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Imin forrige spalte spurte jeg hva som må til for å lykkes som forsker. redaktøren har sagt sitt allerede (se forrige num-
mer av nBS nytt) og det bør gi stoff til diskusjon. I dette nummeret finner dere en respons fra Tore Skotland og både
redaktøren og jeg håper på flere innspill framover. jeg skal (foreløpig) ikke falle for fristelsen til å selv legge ut om dette,
men la meg si at jeg er enig med Tore i at valg av stedet hvor man gjør sine MSc og PhD studier samt sin første post-

doc er veldig viktig. jeg er også enig med Tore i at arbeidsinnsatsen i seg selv ikke er avgjørende, men jeg vil allikevel påstå at
man ikke bør satse på en (akademisk) forskerkarriere hvis man i utgangspunkt ønsker en 9-til-5 jobb (eller var det 4, eller halv
fire?). I akademia er saken nokså klar synes jeg. Det å vinne en av de få faste akademiske stillinger som finnes er som å vinne
i idrett. For de av oss som ikke er geniale betyr det at vi må trene så mye vi orker, i det som er en verdensomspennende kon-

kurranse.
Det hjelper også å bo i et land hvor man faktisk satser på forskning, både i staten og industrien. På dette om-

rådet er norge neppe verdens beste land å bo i, men heldigvis skjer det positive utviklinger. rundt omkring i lan-
det jobber mange, inklusive prominente nBS medlemmer,med å utvikle forskningsbasert (bio-)industriell aktivitet,
som vil skape jobber, forskerkarrierer og ikke minst den politiske anerkjennelsen av at det lønner seg å forske.Kan-
skje dette kan føre til at det kommer en dag hvor politikerne vil forstå hvor lønnsomt det kan være å drive med
grunnforskning.

når det gjelder forskningens innovative kraft er det forøvrig en ting som jeg mener vi forskere ikke er flinke
nok til å belyse, nemlig sammenhengen mellom forskning og utdanning av våre framtidige innovatører. Politi-
kerne rundt oss, og kanskje også mange av nBS sine medlemmer, måler gjerne forskningens innovative effekt ved
å telle patenter, start-up bedrifter osv. Selvfølgelig er det legitimt å telle, men jeg er overbevist om at de indirekte
effektene av forskning på innovasjon er vel så viktige. Hvis MSc og PhD studenter utdannes i toppkompetente
forskningsmiljøer, hvor man er i forskningsfronten og hvor nye problemstillinger og nye løsninger diskuteres hver

dag, vil de få større innovative evner enn studenter som jobber med forholdsvis trivielle, snevre og kortsiktige problemstillinger.
Min påstand er at den beste veien til mer innovasjon er å øke nivået på utdanningen, og for å gjøre dette må utdanningen skje i
gode forskningsmiljøer. Det kan da ikke være tilfeldig at noen av USas forskningsmessig beste universiteter også er de som lyk-
kes innen næringsutvikling?

Vi bør jobbe for at norske politikere, i likhet med f eks sine amerikanske, finske og irske kolleger, skjønner at innovasjon er
tuftet på langsiktig god (grunn)forsking uten at dette nødvendigvis kan kvantifiseres ved å se på hvor mange bedrifter som har
sprunget ut av et enkelt forskningsprogram.

jeg ønsker alle en innovativ høst.
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jeg håper dere har hatt en trivelig
sommer til tross for dårlig vær har
jeg hørt (selv har jeg kost meg i
Frankrike i 7 uker med ferie

og aurora-stipend). Dette numme-
ret bærer preg av reisevirksomhet med
en rapport fra kurs i systembiologi i
reykjavik. I tillegg følger en liten rap-
port fra undertegnedes deltagelse på
”advances in Molecular Mechanisms
of Disease” i Oslo 8-12 juni. Et meget
bra symposium og kurs med overras-

kende få deltagere. Dette nummeret
inneholder også et nyhetsbrev fra nor-
wegian Microarray consortium samt
omtale av to ferske doktorgrader fra
Universitetet i Oslo.

I forrige nummer forsøkte presi-
denten å dra i gang en debatt om
forskningens vanskelige vilkår. Vi har
fått et svar (under). Vi håper flere føler
seg kallet til å komme med bidrag om-
kring dette også i neste nummer. jeg
har nå vært tre dager i min nye jobb

som miljøpolitisk rådgiver i næringsli-
vet og det ser spennende ut – litt som
å komme tilbake til det virkelige, men-
neskelige liv etter mange år i forsk-
ningens kloster (eller var det en bikube,
for ikke å si vepsebol?). Det er nok av
forskningsutfordringer på miljøfeltet,
forresten, og jeg tror jeg skal sette meg
litt inn i Vincents nye
Borregaard-prosjekt.

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

Vincent Eijsink stiller i siste
nummer av nBS-nytt en del
spørsmål om hva som skal til
for å lykkes som forsker og

ber nBS medlemmene om å gi råd til
stipendiater, post-docs og unge forskere.
Mitt erfaringsgrunnlag er 10 år i grunn-
forskning og deretter mer enn 25 år i
farmasøytisk industri
(nycomed/amersham/gE Healthcare)
der jeg har hatt ansvar for å ansette
mange personer. I mitt møte med unge
stipendiater/forskere har jeg fått inn-
trykk av at problemstillingen som Eij-
sink tar opp burde få betydelig større
oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i
utdannelsen og absolutt i god tid før
valg av hovedfagsoppgave. Mine råd til
hovedfagsstudenter og stipendiater er:

Det er gunstig dersom du kan velge
en oppgave du i utgangspunktet bren-
ner for, men ikke la det være avgjø-
rende; mange problemstillinger blir
svært interessante når en får mer kunn-
skap om dem. Hvis du er svært opptatt
av på sikt å etablere deg som forsker
med egen gruppe er det viktig å velge

en ”sikker” oppgave i starten. Velg der-
for en veileder som publiserer jevnt i
gode tidsskrift.Velg en oppgave som er
innenfor veilederens kjernekompetanse;
der er muligheten størst for at det opp-
nås resultater som kan publiseres.gode
data oppnådd i en god gruppe øker mu-
ligheten for stipend.Det er gunstig der-
som du får muligheten til å arbeide med
en problemstilling der du lærer et bredt
spekter av metoder.

Forskning innbefatter et svært vari-
ert arbeid der få eller ingen er virkelig
gode til alle typer arbeidsoppgaver. En
bør fortrinnsvis være teoretisk god og
lett tilegne seg ny kunnskap. En bør
være kreativ med tanke på utklekking
av nye ideer og nye forsøk. En bør være
praktisk god på lab for å oppnå repro-
duserbare og gode data. En bør være
god til å tolke egne data på en kritisk
måte, samt gi en lettfattelig presenta-
sjon av data og skrive gode publikasjo-
ner på engelsk. Siden du ikke kan
forvente å ha talent for alle disse aspek-
ter er det viktig å forsøke å lete etter
veileder/medarbeidere som har kom-

plementær kompetanse i forhold til din
egen styrke og svakheter. Samarbeid
med gode kolleger innen komplemen-
tære fagområder er også viktig gjennom
hele forskerkarrieren.

Eijsink stiller også spørsmål om hvor
mange arbeidstimer en må ha per uke
for å lykkes som forsker. går det an å
svare på det? Dette vil vel avhenge svært
av fagfelt og hvor tidkrevende det prak-
tiske arbeidet er.Mitt erfaringsgrunnlag
er at effektiv utnyttelse av tiden man er
på jobb og hvordan man lever seg inn i
problemstillingen er langt viktigere enn
hvor mange timer man er på jobb.

Tore Skotland, gE Healthcare

tanker om hva som skal til for å lykkes
som forsker
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kvensering.neste dag gikk hovedsakelig
på de bioinformatiske og statistiske ut-
fordringene disse typer data – og ikke
minst mengdene – byr på. nye, fritt til-
gjengelige databaser kommer stadig opp,
bl.a. dbgaP, ncBIs nye database for å
koble genotype mot fenotype (hvor er de
norske biobankene….?).

De tre siste dagene utgjorde sympo-
siet, og var satt sammen av en rekke
interessante foredrag fra mange fremra-
gende forskere fra stort sett utland.
Dessverre var det rent forbløffende få
deltagere tilstede (jeg fikk ikke med meg
onsdagen, det var antagelig flest de da,
men likevel…). litt fra menylisten:

Imaging and association studies for
early diagnosis of alzheimer’s disease.
(agneta norberg, Sverige)

Structural MrI and genetics: a bridge
from molecule to behaviour (richard
Frackowiak,UK)

genome wide profiles of common
diseases. (Samuli ripatti, Finland)

Finding disease-related genes in other
species. (Kerstin lindblad-Toh, Sve-
rige/USa)

Brain functional reorganisation in dis-

orders of motor control using PET-ima-
ging. (David Brooks, UK)

The impact of high-throughput se-
quencing on human genetics. (robert
lyle, norge)

Two-photon optical imaging - Single
molecule tracking coupled to nanotech-
nology/quantum dots. (Daniel choquet,
Frankrike)

allele-specific regulation of gene ex-
pression by Dna methylation in pri-
mary leukemic cells. (ann-christine
Syvänen, Sverige)

genetic Structure of Europeans - a
view from the north-East. (andres
Metspalu, Estland)

genomics research guiding therapy
and supporting biobanking, (gert-jan B.
van Ommen, nederland)

cancer genetics and systems biology.
(Olli Kallioniemi, Finland)

Proteomic studies in human diseases.
(lennart Martens, UK)

novel strategies of immune suppres-
sion in stroke.(andreas Meisel,Tyskland)

new advances in biostatistical analyses
of genome wide data. ( juni Palmgren,
Sverige)

new tools of bioinformatics. ( janet
Thornton, UK)

genotyping databases and data archi-
ving.(Paul Flicek, UK)

Deciphering cancer epigenetics.
(Henk Stunnenberg, nederland)

Sequencing and transcriptomics.
( johan den Dunnen, nederland)

I tillegg ble det holdt en egen sesjon
for presentasjon av europeiske plattfor-
mer EMBl and nordic nodes for Mo-
lecular Medicine.

arrangementet ble holdt på Soria
Moria konferansesenter i nordmarka
utenfor Oslo, og både utsikten og maten
var upåklagelig. Så all honnør til arran-
gørene for dette forsøket på å gi et inn-
blikk i noen av de nye mulighetene som
nå har åpnet seg. Bioinformatikerne og
statistikerne har antagelig gylne tider
foran seg, mens det kan se mer noe tvil-
somt ut for de mer tradisjonelle lab-bio-
logene over det rene tekniker-nivå.
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Undertegnede har begynt å bruke så-
kalt neste-generasjons sekvenseringstek-
nologier det siste året, med lovende
resultater. Så jeg meldte meg på kurs og
symposium for å få en oppdatering og
innsikt i videre muligheter, og hva som
er mulig å få gjort i norge. Kurset var
ganske generelt lagt opp. Professor Kje-
till jakobsen fra UiO redegjorde for de
tre hovedplattformene: roche 454, Illu-
mina og Solid, og kom med eksempler
på hva disse kan brukes til: sekvensering
av neandertal-genomet er for eksempel
blitt mulig ved denne teknologien, de
novo-sekvensering av nærmest alt mulig
står selvsagt for døren, hel-genom-
mutagenese av celler og vev kan stude-
res, transkriptome-analyse vil avsløre
ikke bare ekspresjonsnivåer men også
hvilke spleisevarianter som er uttrykt osv.
osv., og er blitt gjort helt ned på enkelt-

celle-nivå. Olle Ericsson, Sverige, fore-
dro om targeted resekvensering og cap-
ture technologies, som vil
komplettere/erstatte micro-array-
baserte teknikker og long-range Pcr.
anna Kiialainen, også Sverige, snakket
om ”Identification of regulatory genetic
variation in childhood acute lymphob-
lastic leukemia”, og hvorledes de hadde
påvist allel-spesifik genekspresjon (aSE)
og undersøkt videre om dette skyldtes
SnPer og/eller Dna metylering. Ker-
stin lindblad-Toh – Sverige og USa,
fortalte om en rekke forskjellige prosjek-
ter på gang: annotering av det humane
genom, nye vertebrate modeller, gene
mapping hos hund (som er en interes-
sant modell av flere grunner), muta-
sjonsdeteksjon. jussi Taipale, Finland,
snakket om studier av Dna-bindende
proteiner ved bruk av massiv parallell se-

rapport fra kurs og symposium

"advances in molecular mecha-
nisms of disease: high roughput
Platforms and advances in imaging"
oslo 8-12 juni 2009
Dette symposiet ble arrangert
av tre nordiske centres of Ex-
cellence innen molekylærme-
disin og inkluderte også kurs i
imaging-teknologier og high-
throughput-sekvensering.
Målet var å gi et innblikk I
status og muligheter for disse
nye teknologiene. Kurset i
imaging var overtegnet, mens
high-throughput hadde ledige
plasser. En rekke til dels glim-
rende foredrag var på sympo-
siet var derimot overraskende
lite besøk. Parallelt med sym-
posiet hadde ScanBalt et sate-
littmøte om nordisk-baltisk
samarbeid innen økologi og
biomedisin.

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

Henk Stunnenberg, nijmegen, nederland

johan den Dunnen, leiden, nederland



fleste eksisterende modeller er førstege-
nerasjons; basert kun på genomiske og
bibliomiske data.Teoridelen ble avsluttet
med en innføring i lineær programme-
ring og betingelsesbaserte metoder for

optimalisering av modeller (Price et al.,
2004, nat. rev. Microbiol.), samt en
gjennomgang av cOBra Toolbox; en
programvarepakke for betingelsesbasert
rekonstruksjon og analyse i Matlab

(Becker et al., 2007, nat. Protoc.).
resten av dagen gikk med til å utforske
ulike cOBra-verktøy gjennom prak-
tiske øvingsoppgaver basert på en mo-
dell av kjernemetabolismen i E. coli.

Så langt hadde kurset dreid seg om
systemer i steady-state, men fjerde kurs-
dag gikk vi også inn på analyse av dyna-
miske tilstander.Dynamiske modeller er
per i dag begrenset til mindre, velstu-
derte systemer, da informasjon om reak-
sjonsrater og flukser er nødvendig.
Dagen begynte med innføringer i kine-
tisk analyse og dynamisk simulering av
massebalanser, og dette ble satt i
sammenheng med ulike typer kjemiske
reaksjoner og støkiometriske forhold i
biokjemiske systemer. Deretter ble ulike
former for signaloverføring og regulering
gjennomgått, samt matematikken bak
simulering av regulatoriske koblinger.
Dagen ble avsluttet med øvingsoppgaver
i Matlab, hvor effekten av perturbasjo-
ner ble studert i en dynamisk modell av
glykolysen i røde blodceller. (Basert på
modellen presentert av Bali og Tomas,
2001, c. r. acad. Sci. III.)

Siste kursdag handlet i hovedsak om
hvordan rekonstruerte nettverk og mo-
deller, i sammenheng med eksperimen-
telle data, kan brukes til å oppnå ny
kunnskap. Bruk av omics-data for å til-
passe, forbedre og validere nettverk og
modeller, samt guide tolkingen av simu-
leringsresultater, ble gjennomgått. Vi-
dere ble det gitt en innføring i ulike
avanserte metoder for å fylle ”hull” i re-
konstruerte nettverk, hvilket kan benyt-
tes som grunnlag for eksperimentelle
undersøkelser. Det ble også demonstrert
hvordan sammenligning av modell-pre-
diksjoner og omics-data kan bidra til å
identifisere hittil ukjente reaksjoner eller
genfunksjoner i organismer. Foreles-
ningene ble avsluttet med en gjennom-
gang av utvikling og fremtidsper-
spektiver innen ”metabolic engineering”.
Deretter ble det gjennomført tre paral-
lelle sesjoner med praktiske øvinger (vi-
dere fordypning i nettverks-
rekonstruksjon, cOBra-verktøy eller
dynamisk simulering) før kurset ble av-
sluttet med forfriskninger og utdeling av
kursbevis på b5 bar&bistro.

Kurset ble organisert av dr.
Bernard ø. Palsson, profes-
sor ved University of cali-
fornia og professor II ved

Háskóli Íslands, i samarbeid med dr.
Ines Thiele, førsteamanuensis ved Hás-
kóli Íslands. I tillegg var flere andre for-
skere involvert i undervisningen.
Palsson har over 20 års fartstid innen
modellering av cellulære prosesser, og
har utviklet flere kurs innen systembio-
logi. Systems Biology Short course fo-
kuserer på kinetisk modellering av
metabolske spor/nettverk, med E. coli
og gjær som modellsystemer.

De fleste kursdagene var delt inn i to
deler; en forelesningsdel på formidda-
gen, etterfulgt av praktiske øvelser på
ettermiddagen. Første kursdag åpnet
med en presentasjon av foreleserne og
kurset, etterfulgt av en introduksjon til

systembiologi; historie, teknologier, da-
tatyper, modellering, analysemetoder og
muligheter. Palsson fokuserte også på
behovet for tverrfaglig kompetanse for at
systembiologi skal kunne fungere som
fagfelt.

andre dag handlet om rekonstrue-
ring av metabolske nettverk ved å danne
en biokjemisk, genetisk og genomisk
(Bigg) strukturert kunnskapsdatabase
for den aktuelle organismen, vevstypen
etc. Konstruksjon av et draft-nettverk ut
fra annoterte genomdata kan automati-
seres. Den videre prosessen med inn-
samling av ytterligere informasjon,
utfylling og korrigering av draft-nettver-
ket, konvertering til maskinlesbart for-
mat, og iterativ evaluering og
korrigering, krever imidlertid mye ma-
nuelt arbeid. Metabolske nettverk har
blitt rekonstruert for en rekke organis-
mer (http://systemsbiology.ucsd.edu/-
In_Silico_Organisms/Other_Organism
s), og rekonstrueringen av kjernemeta-
bolismen i E.coli (Feist et al., 2007,Mol.
Syst. Biol.) ble gjennomgått som et
praktisk eksempel. Dagen ble avsluttet
med øvingsoppgaver som gikk ut på å
rekonstruere en liten del av aminosyre-
metabolismen i S. cerevisiae.

neste dag dreide seg om oppbygging
av matematiske modeller fra metabolske
nettverk. Første del omhandlet støkio-
metriske matriser, som er nøkkelkompo-
nenter i in silico modeller som beskriver
funksjonelle tilstander i et nettverk.Der-
etter gikk vi inn på kausalitet i biologiske
systemer og hvordan en betingelsesba-
sert tilnærming kan ivareta hensynene
som må tas ved modellering av slike sys-
temer. Utviklingen innen genomskala
modeller, og egenskaper ved første-,
andre og (de fremtidige) tredjegenera-
sjons modeller ble også gjennomgått.De
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rapport fra kurs i systembiologi

Tilgangen på detaljert informasjon om biologiske komponenter
og interaksjonene mellom dem, datasett i genom-/proteom-
/transkriptomskala, og behovet for å sette all denne informasjo-
nen i sammenheng, har ført til at fagfeltet systembiologi har
vokst fram. I systembiologien integreres biologiske og biokje-
miske data med matematiske modeller, slik at et biologisk sys-
tem i større grad kan studeres som en helhet. Systems Biology
Short course (http://systemsbiology.hi.is/courses) er et årlig
femdagers kurs som tar sikte på å gi deltagerne en utvidet for-
ståelse av dette hurtigvoksende fagfeltet. Kurset ble i år avholdt
8. – 12. juni ved Háskóli Íslands (Islands Universitet) i reykja-
vik, og hadde ca. 50 deltagere fra ulike universiteter og forsk-
ningsinstitusjoner i Europa og USa. Deltagerne var i hovedsak
stipendiater og postdoc’s, men den faglige bakgrunnen varierte.
Her fantes både biologer, kjemikere, bioteknologer, informati-
kere og matematikere – og noen som var litt av alt.

F O r F a T T E r :
M a l I M æ r K Strokkur.
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Fibroblast vekstfaktor 1
(FgF1) kan binde og aktivere
fire forskjellige signalerings-
reseptorer, kalt FgFr1-4.

FgFr signalering er involvert i mange
fysiologiske prosesser, og uregelmessig-
heter i signaleringen kan føre til alvor-
lige sykdommer som kreft og
forskjellige former for dvergvekst. En
måte celler regulerer signalering fra re-
septorer på celleoverflaten på, er ved å
fjerne reseptorene og vestfaktorene fra
overflaten og deretter transportere dem

til bestemte destinasjoner inne i cellene,
en prosess kalt endocytose. Doktorav-
handlingen beskriver endocytose og in-
tracellulær transport av FgF1 bundet
til hver av de fire forskjellige FgFr.

Vi har vist at endocytert FgF1
transporteres til forskjellige destinasjo-
ner i cellen avhengig av hvilken FgFr
den er bundet til (se Figur 1). Ved å stu-
dere endocytose av FgF1 i celler som
uttrykte enten FgFr1, 2, 3 eller 4, fant
vi at FgF1 og reseptorene først ble
transportert til sorterings-endosomer.

doktorgrad om endocytose og
intracellulær transport av fgf1
og fgf-reseptorene

Ellen Margrethe Haugsten
avla 17. april 2009 doktorgra-
den ved Det Medisinske Fa-
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Fra sorterings-endosomene ble FgF1 i
celler som uttrykte FgFr1,2 eller 3 ho-
vedsakelig sortert til lysosomer og de-
gradert, mens FgF1 i celler som
uttrykte FgFr4 ble resirkulert (1).

Videre undersøkte vi hvorvidt kon-
jugering av ubiquitin til FgFr1 funge-
rer som et signal for endocytose og
transport til lysosomer. Ubiquitin er et
lite protein som bindes kovalent til ami-
nosyren lysin i proteiner i cytosol.Det er
vanligvis forbundet med merking av pro-
teiner som skal degraderes av proteaso-
mer. Konjugering av ubiquitin til
reseptorer har vært foreslått å fungere
som en merkelapp som dirigerer resep-
torer til endocytose og til degradering i
lysosomer.Vi genererte FgFr1-mutan-
ter som ikke kunne ubiquitineres ved å
bytte ut lysiner i reseptorens intracellu-
lære del med argininer (2). FgFr1 mu-
tantene ble endocytert like effektivt som
vanlig FgFr1, men de ble resirkulert i
stedet for å bli sortert til lysosomer og
degradering. Siden FgFr1 mutantene
unngikk degradering, var de aktive og
signalerte lengre enn normal FgFr1.
reseptor-ubiquitinering spiller derfor
liten rolle i internalisering av FgFr1,
men det er nødvendig for sortering av
FgFr1 til lysosomer og for terminering
av FgFr1 signalering.

Vi fant også at FgFr3 i motsetning
til FgFr1 kan endocyteres uavhengig av
clathrin og dynamin (3).clathrin-medi-
ert endocytose hvor blant annet protei-
net clathrin rekrutteres til membranen
og enzymet dynamin avsnører den inn-
buktende membranen er den best karak-
teriserte endocytose-veien. Fjerning av
clathrin fra cellene ved bruk av rna-
interferens teknikker førte til redusert
endocytose av FgF1 bundet til FgFr1
mens endocytosen av FgF1 bundet til
FgFr3 var bare delvis redusert. I tillegg
var signaleringen fra FgFr1 i celler
hvor clathrin var fjernet forlenget mens
FgFr3 signalering var lite påvirket.

Enkelte molekyler, blant annet
FgF1,kan entre cytosol ved å krysse en-
dosom-membranen (translokere, se figur
1).Translokert FgF1 transporteres der-
etter til kjernen hvor den blir fosforylert.
Ved å utnytte det faktum at kun translo-
kert FgF1 blir fosforylert, undersøkte vi
de fire FgF reseptorenes evne til å me-
diere FgF1-translokasjon (4). Studien
viste at FgF1 kunne translokere i celler

som uttrykte FgFr1 eller FgFr4 men
ikke FgFr2 eller FgFr3.

Studiene viser at FgF1 transporteres
til forskjellige destinasjoner i cellen og via
forskjellige mekanismer avhengig av hvil-
ken reseptor vekstfaktoren er bundet til.
Videre viser arbeidet at varigheten av sig-
naleringen fra FgF1 bestemmes etter
hvor i cellen FgF1 transporteres. Dette
kan bidra til økt variasjonen i FgF1 sig-
nalering. økt variasjon i FgF-signalering
kan bidra til at FgF-reseptorene som ho-
vedsakelig aktiverer de samme intracellu-
lære signalveiene kan generere svært
forskjellige responser og være involvert i
mange ulike fysiologiske prosesser.

å forstå hvordan signaleringen fra
vekstfaktorer og reseptorer blir regulert
er viktig for å kunne utvikle medisiner
og/eller behandling i sykdomstilfeller der
signalering fra den bestemte reseptoren
er ute av kontroll.

Figur 1. Endocytose og intracellulær
transport av FgFr. Ub, ubiquitinering,
Erc, resirkulerings-endosom, MVB,
multivesikulært endosom.

referanser

1. Haugsten EM, Sørensen V, Brech a, et al. Dif-
ferent intracellular trafficking of FgF1 endocyto-
sed by the four homologous FgF receptors. j cell
Sci 2005;118:3869-81.
2. Haugsten EM, Malecki j, Bjørklund SM, et al.
Ubiquitination of FgFr1 is required for its intra-
cellular sorting but not for its endocytosis. Mol
Biol cell 2008;19:3390-403.
3. Haugsten EM, Zakrzewska M, Olsnes S, et al.
clathrin- and dynamin-independent endocytosis
of FgFr3. In preparation.
4. Sørensen V, Wiedlocha a, Haugsten EM, et al.
Different abilities of the four FgFrs to mediate
FgF-1 translocation are linked to differences in
the receptor c-terminal tail. j cell Sci
2006;119:4332-41.



Den genetiske informasjo-
nen i Dna molekylet
overføres nærmest uendret
fra generasjon til genera-

sjon, dette til tross for at Dna mole-
kylet kontinuerlig utsettes for faktorer
som kan gi ulike typer skader. Hyppig-
heten på skader anslås til mange tusen
per celle per dag. For å opprettholde ge-

nomstabilitet, har cellene gjennom evo-
lusjonen utviklet effektive reparasjons-
mekanismer som er essensielle for
organismens overlevelse. Dna repara-
sjon er spesielt viktig i stamceller som
har evnen til selvfornyelse og gir opp-
hav til nye celler når vev blir skadet og
celler dør. De unike egenskapene til
stamceller har ført til at flere nå prøver
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å utvikle metoder for å bruke stamceller
klinisk. Kartlegging av hvordan stam-
celler vedlikeholder arvestoffet er et vik-
tig ledd i karakteriseringen av cellene.

En av de hyppigste skadene på Dna
er baseskader forårsaket av avfallsstoffer
fra normal forbrenning (reaktive oksy-
genradikaler). Baseutkut-
tingsreparasjon (BEr) er den viktigste
mekanismen for reparasjon av slike ska-
der, og Dna glykosylaser er nøkkel-
komponenter i BEr da de gjenkjenner
og fjerner de skadde Dna basene. Hittil
er det identifisert 11 mammalske Dna
glykosylaser. For mange av skadene har
glykosylasene overlappende spesifisitet,
mens noen skader gjenkjennes av kun én
glykosylase.To glykosylaser som har del-
vis overlappende substratspesifisitet, er
hOgg1 og hnEIl1. Vi har sett på in-
tracellulær lokalisering av disse glykosy-
lasene for å finne ut mer om proteinenes
in vivo funksjon. De to glykosylasene
viste ulik lokalisering gjennom cellesy-
klusen, noe som tyder på at de har unike
funksjoner og muligens reparerer skader
under ulike betingelser i cellen (1, 2). En
polymorf variant av hOgg1,S326c,der
serin 326 er byttet ut med cystein, har
tidligere blitt knyttet til predisposisjon for

kreft.S326c mutanten ble i dette studiet
vist å ha endret lokaliseringsmønster i
cellen på grunn av en manglende fosfor-
ylering av den endrede aminosyren.Dette
kan være en medvirkende årsak til at
mennesker med denne varianten av pro-
teinet muligens har økt kreftrisiko (1).

Videre undersøkte vi uttrykksmøn-
strene til mOgg1, mneil1 og mneil3
under embryoutvikling i mus. Mens
mOgg1 og mneil1 viste høyest uttrykk i
nyfødte mus, var uttrykket av mneil3
høyest 12-13 dager etter unnfangelsen,
når neurogenesen starter. Vi observerte
spesifikt uttrykk av mneil3 i subventri-
kulær sone, et hjerneområde som inne-
holder neurale stam- og forløperceller.
Disse resultatene, sammen med andre
observasjoner gjort i vår gruppe, indike-
rer at neil3 kan være involvert i prolife-
rasjon og/eller differensiering av
stamceller (3, 4).

aktivitetsnivåene til diverse Dna
glykosylaser ble studert i neurale stam-
celler fra musehjerne og i fettstamceller
fra mennesker. neurale stamceller fra
nyfødte mus hadde en større kapasitet til
å reparere baseskader enn neurale stam-
celler fra eldre dyr og differensierte cel-
ler (5). Dette samsvarer med hypotesen

om at effektiv Dna reparasjon er viktig
for å bevare den genetiske koden i stam-
celler. Fettstamceller som skal brukes kli-
nisk, må først dyrkes i laboratoriet (in
vitro) for å oppnå riktig antall celler. I
dette studiet ble det vist at fettstamceller
opprettholder sin evne til å reparere ba-
seskader når de dyrkes in vitro (6).
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