel),
thus showing that results obtained with
our yeast model can be extended to
cancer patients. It will therefore be very
interesting to identify the entire set of
genes that is important for cell survival
under conditions of low cDK activity,
so that we can predict which proteins
we should try to target (in combination
with inhibiting cdk1) in cancer pati-
ents to kill or severely reduce growth of
tumor cells.The next step will be to ve-
rify the results obtained with our yeast
experiments in a mammalian cell sys-
tem.

identifiCation of
Cdk targets
Despite the fact that cDKs have been
the focus of research for about three de-
cades, remarkably few cDK targets have
been identified. Indeed, the number of
known cDK targets is by far too little in
order to explain how cdk1 regulates the
cell cycle. Therefore, identification of
cDK targets is a major challenge for
understanding the molecular machinery

of the cell cycle and is the second major
focus of my research. For the sake of
simplicity I will not get into technical
details, but, simply put, we have develo-
ped an integrated approach of bioinfor-
matics, genetics, molecular biology and
mass spectrometry to predict which pro-
teins may be targets of cdk1. Using this
approach we have already identified se-
veral potential cdk1 targets, and, impor-
tantly, this approach also identified
several known cdk1 targets, justifying
our methodology. we are now in the
process of confirming these potential
targets using genetic and biochemical
techniques. The identification of cDK
targets will (1) help explain how cdk1
controls the cell cycle, (2) it might iden-
tify novel processes involved in execution
of the cell cycle, and (3) ultimately it
might contribute to development of
more specific and efficacious chemothe-
rapy.

In summary,our lab is focused on the
identification of novel processes that are
under control of cdk1 as well as direct
cdk1 targets. while cdk1 has been
studied for three decades, it is clear that
it has a lot more in store for us and it
might be a key target in the fight
against cancer.

Figure 4. genes that are essential for cell viability when Cdk1 activity is reduced. In a small-scale screen in budding yeast we identified a plethora of
genes that are essential for cell viability when cDK activity is artificially reduced with the inhibitor 1-nM-pp1.
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utvikling av lege-
midler- steg for steg
Utviklingen av nye legemidler er en
svært kostbar, komplisert og tidkrevende
prosess. Et legemiddelfirma bruker i
gjennomsnitt 10 til 12 år og om lag 900
millioner dollar på å få et nytt legemid-
del ut på markedet. I tillegg vil kun en av
ti forbindelser som testes klinisk komme
gjennom nåløyet. av den grunn sørger
legemiddelselskapene for å ha flere pro-
sjekter gående i de tidligste utvikling-
strinnene, for deretter å eliminere
prosjekter etter hvert som de når lenger
frem i den ressurs- og kostnadskrevende
utviklingsprosessen.Den moderne,mål-
rettede legemiddelutviklingen deles inn i
flere steg:

1. Identifisering av et sykdomsrelatert
makromolekyl
Startpunktet for utvikling av et legemid-
del innebærer å identifisere et makromo-
lekyl eller et biokjemisk spor som kan
assosieres med en bestemt sykdom.Mak-
romolekylet er som oftest et protein,men
nukleinsyrer kan også være attraktive mål
for behandling av enkelte sykdommer.
Identifiseringen av et spesifikt protein in-
volverer studier av modellorganismer
(”knock-out/knock-in” av gener), syk-
domsrelaterte cellebaserte metoder, kli-
niske data, biokjemiske analyser etc. I
tillegg til biologisk relevans må også det
bestemte proteinet kunne binde en kje-
misk forbindelse med en viss spesifisitet
og affinitet. For strukturbaserte prosjek-
ter må strukturen (nMr- eller krystall-
struktur) til proteinet være tilgjengelig.

2. Identifisering av forbindelser som
binder til proteinet (”hit”)
Den beste metoden for å finne en kje-
misk forbindelse som binder til det syk-

domsrelaterte proteinet og som bidrar til
ønsket effekt, er å ”screene”mot en sam-
ling av forbindelser. De fleste store lege-
middelfirmaene har automatisert denne
prosessen og benytter seg av biblioteker
bestående av et stort antall kjemiske for-
bindelser (104 til 106). I denne HTS-
prosessen (”High Throughput
Screening”) blir enzymaktiviteten målt
og inhibitoreffekten til de ulike forbin-
delsene bestemt. HTS er svært ressurs-
krevende og reproduserbarheten av
aktivitetsassayet utfordrende.Det kreves
også at assayet kan overføres til en stor-
skala-automatisert rutine.

Det er i denne fasen at strukturba-
serte teknikker har bidratt til at mindre
firmaer og akademiske institusjoner nå
har etablert raske og effektive legemid-
delprosjekter ved bruk av beregningsba-
serte metoder og/eller fragmentbasert
småskala ”screening” (Se senere).

3. Identifisering av et potensielt lege-
middel (” lead”) og optimalisering
Ulike forbindelser med inhiberende ef-
fekt på proteinet modifiseres for å bedre
bindingsaffinitet (nM - pM området) og
selektivitet. Forbindelsen resyntetiseres
for fullstendig validering og analyse av
dens absorpsjon, distribusjon, metabo-

fra molekyler til medisiner - struktur-
basert utvikling av nye legemidler
innholdet i denne artikkelen er basert på konferansen 40. ”international school of
Crystallography”, hvor ida rosnes deltok – og vant posterprisen!

F O r F a T T E r :
I D a r O S n E S

Den tredimensjonale struktu-
ren til makromolekyler impli-
sert i ulike sykdommer spiller
i dag en viktig rolle i utvik-
lingen av moderne legemidler.
Utviklingen av spesifikke me-
disiner (”drugs”) som okkupe-
rer proteiners aktive sete eller
regulatoriske område og der-
med påvirker spesifikke biolo-
giske prosesser, kalles
strukturbasert legemiddelde-
sign – nettopp fordi man ut-
nytter kjennskap til proteinets
struktur.

lisme, ekskresjon og toksisitet
(aDMET).

4. Preklinisk og klinisk testing
Målet er å komme frem til en forbin-
delse som har de rette egenskaper for å
kunne gjennomføre kliniske tester på
mennesker (”lead compound”). Dette
steget er det mest kostbare og tidskre-
vende i legemiddelutviklingen, og også
her fokuseres det på aDMET.

Fase 1: legemiddelet testes med
tanke på sikkerheten.Et lite antall frivil-
lige friske personer bruker legemiddelet
for å teste hva som skjer med forbin-
delsen i menneskekroppen. I tillegg tes-
tes bivirkninger og dosenivå. 70 % av
legemidlene består denne fasen.

Fase 2: I denne fasen testes effekti-
viteten av legemiddelet. legemiddelet
eller en placebo gis til flere hundre pasi-
enter med tilstanden eller sykdommen
som skal behandles. Denne fasen kan
vare fra 6 måneder til flere år avhengig
av behandlingsformen. Kun 1/3 av lege-
midlene som testes når fase 3.

Fase 3: Her testes legemiddelet i flere
hundre til tusener av pasienter. Dette gir
en bedre oversikt over forbindelsens ef-
fektivitet, fordeler og eventuelle bivirk-
ninger.

strukturbasert lege-
middeldesign
Strukturen av en forbindelse bundet til
et protein gir detaljert oversikt over
interaksjonene som er involvert. Struk-
turen kan benyttes til å endre forbin-
delsen slik at nye interaksjoner kan
oppstå og dermed øke affiniteten og spe-
sifisiteten for det bestemte proteinet. I
tillegg kan strukturen benyttes for å av-
gjøre hvor forbindelsen kan endres for å
påvirke aDMET- egenskapene, ved å

finne ut hvilke interaksjoner som er av-
gjørende for affinitet og hvilke som er
modifiserbare.

Som følge av at antallet løste pro-
teinstrukturer har økt kraftig de siste 20
årene, har det blitt utviklet flere eksperi-
mentelle og beregningsbaserte metoder
hvor proteinstrukturen legges til grunn
for utviklingen av legemiddelet. Målet
med metodene er å raskt identifisere po-
tensielle legemidler som kan inngå i de
videre optimaliserings- og utvikling-
strinnene.

1. De novo-design
I denne metoden benyttes strukturen av
et protein uten ligand til å generere kje-
miske forbindelser som kan binde pro-
teinet. programmene tar i bruk flere
algoritmer som identifiserer interaksjo-
ner som kan danne grunnlag for å bygge
og utvikle en forbindelse. Ved hjelp av
fragmentbiblioteker og passende linkere
til å knytte fragmentene sammen, byg-
ges molekyler som er komplementære til
det aktive setet eller et annet utvalgt
interaksjonspunkt på proteinoverflaten.

2. virtuell screening (”docking”)
”Docking” predikerer bindingsenergi og
orientering av kjemiske forbindelser til

et strukturbestemt protein.Metoden be-
nytter seg av databaser med et stort an-
tall kjemiske forbindelser (104 – 106),
og finner molekyler med affinitet for det
aktive setet. Svakheten ved metoden er
at de potensielle inhibitorene som iden-
tifiseres er relativt store (400 – 600 Da),
fordi mange interaksjoner med proteinet
gir en god scoringsverdi. Dermed kan
det bli vanskelig å forbedre affiniteten
uten å måtte øke molekylvekten ytterli-
gere. Som en tommelfingerregel bør den
endelige forbindelsen ha en molekyl-
masse under 500 Da. Dette betyr at op-
timaliseringsprosessen er vanskelig å få
til, fordi deler av molekylet fra ”doc-
kingen” må byttes ut for å holde mole-
kylvekten lav (* ”rule of Five”)

3. Fragmentbasert design
Fragmentbasert design har utviklet seg til
å bli et viktig verktøy det siste tiåret.Me-
toden baserer seg på at de fleste forbin-
delser som binder til et protein kan ses på
som et antall mindre fragmenter. Frag-
mentene, med molekylmasse i området
150 – 300 Da,blir identifisert ved å ”scre-
ene” et relativt lite bibliotek av små orga-
niske molekyler (400 – 20 000) ved bruk
av eksperimentelle teknikker som rønt-
gen-krystallografi eller nMr-spektro-
skopi. Det er ikke mulig å få en pålitelig
scoringsverdi for ”docking” av så små
fragmenter. Strukturene av fragmenter
som binder til proteinet kan brukes til ut-
vikle større og mer komplekse forbin-
delser som er spesialdesignet til å binde
det aktive setet. Dette kan gjøres ved; (a)
fragment-evolusjon (fig. 1), (b) frag-
ment-kobling (fig.2), (c) fragment-”self-
assembly” (fig. 3) og (d)
fragment-optimalisering (fig. 4). I denne
sammenhengen er det særlig interessant
at kopling av to fragmenter med mM af-
finitet ofte kan resultere i en kombinert

Fig. 1: Fragment-evolusjon. Fragmentet i (a)
utvikles ved å tilsette nye funksjonelle grupper
(B) som øker affiniteten for proteinets aktive
sete.

Figur 3: Fragment-”self-assembly”. Fragment 1 og 2 (a) sine reaktive grupper kan føre til et lege-
middel med bedre affinitet (B)

Figur 2: Fragment-kobling. Fragment 1 (a) og fragment 2 (B) kobles sammen ved hjelp av gruppe
som fører til at det potensielle legemiddelet (c) binder sterkere.
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forbindelse med μM affinitet. Sammen-
liknet med tradisjonell ”screening”(HTS)
og”docking”er fragmentbasert optimali-
sering mer effektiv, siden molekylvekten
kan holdes under den kritiske grensen
mens affiniteten stadig forbedres.

sammenfatning
Den store optimismen som eksisterte i
det strukturbaserte feltet av legemiddel-

bransjen for 5 til 10 år siden, er i dag byt-
tet ut med mer nøktern realisme. Det vil
fremdeles være svært ressurskrevende å
utvikle legemidler, og det finnes knapt
noen snarveier til målet. Derfor vil aka-
demiske grupper fortsatt spille en viktig
rolle i oppklaring av biokjemiske detaljer
og avdekking av genetiske interaksjoner,
som kan være utgangspunkt for utvik-
ling av nye potensielle medisiner. I til-
legg er validering av utvalgte forbindelser

som binder til sykdomsrelaterte protei-
ner noe akademiske grupper kan bidra
med.

* ”rule of five”:
Er basert på analyser av kjente aktive
forbindelser og definerer fire fysikalsk-
kjemiske egenskaper som må tas i be-
traktning ved utvikling av et legemiddel.
Molekylær masse < 500 Da, clogp < 5,
antall hydrogenbindings-donorer ≤ 5 og
antall hydrogenbindings-akseptorer ≤
10. Kombinert vil disse reglene øke
sannsynligheten for at forbindelsen har
en polaritet som gjør det mulig å passere
biomembraner, men samtidig gi en god
løselighet og rask distribusjon.

Kilder:
Hubbard, r.E. Structure-Based Drug Discovery:
an Overview. Mol. Bio Syst., 2005, 1, 391–406.

rees, D.c, M. congreve, c.w. Murray og r.
carr. Fragment-based lead discovery. nature re-
views Drug Discovery 2004, 660-672.

Figur 4: Fragment optimalisering. En eksisterende hemmer laget ved fragmentbasert metode (a)
optimaliseres ytterligere for oppnå bedre affinitet (B)
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Søknadene sendes til: winnie Eskild på epost: winnie.eskild@imbv.uio.no

alternativt per post til:
winnie Eskild
Institutt for molekylær biovitenskap
Universitetet i Oslo
postboks 1041 Blindern
n-0316 Oslo

våren 2009
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Marte avranden Kjær fra
Universitetet for miljø- og
biovitenskap og nofima
Marin i ås forsvarte 20.
februar doktorgraden sin
”lipider i fiskefôr – spesiell
vekt på lipidtransport og
oksidativt stress.”

doktorgrad om lipider i fiskefôr:
moderasjon er stikkordet

jeg har i doktor-
gradsarbeidet mitt stu-
dert hvordan fôr med ulike nivå av
planteolje og omega-3 påvirker fettrans-
port og oksidativt stress i fisk. Omega-3
hører hjemme i fôr til oppdrettsfisk. For
høyt nivå av omega-3 i fôret gjør derimot
fettet dårligere beskyttet mot harskning,
og dette er det skadelig for helsa og kva-
liteten på fisken.Doktorgraden min viser
at det heller ikke er bra med for mye
planteoljer i fôret. Dette reduserer den
gode effekten omega-3 har. Balanse i
fettsyresammensetningen er derfor svært
viktig, og moderasjon er stikkordet.

Fettet i fôr til oppdrettslaks er i stadig
større grad plantebasert, og planteoljer
inneholder helt andre fettsyrer enn de
tradisjonelle fiskeoljene. I kommersielt
laksefôr i dag kan mellom 20 og 70 % av
fettet være plantebasert.Fettsyrer funge-
rer som byggesteiner i cellemembraner,
er forløpere til viktige signalstoffer, er
sentrale i reguleringen av genuttrykk i
tillegg til å være lager for energi. Det er
sannsynlig at disse prosessene i fisken vil
påvirkes når fettsyresammensetningen i
fôret endres.

Det er kjent at omega-3 senker nivået
av fett i blodbanen, og det virker fore-
byggende på livsstilssykdommer. Vi
gjennomførte fôringsforsøk med laks,
der fisken fikk ett av fire forkjellige fôr
med varierende grad av omega-3 fettsy-
rer. Dersom en stor andel av fettet i fôret
var basert på planteoljer, viser studiene at
den positive effekten av omega-3 opp-
heves, ved at fettutskillelsen fra leveren
øker. Det kan føre til økt fettnivå i blod-
banen.

Videre så vi at fôret rikt på omega-3
fettsyrer førte til økt antall mitokondrier.
Mitokondrier er organeller i cellene som
forbrenner fettet. Vi identifiserte også
flere gener som koder for sentrale protei-
ner i fettforbrenningsreaksjonen.Flere av
disse genene var nedregulert hos laks som
spiste planteoljer, noe som igjen var kor-
relert til en svak reduksjon av fettfor-
brenningskapasiteten i hvit muskel.Dette
gir indikasjoner om at laks fôret med mye
planteolje og lite marine fettsyrer kan for-
brenne mindre og lagre mer fett.

på en annen side viser studiene våre
også at fisk som hadde fått mye omega-
3 i fôret hadde ekstra mye frie radikaler.
I slike tilfeller kan det oppstå oksidativt
stress som medfører skade på blant annet
mitokondriene. når mitokondrienes
membraner får oksidasjonsskader, vil
mindre fett forbrennes som energi.Høye
nivåer av omega-3 kan altså ha negative
helseeffekter i fisken dersom fettsyrene
ikke beskyttes mot oksidasjon (harsk-
ning). Harskning kan som nevnt gi ska-
der på mitokondriene, føre til redusert
fettforbrenning, påvirke fettlagringen i
kroppen og nedsatt leverfunksjon. Stu-
dier av laksens muskel viste at fiskemus-
kelens membraner er rike på
flerumettede fettsyrer,noe som gjør at de
er spesielt utsatt for oksidasjonsskader,og
at dette igjen kan påvirke muskelkvalitet.
Studiene viser at dersom andelen
omega-3 i fôret er høyt, krever det at
bruken av antioksidanter er svært vel-
overveid.

arbeidet ble utført ved nofima Marin
på ås og ved Universitet for miljø og
biovitenskap. Veiledere var professor
Bente ruyter (seniorforsker) og Dr.
anne Vegusdal.
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Kjær, M. a., Vegusdal a., gjøen T., rustan a. c.,
Todorčević M. and ruyter B. (2008): Effect of ra-
peseed oil and dietary n-3 fatty acids on triacyl-
glycerol synthesis and secretion in atlantic salmon
hepatocytes. Biochim Biophys acta. 1781(3):112-
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Kjær M. a.,Todorčević M.,Torstensen B. E., Ve-
gusdal a. and ruyter B. (2008): Dietary n-3
HUFa affects mitochondrial fatty acid �-oxida-
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stensen B., ruyter B. (2009): High n-3 HUFa le-
vels in the diet of atlantic salmon affect muscle
and mitochondrial membrane lipids and their sus-
ceptibility to oxidative stress. (Manuscript, sub-
mitted)
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regulering av denitrifikasjon i
agrobacterium tumefaciens og
paracoccus denitrificans; respons
på miljøfaktorer

Inntil relativt nylig påvirket mennesket i
liten grad den globale nitrogensyklusen.
Dette har endret seg betraktelig etter in-
dustrialiseringen og i dag bidrar men-
neskelig aktivitet til en betydelig
anrikning av nitrogen til hele biosfæren.
økningen i mengde biologisk tilgjenge-
lig nitrogen medfører i sin tur til økt ut-
slipp av lystgass (n2O) til atmosfæren
både fra dyrket jord og naturlige økosy-
stemer. Dette er et miljøproblem fordi
n2O er en kraftig klimagass (300 ganger
mer potent enn cO2), i tillegg til å bidra
til nedbrytning av ozonlaget i stratosfæ-
ren.

Denitrifikasjon,hvor nitrat/nitritt re-
duseres til n2 via n2O og nitrogen-
monoksid (nO), inntar en nøkkelrolle i
det globale nitrogenkretsløpet ved å
føre molekylært nitrogen tilbake til at-
mosfæren fra biosfæren. prosessen er
også den viktigste mikrobielle kilden til
atmosfærisk n2O. De fleste organis-
mer vil respirere oksygen når det er til-
stede, men mange mikroorganismer
kan veksle til å respirere andre forbin-
delser, som nitrat, om oksygennivået
blir lavt. Dette gir betydelig mer ener-
giutbytte enn alternativet, som er fer-
mentering. Mange ulike mikro-
organismer har evnen til å denitrifisere.
Ved fullstendig denitrifikasjon reduse-
res nitrat i fire steg via nitritt (nO2-),
nO og n2O til sluttproduktet nitro-
gengass (n2) som utgjør 79 % av luf-

ten vi puster.prosessen involverer gener
som koder for de fire ulike reduktasene,
og i tillegg et helt oppsett gener som i
sin tur regulerer reduktasegenene.
Mellomproduktene nO2- og nO er
giftige for cellene ved relativt lave kon-
sentrasjoner.

En streng genetisk regulering av de-
nitrifikasjonsprosessen er nødvendig for
at bakteriecellene skal unngå en høy
nettoproduksjon av mellomprodukter.
Det er behov for mer kunnskap både
om hvordan dette skjer i ulike bakterie-
grupper, og hvordan prosessene påvir-
kes av faktorer i omgivelsene.Hit hører
fluktuasjoner i oksygennivå, og til-
gjenglighet av nitrat/nitritt. En annen
viktig faktor er pH, og det er observert
at lav pH i jord fører til økt n2O/n2
ratio, mest sannsynlig gjennom inhibe-
ring av n2O reduktase (n2Or). Det
trengs forskning for å øke forståelsen av
hvordan ulike faktorene påvirker
mikrobielle prosesser in situ,men ytter-
ligere studier av isolerte kulturer under
kontrollerte forhold er et verdifullt
motstykke som i større grad kan synlig-
gjøre mekanismene som er involvert.

Dette arbeidet har vært fokusert på
to modellorganismer av denitrifise-
rende bakterier, paracoccus denitrifi-
cans og agrobacterium tumefaciens,
med hovedvekt på genregulering og
gass-produksjon (nO, n2O og n2).

arbeidet er en integrert del av en ni-
trogenforskningsgruppe på UMB
(UMB nitrogen group
http://www.umb.no/nitrogengroup/),
som driver en omfattende kartlegging
av denitrifiserende bakteriers økologi
og regulatoriske biologi.

resultatene demonstrerer store for-
skjeller i hvor effektivt ulike bakterier
klarer overgangen fra oksisk respirasjon
til denitrifikasjon. Dette representerer
tydelig en regulatorisk utfordring som
under visse betingelser resulterer i full-
stendig blokkering av respirasjonen pga
nO. Det understreker betydningen av
regulatorisk kompetanse for overlevelse
(fitness) under skiftende miljøbeting-
elser. Studiene gir også ny grunnleg-
gende innsikt i mekanismer som fører
til økt utslipp av n2O ved lave pH, og
er et viktig bidrag til forskningsgrup-
pens mål om å finne frem til måter å re-
dusere n2O utslippene til atmosfæren.

arbeidet var veiledet av professor
åsa Frostegård ved IKBM og profes-
sor lars Bakken fra IpM og ble utført
ved begge institutter. Så langt er en ar-
tikkel publisert (1), men flere arbeider
står på trappene og vil bli publisert i
nær fremtid.

Referanseliste:
1. Bergaust, l., Shapleigh, j. p., Frostegard, å. &
Bakken, l. (2008) Environmental Microbiology
10, 3070-3081.
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