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Iskrivende stund har det nettopp blitt klart at den rødgrønne koalisjonen har behold flertallet i Stortinget og at det der-
med ligger an til fire nye år med en rødgrønn regjering. Om dette er gode eller dårlige nyheter for høyere utdanning og
forskning er jeg usikker på. Vi kan kanskje håpe på at de som tror at forskning kun er god forskning hvis de involverte
forskere skaper bedrifter får mindre innflytelse enn de ville ha hatt i en borgelig regjering. Vi kan også håpe på at en

mindre del av forskningsmidlene brukes til de facto å gi skattelette til norsk industri og at langsiktig grunnforskning kom-
mer mer i fokus. Samtidig har fire år med Stoltenberg ikke akkurat etterlat et inntrykk av at man har hatt kunnskapsutvik-
ling i fokus. Og, uansett hva Tora aasland måtte si, den økonomiske situasjonen ”på gulvet” har forverret seg dramatisk de
siste årene.

I mine øyne er et av de største ulempene med en ny rødgrønn regjering at vi vil stå på stedet hvil når det gjel-
der stillingsstrukturene ved universitetene. På grunn av stillingsvernet, friheten til å jobbe til man er 70 eller
lengre uavhengig av hva arbeidsgiver måtte mene, og mangelen på ”semi-faste” stillingstyper à la ”tenure track”,
er det svært vanskelig å drive god personalpolitikk ved universitetene. Det er vanskelig å tilby karriereperspek-
tiver til de som satser på forskning. jeg er overbevist om at alle vil tjene på et noe mer fleksibelt akademisk ar-
beidsmarked, og jeg er blant de som mener at forskningsinstitusjoner bør akseptere en delvis oppmykning av
stillingsvernet i bytte mot mer tillitt og mer penger fra samfunnet. Universitetene er noe mellom en fotball-
klubb og en kommuneadministrasjon og ansettelsesreglene bør være deretter.

Den største fordelen med en rødgrønn regjering er at de kanskje kan og vil gjøre noe med de verste effek-
tene av de nye styringsstrukturene som vi fikk ved universitetene da Bondevik et al. styrte landet. Universitetene
skulle bli bedre takket være markedsmekanismens fortreffelighet. Det skulle lønne seg å prestere og prestasjo-
nene skulle bli bedre, noe som jeg selvfølgelig støtter. Men, hva fikk vi? Vi fikk en kvalitetsreform som takket

være markedsmekanismen har blitt til en ”gjennomstrømningsreform”, hvor kvalitet ikke er et tema i det hele tatt. Deler av
våre budsjetter ble gjort avhengig av våre prestasjoner, altså av hvor mye vi ”selger” i form av uteksaminerte studenter og pu-
blikasjoner. Det høres jo rimelig ut. Men dessverre har våre økonomer ”glemt” at det i godt funksjonerende markeder van-
ligvis finnes et fornuftig forhold mellom prisen man får og kostnadene man har ved å produsere det man selger. Slik er det
ikke i våre budsjettmodeller. Det tas omtrent ingen hensyn til at produksjonskostnadene varierer enormt fra kurs til kurs, ei
heller til det faktum at antallet forskerårsverk per artikkel varierer enormt mellom fagfelt. Dette har ført til at det er mye lønn-
sommere for et universitet å drive med samfunnsfag enn eksperimentelle realfag og dette ser selvfølgelig våre styrer, som nå
i dag domineres av folk som har begrenset kunnskap om forskning og forskningens betydning for samfunnet og som kun ten-
ker økonomi. Her på UMB har vi de siste fem år sett en dramatisk omprioritering av ressurser, som gjør at de samfunnsfag-
lige instituttene vokser, mens institutter som driver med eksperimentell undervisning og forskning krymper og blir stadig
fattigere.

Og apropos markedsmekanisme, når industrien ikke klarer å selge et produkt og underskuddene vokser, så kan de per-
mittere eller si opp folk. Men et universitetsinstitutt som går med underskudd, f. eks. fordi etterspørselen har endret seg, har
overhode ingen muligheter for å tilpasse staben. Da blir det økonomisk elendighet til pensjoneringer løser problemet.

jeg ønsker mindre dum markedsmekanisme, men etterlyser samtidig en noe tøffere personalpolitikk og flere styrings-
verktøy ved universitetene. jeg får det vel neppe som jeg vil, uansett hvilken regjering vi får.

jeg ønsker oss alle en forskningsvennlig ny regjering.
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Dette nummeret bærer preg
av mye reisevirksomhet i
sommer. To fra Oslo har
vært på den 21. IUBMB

kongressen i Shanghai, to fra Tromsø
var på den 34. FEBS-kongressen i
Praha, og undertegnede, fra ås, deltok
på den 19 Iagg verdenskongress i ge-
rontologi og geriatri i Paris. Fyldige
rapporter er med fra alle tre. En ny dr.
grad om genetiske og epigenetiske me-
kanismer i endetarmskreft er avlagt
ved UiO. aller først har vi en presen-
tasjon av en ganske fersk professor ved
Institutt for molekylær biovitenskap
ved UiO: gareth griffiths. griffiths
har en lang karriere innen membrane
trafficking og endo/phagocytose, og
har nylig begynt å interessere seg for
fisk som modell.

Ellers må jeg konstatere at et ikke
har blitt noen debatt om betingelser,
over-rekruttering og vanskelige karrie-
remuligheter innen vårt fagområde.
Det tar jeg som et tegn på at det ikke
er noe stort problem. Det finnes dess-
uten en verden utenfor, og selv har jeg
begynt å interessere meg (også) for
andre ting enn molekylærbiologi i min
nye jobb innenfor miljøpolitikk. 24
september kom en oppdatert rapport
fra Fns klimapanel ut
(http://da.cop15.dk/files/pdf/compen-
dium2009.pdf ). Det er ikke spesielt
lystelig lesning. 28-30 september ble
det hold en konferanse i Oxford,”4 de-
grees and beyond”
http://www.eci.ox.ac.uk/4degrees/.
(alle foredrag er lagt ut med lyd og
bilde). Her dras det opp en del scena-
rioer om hva som kan komme til å skje,

avhengig av i hvor stor grad vi klarer å
kutte utslippene av klimagasser, og ikke
minst når. Disse tingene angår meg nå
på en helt annen måte enn før, siden
jeg må gjøre meg opp meninger om
strategier for infrastruktur for eksem-
pel, som skal vare i mange tiår fram-
over. jeg kan derfor ikke lukke øynene
for at sannsynlighetene
for de verste scenarioene
kan inntreffe slett ikke er
så små, og at den usik-
kerheten vi foreløpig
lever godt med, i løpet av
ganske få år (5-10) kom-
mer til å bli mye mindre.

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

NBS-nytt
trenger
ny redaktør!
Ønsker du at du hadde råd til å reise på tre
ekstra fagkonferanser i året? Har du ikke sett
New York, California, Australia, Singapore eller
Japan? (se da bort fra miljøperspektivet).

Synes du det er morsomt å lese om hva som
skjer i norsk molekylærbiologisk forskning, og

kanskje liker du å skrive litt også? Da kan jobben som
NBS-nytt-redaktør bli din fra nyttår 2009.

Meld din interesse til fagredaktøren eller til en av redaksjonsmedarbeiderne
så snart som mulig.
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around 2% of the lab’s budget it has pro-
ven very difficult over the years to per-
suade norwegians to leave this beautiful
country and to apply for positions at the
EMBl. On 31 December 2008: 1555
people, including visitors, from more
than 60 nations were employed at
EMBl.When I left the EMBl begin-
ning of 2009 there were zero norwegi-
ans in Heidelberg, and the outstations in
rome, Hamburg, grenoble and Cam-
bridge. (a quick diversionary advertise-
ment; young people especially-please

check the EMBl website-
(http://www.embl.org/); it offers an in-
credible opportunity for you to go there
as a PhD student, technician, post-doc,
or group leader, as well as administrative
and other positions.The lab also accepts
visitors for varying periods to work in
their top-notch facilities, and runs many
EMBO-funded practical courses.
EMBO, the funding organization situa-
ted next door to the EMBl lab, funds
for example short-term fellowships for
you to visit e,g EMBl (Check
http://www.embo.org).

nevertheless, a few, now prominent
norwegians did ‘take the plunge’to work
in EMBl groups over the years and
spent, for example post-doc periods at
the EMBl in the Cell Biology Program,
in the case of my present colleagues
Oddmund Bakke and Kristian Prydz
(IMBV), as well as Harald Stenmark
(The norwegian radium Hospital).
Moreover, Kristian’s wife Hege Harder-
sen worked as a technician at EMBl
with almost a year in my group- back in
the 1990’s. I assume that my ability to
persuade a few norwegians to leave their
country for a few years, as well as the
EM courses we hosted here, was the
main reason I was awarded Foreign
membership of the norwegian aca-
demy of Sciences in 2002, an award I am
very proud of.

I started my career in EMBl in Hei-
delberg in 1977, one year before the
main building was completed. It was a
wonderful experience, especially in the
period from the beginning until 2003
when Kai Simons, as the coordinator of
the Cell Biology program, was respon-
sible for initiating and maintaining a
unique environment for around 12
groups (at any one time) to work toget-
her in the field of membrane trafficking
in animal cells. When Kai left the
EMBl in 2003 to establish the new
Max Planck Institute for Cell Biology in
Dresden, along with a distinguished list
of my former colleagues, the working at-
mosphere for me at the EMBl changed
a lot.Kai himself,never one to hold back
on advice, told me as he left to consider
moving somewhere new- or else I would
get stale and turn into a miserable old
man at EMBl. Knowing me very well,

he also insisted that the place for me was
Oslo- he had this ‘sense’that this was the
right place for me to move to. I ignored
his advice for a while but in 2007 I star-
ted to think more about it, pushed along
also by a visit to Dresden to hear it repe-
ated. In 2007 I decided to apply for a po-
sition of Professor of Microbiology in
the University of Oslo and I started here
in February 2009. I did not regret the
move for one day. But I decided I would
take advantage of the move to start a
new scientific direction.

For the past 20 years our group was
focused on phagocytosis, first with a
latex bead model and later we started to
apply this knowledge to address how
Mycobacterium tuberculosis (M.tb) and
its relatives interact with its host cells,
macrophages. Tuberculosis now infects
one-third of the world’s population and
2 million die of this disease, most pro-
minently in Sub-Saharan africa. It also
contributes significantly to the deaths of
a large fraction of the people infected
with HIV-aids, which kills around 3
million every year.The problem is made
worse by the emergence of more and
more multi-drug resistant M.tb strains,
and the fact that no new antibiotics have
been used in patients for the past 40
years, although a few interesting candi-
dates are in the pipeline. no effective
vaccine exists, despite enormous efforts
by many groups, a situation that mirrors
that with the attempts to make a vaccine
against HIV. So I was aware of the ur-
gent need for new ideas for anti M.tb
therapy.

Then, a year before I moved to nor-
way I, came across a series of papers that
‘blew my mind.’ as sometimes happens
in research, important work goes below
the radar detection levels of the majority
in the field. What I discovered was that
a number of groups, and in particular
that of gopal Khuller in Chandigarh,
had developed magic bullets in the form
of nanobeads made of poly-lactate-co-
glycolate (Plg) that could be synthesi-
zed such that they enclosed in their
inner core, drugs such as antibiotics.
Plg is especially interesting because it
has been widely used in surgical operati-
ons and has been approved by the US
FDa since 30 years.
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For the past 30 years I was a
scientist, then a group leader
at the EMBl in Heidelberg,
specializing in the cell biology

of membrane trafficking, with a strong
emphasis on electron microscopy. I first
visited Oslo and norway in 1982,
where I started a long-time friendship,
in particular with norbert roos at the
EM lab at Department of Biology, now
IMBV, and with Trond Berg, who sha-
red my interest in the field of endocy-
tosis, as well as with many others. Over
the years I came regularly to norway;
norbert and I organized about 15
EMBO or FEBS EM courses in Oslo
and we also participated in around 8
EM courses in Tromsø- that magical
place above the arctic circle. Over the
years a number of norwegians visited
our group in Heidelberg, with Morten
Egeberg (PhD student), rune Kjeken
(post-doc) and Torunn Tjelle (Berg
group-PhD student), Kjetil Pedersen
(roos group) I also remember that Tor-
geir Flatmark from Bergen spent a
year’s sabbatical at EMBl where he
worked day and night; I assumed this
was typical norwegian! There were a
number of other norwegians that I did
not know at the time, in other EMBl
programs, but relatively few compared
to most other member states.

EMBl is an internationally funded
laboratory, and although norway pays

Presentasjon av gareth griffiths og
hans forskning.

gareth griffiths er nyansatt professor ved Institutt for Moleky-
lær Biovitenskap, UiO, og han forteller her litt om sin bakgrunn
og forskning, hvorfor han kom til norge og hva han vil gjøre
her framover. Han begynte i februar 2009 og er svært ivrig
etter å lære språket. Dette innlegget er på engelsk, men det
neste blir nok på norsk…

F O r F a T T E r :
P r O F E S S O r g a r E T H g r I F F I T H S ,

D E P a r T M E n T O F M O l E C U l a r
B I O S C I E n C E S (I n S T I T U T T F O r

M O l E K y l æ r B I O V I T E n S K a P (I M B V ) ,
U n I V E r S I T y O F O S l O .



In these papers Plg beads enclosing
standard anti-M.tb antibiotics such as
rifampicin were administered to M.tb-
infected animals: mice, rats, guinea pigs,
rabbits and monkeys and cured the in-
fection. Moreover, the beads could be
administered via oral,nasal-aerosol or by
injection- they all worked effectively.
The key to these magic bullets is the fact
that they:

1.Cross epithelial barriers (somehow).
2. They are taken up by macrophages

– precisely the cells that M.tb resides and
grows in- and they enter the macropha-
ges by the same mechanism that the my-
cobacterium used to enter these cells,
phagocytosis, our main focus of interest
for the past 20 years.

3.While normally administered (free-
oral) antibiotics are degraded/ excreted
within a few hours the Plg (and other
forms of ) nanobeads release their con-
tents slowly over many days. In one re-
ally impressive study by Pandey and
Khuller (2004) only three oral doses of
Plg-antibiotic beads given 15 days
apart gave the same clearance of M.tb
infection in guinea pigs as 45 free anti-
biotic doses. I decided very quickly that
I wanted to do something with these
beads - but in what system?

While the nanobead papers did not
make a big impression (yet) in the tu-
berculosis field, the situation was quite
different with the papers by lalita ra-
makrishnan from Seattle that made a
‘big splash’. Starting in 2002 her group
published a beautiful series of papers
describing the use of the transparent ze-
brafish for infection studies with the fish
tuberculosis pathogen M. marinum, la-
beled with green Fluorescent Protein
(gFP).When they injected the fish em-
bryo, 32h after germination, with this
organism they could directly visualize
how the bacteria rapidly entered the ma-
crophages and by day 5 the embryo de-
veloped striking granulomas, closely
resembling the granulomas that form in
humans infected with M.tb, especially in
the lungs. at low infection bacterial
numbers (5-10), the fish suffered a chro-
nic infection, with some fish surviving
for months.at high numbers (>500) the
fish all died in 7-10 days. The transpa-

rent zebrafish is now well-known as
being a fantastic system for studying de-
velopmental problems; in the past de-
cade it has been increasingly used to
study many different bacterial and viral
infections. Obviously, the ability to look
at growing bacteria inside a living ani-
mal is an incredible advantage for many
experimental studies.

So I decided to start a new project in
Oslo in which we would combine the
zebrafish- M.marinum gFP system
with nanobeads enclosing antibiotics
and a dye such as rhodamine to make
them fluoresce in red. In this way we
would be able to follow the red beads
chasing the green bacteria,hopefully into
the same macrophages and slowly and
potently releasing the antibiotic to hit
the bacteria at close range. although
there are thousands of papers on nano-
beads enclosing drugs being administe-
red to cells and animals, the quality of
the cell biology and imaging has been
disappointing. In our system we would
have four variables to test.

1. The type of polymer. For this
we have teamed up with the group of Bo
nystrøm (Department of Chemistry at
UiO) who is a top specialist in making
nanobeads of different materials, such as
alginate, chitosan and hydroxyethyl cel-
lulose.

2. The drug to be targeted.There
are a number of antibiotics we want to
test.We are also planning to try and enc-
lose whole bacteria for vaccination trials.

3. The bead surface. While nor-
mal, unconjuaged beads will cross epit-
helial barriers and target the
macrophages, we will try to make these
processes more efficient by conjugating
some ligand, such as mannose to the
bead surface to try and target the ma-
crophage mannose receptor.

4. The route of infection/admi-
nistration. We will compare different
ways of infecting the fish, and for admi-
nistering the beads. First, by injection;
second via the oral route and third, via
the skin or gills.

The zebrafish offers unprecedented
opportunities for visualizing these pro-
cesses in real time in the living organism.
Questions such as how and where do the
beads cross mucosal barriers should be
easier to address than in animals such as

mice. let us see!

Finally, after my arrival I realized that
the fish industry is big business in nor-
way. I read about fish pathogens and dis-
covered that a bacterium called
Francisella naotunensis is an increasing
problem for the norwegian aquaculture
industry. Especially interesting about
this pathogen is that it lives and grows
in fish macrophages and it forms granu-
lomas. Moreover, a paper in 2009 sho-
wed that a closely related Francisella
species, F.naotunensisasiatica could in-
fect and kill zebrafish. So we are plan-
ning to carry out the same set of
experiments to try and kill F.naotunen-
sisasiatica in zebrafish.

Since my arrival I have had a royal tre-
atment by the Oslo community. I felt at
home essentially from day one, although
I’m still struggling to learn the norwe-
gian language.

jeg ser frem til dagene i nær fremtid
når jeg vil være i stand til å si noen ord til
noen av dere på norsk. Skål!
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young scientist Pro-
gram – ysP
Som medlem av nBS er man altså også
medlem av IUBMB. For stipendiater og
post doc’er betyr det en gylden mulighet
til å få finansiert reise- og konferanseut-
gifter gjennom ySP (young Scientist
Program) i forbindelse med de treårlige
kongressene eller ySF (young Scientist
Forum) under de årlige konferansene,og
i år var vi to stipendiater fra norge som
deltok. I løpet av tre dager før hoved-
konferansen ble 130 yngre forskere fra

hele verden kjent, og fokuset var på det
sosiale så vel som det faglige. Poster-se-
sjoner og muntlige foredrag gav gode
muligheter for å presentere forskningen
sin i en uformell atmosfære, og vi anbe-
faler opplegget på det sterkeste! neste
års konferanse vil finne sted i Melbourne,
australia (http://www.asbmb.org.au/-
ozbio2010/), og opptaket til ySF vil an-
takelig starte tidlig 2010. Tradisjonelt
sett er det relativt få søkere fra norge, så
løp og søk!

hovedProgrammet
Kongressen som arrangeres hvert 3. år er
en av IUBMBs hovedaktiviteter og årets
kongress i Shanghai hadde temaet Bio-
molecules for Quality of life. Plenums-
foredragene inkluderte de tre
nobelprisvinnerne Kurt Wutrich, aaron

Ciechanover og Sidney altman.Et av de
absolutte høydepunkter under årets kon-
gress var foredraget til aaron Ciechan-
over, som i 2004 fikk nobelprisen i
kjemi sammen med kollegaene avram
Hershko and Irwin rose. Ciechanovers
store funn er sentralt i cellebiologien,
nemlig at når polymerer av det lille pro-
teinet ubiquitin blir kovalent konjugert
til andre proteiner fungerer det som en
merkelapp som signaliserer at proteinet
skal degraderes. Han loset oss gjennom
den spennende historien, fra tiden da de-
gradering av proteiner ble sett på som en
helt ubetydelig prosess og frem til dagens
forståelse av denne prosessens komplekse
regulatoriske betydning.For dere som nå
er ergerlige over å ha gått glipp av dette
foredraget kan vi glede dere med at nBS
sine medlemmer er så heldige å kunne

konferanserapport - biokjemi &
molekylærbiologi i midtens rike

Den 21. IUBMB kongressen ble avholdt i Shanghai i begynnelsen av august 2009. IUBMB står
for International Union of Biochemistry and Molecular Biology, og er moderorganisasjonen til
nBS og FEBS. I tillegg til å promotere faget gjennom konferanser, tidsskrifter og lignende har
IUBMB ansvar for nomenklaturen i vårt fagfelt (http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/).
IUBMB- kongressene avholdes hvert tredje år, og det er her IUBMBs generalforsamling finner
sted. I årene mellom kongressene arrangeres IUBMB konferanser. De flere tusen deltakerne fikk
gleden av et interessant og variert program med mange stjernenavn på forskerhimmelen, og alt
dette i den spennende metropolen Shanghai.

FOrFaTTErE:
ESPEn HarBITz, InSTITUTT FOr MOlEKylær

BIOVITEnSKaP, UIO
IngrID rOXrUD

SEnTEr FOr KrEFTBIOMEDISIn, UIO
Og InSTITUTT FOr KrEFTFOrSKnIng,

raDIUMHOSPITalET
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høre Ciechanover uten å måtte dra helt
til Kina, han er nemlig bekreftet som
plenumsforedragsholder på nBS kon-
taktmøtet på Storefjell 14-17 januar
2010. Et annet høydepunkt var Mathias
Uhléns foredrag om versjon 4.0 av ”The
Human Protein atlas” og veien videre
mot et fullstendig atlas over alle humane
proteiner i alle celletyper. Det lastes
ukentlig opp 2 Tb med nye data til atla-
set, men de regner med at det fortsatt vil
ta noen år før de nærmer seg målet.
Enda et spennende foredrag ble holdt av
Shinya yamanaka fra japan, som har ut-
viklet en teknikk for å danne pluripo-
tente celler fra differensierte celler som
for eksempel fibroblaster, de såkalte iPS
(induced pluripotent cells). Dette er re-
sultater som har fått stor oppmerksom-
het i mediene verden over, og yamanaka
har store ambisjoner for å utvikle tek-
nikken videre til medisinske applikasjo-
ner. Spennende var det også å høre Voet
& Voets sesjon ”History and education
of biochemistry”hvor vi blant annet fikk
høre om PhD-programmer i ”teaching
biochemistry” og ansettelsesstrategier
ved stiftelsen av et helt nytt universitet i
Bangladesh.En mengde parallelle sesjo-
ner holdt deltakerne kontinuerlig opp-
tatt med temaer som protein struktur og
dynamikk,medisinske vinklinger på mo-

lekylære mekanismer i kreft, neurodege-
nerering og immunologi, genomikk,
genregulering, cellesignalering, proteo-
mikk, undervisning av biokjemi, og mye
mer. noe for enhver smak, rett og slett.

general-
forsamlingen
Et av hovedpunktene i vår agenda i
Shanghai var å være norges delegater i
IUBMBs generalforsamling. Etter å ha
hørt vår president angelo azzi introdu-
sere et par foredragsholdere, kom det
ikke overraskende at også generalfor-
samlingen kunne ta litt tid. Vi fikk høre
om hva foreningen har utrettet de tre
årene siden forrige kongress i Kyoto i
2006, og en redegjørelse om at økono-
mien til tross for finanskrise var sunn
grunnet konservative plasseringer. Der-
etter kom sakene som krevde general-
forsamlingens godkjenning. Først på
agendaen sto søknader om medlemskap
fra Sri lanka og nord-Korea.Sri lanka
ble umiddelbart ønsket velkommen.
Med nord-Korea var det derimot van-
skeligere å komme til enighet.Vi fikk fø-
lelsesladde innlegg fra forskere som
hadde vært aktive bak jernteppet, og
mange innvendinger om den frie forsk-
ningens kår i nord-Korea.Vi ble til slutt
enige om å prøve å opprette kommuni-

kasjon med forskningsmiljøer i landet,
og så komme tilbake til søknaden om tre
år. Etter dette sto valget til sentralstyret
for tur. nominasjonskomitéen hadde
gjort jobben sin, så vi hadde bare en kan-
didat å stemme på til hvert verv, og disse
ble da også valgt (dog med forskjellig an-
tall stemmer). Vår neste president blir
gregory a. Petsko som i dag er presi-
dent i aSBMB,og fra nyttår vil Michael
P. Walsh overta som generalsekretær.
generalforsamlingen syntes praksisen
med kun en kandidat i avstemningen var
merkelig, men en eventuell endring må
foreslås til neste generalforsamling, og
kan dermed ikke tre i kraft før om seks
år. Vi skjønte da at valget av nomina-
sjonskomité var desto viktigere, men vår
kjennskap til alle kandidatene var her
begrenset.Til slutt fikk vi presentasjoner
av neste års konferanse i Melbourne og
neste kongress i Sevilla i 2012.Til mid-
dagen etter generalforsamlingen fikk vi
vår kommende generalsekretær til bords
og ble overbevist om at foreningen er i
gode hender.

Kongressen viste oss det enorme
spennet innen biokjemi og molekylær-
biologi, og ga oss mye inspirasjon til å
sette vår egen forskning i en større kon-
tekst. Det var veldig spennende og kan
absolutt anbefales.
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Norges representanter Ingrid roxrud, yan zhen og Espen Harbitz på aSBMBs mottagelse i 93. etasje i Park Hyatt Shanghai.

Tykk- og endetarmskreft er en av de
vanligste kjønnsnøytrale krefttypene i
verden,og kun halvparten av alle som får
denne sykdommen overlever 5 år etter
diagnosetidspunkt.Denne avhandlingen

inkluderer fire artikler som presenterer
nye svulstspesifikke biomarkører. noen
av disse har potensial for diagnostisk tid-
ligdeteksjon og prognosebestemmelse
ved tykk- og endetarmskreft.

doktorgrad om genetiske og
epigenetiske endringer i tykk- og
endetarmskreft

Terje Cruickshank ahlquist
avla 13. mai 2009 doktorgra-
den ved Det Medisinske Fa-
kultet, Universitetet i Oslo.
Tittelen på avhandlingen er:
”novel genetic and epigenetic
alterations in colorectal tu-
mors and their potential as
biomarkers”. arbeidet ble ut-
ført ved avdeling for kreft-
forebygging, Institutt for
kreftforskning, Det norske
radiumhospital under veiled-
ning av professor ragnhild a.
lothe.

Figur 1.Molekylære utviklingsveier av tykk- og endetarmskreft.
Tykk- og endetarmskreft kan utvikles gjennom ulike histopatologiske trinn. Hvert av disse er assosiert
med ulike endringer, og man mener i dag at mikrosatelitt ustabile svulster (MSI – i rødt) og kromoso-
malt ustabile svulster (CIn – i blått) utvikler seg på to forskjellige måter. En vei er gjennom en sagtak-
ket signalvei (serrated pathway) som gir opphav til MSI-svulster, og en annen vei er via den
tradisjonelle adenom-carcinom signalveien som gir opphav til CIn-svulster. Disse ulike utviklingsgre-
nene er assosiert med ulike genetiske og epigenetiske endringer som illustrert i figuren.

F O r F a T T E r :
T E r j E C r U I C K S H a n K a H l Q U I S T
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Ved bruk av metyleringsspesifikk
PCr ble hypermetylering av tre gener
(aDaMTS1,MgMT og Mal) vist i
både forløperstadier (polypper) og i on-
dartede svulster, uavhengig av svul-
stenes posisjon i tarmen og
mikrosatelitt ustabilitetsstatus. Disse
biomarkørene ble vist å ha høy spesifi-
sitet for svulst Dna i og med at de
svært sjelden er endret i normal slim-
hinne fra tarmen. Dette er egenskaper
som gjør dem egnet som markører for
tidlig deteksjon av sykdom. I avhand-
lingen identifiseres også en spesifikk
epigenetisk signatur av 5 gener for høy-
residige mikrosatelitt ustabile svulster
(CraBP1, MlH1, nr3C1, rUnX3
og SCgB3a1).

Endringer av komponenter som inn-
går i mitogen-aktivert protein (MaP)

kinase signalveien er veldig vanlig i
human kreft. En negativ regulator av
KraS, nF1 – som koder for proteinet
nevrofibromin,er i denne avhandlingen
for første gang analysert i dets fulle
lengde i en serie av tykk- og ende-
tarmssvulster. Ved å benytte flere ulike
teknikker (denaturing high perfor-
mance liquid chromatography –
DHPlC; sequencing; multiple liga-
tion-dependent probe amplification –
MlPa; og real-time PCr) er det ko-
dende område med flankerende se-
kvenser analysert (>19kb). Endringer
ble funnet i mer enn 40 % av svulstene.
De fleste mutasjonene ble observert
nært inntil exon-intron grensene, og
kan dermed påvirke alternativ spleising
av exoner.Totalt viste mer enn 70 % av
svulstene (48 av 65) endringer i én eller

flere av fire analyserte komponenter
(KraS, BraF, raSSF1a og nF1) i
MaP kinase signalveien.

Pasienter med mikrosatelitt ustabile
svulster i tarmen, forårsaket av defekt
Dna mismatch- reparasjon, utgjør en
undergruppe blant alle med kreft i
tykktarmen. I denne avhandlingen inn-
går et studium av 41 gener som har
kjent mikrosatelitt i kodende sekvens.
Ett av disse, rCC2, som koder for et
protein som er viktig for korrekt orga-
nisasjon av spindelapparatet under cel-
ledeling, var ofte mutert og ved kobling
til pasientdata var rCC2 en uavhengig
prognostisk markør for pasienter med
lokal sykdom (dvs. ikke spredning på
diagnosetidspunkt). Dette funnet ble
deretter validert i en uavhengig klinisk
serie.
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rapport fra febs-kongressen 2009

glimt fra det
faglige Programmet
Blant de 6 presentasjonene i symposiet
om ekstracellulær matrix og celleadhe-
sjon var blant annet ruth Chiquet-Eh-
rismann (Friedrich Miescher Institute
for Biocmedical research), som har ob-
servert en sammenheng mellom økt ut-
trykk av tenascin-W (TnW) og
kreftforekomst, og agata radwanska
(Universitetet i Wroclaw) som viste til
studier på effekten av lumican på tarm-
kreftcellers invasive potensial.

I en av presentasjonene i symposiet
om kreftstamceller snakket Michael
Baumann fra Universitetssykehuset i
Dresden om rollen til kreftstamceller i
strålingsresistens. Studier har vist at
kreftstamceller og ikke-stamceller rea-
gerer ulikt på stråling, men grunnen til
dette er foreløpig ukjent.Med disse da-
taene som utgangspunkt, mente han at
det var nødvendig med nye parametre
som eksperimentelle endepunkter, ba-
sert på overlevelsen til kreftstamcellene.
Dagens parametre tar utgangspunkt
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Den 34. FEBS-kongressen fant sted i Praha 4-9.juli, og samlet totalt 2066 deltakere fra 68 for-
skjellige land. Mottoet til kongressen var ”life’s Molecular Interactions”, og programmet dekket
et vidt spekter av temaer innenfor biokjemi og molekylær biologi. Vi var to stykker som reiste
nedover fra Universitetet i Tromsø.
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endringer i antall celler, og dermed i
hovedsak ikke-stamceller. Dermed kan
man risikere at nye behandlingsformer
faktisk ikke har forventet helsebring-
ende effekt, da disse er optimalisert ut
fra effekten på ”feil” type celler.

årets Sir Hans Krebs medalje for
"outstanding achievements in bioche-
mistry and molecular biology" ble gitt
til tsjekkiske Václav Horejsi, som holdt
den tilhørende plenumsforelesningen
med tittel Membrane rafts: important
(yet controversial) components of re-
ceptor signaling. Han gjennomgikk
flere ulike aspekter ved disse mikrodo-
menene i cellemembranen, som har
høyt innhold av mettede fettsyrer i
form av sphingolipider, og kolesterol.
Flere velkjente reseptorer er assosiert til
denne typen membrandomener, inklu-
dert insulinreseptor, Il-2-reseptor og
TnF-reseptor, men forskning på deres
betydning for sykdommer som diabe-
tes, aterosklerose og kreft er fremdeles
i startgropen.

karriereseminar for
unge forskere
Det ble arrangert et halvdags karrierese-
minar med presentasjoner fra EUs
Marie Curie actions og European
Council of Doctoral Candidates, EU-
rODOC. Her ble unge forskere opp-
fordret til økt mobilitet over
landegrensene, og til å utvide sin kom-
petanse med såkalte komplementære
ferdigheter, for eksempel organisering av

lab'er og møter.Finansieringsmuligheter
for unge forskere innen EUs 7. ramme-
program ble raskt presentert, i likhet
med European Molecular Biology Or-
ganization (EMBO) sitt brede tilbud av
kurs, som inkluderer bl.a. laboratory
Management Course. Det skal arrange-
res et todagers young Scientist Forum i
forkant av neste FEBS-kongress som
finner sted i gøteborg, og representan-
tene herfra håpet på høy oppslutning fra
unge forskere (febs2010.org).

fokus På kvinner i
forskning
Innlemmet in FEBS er en arbeidsgruppe
kalt WISE: Women in Science. Under
konferansen arrangerte WISE en lunsj,
en Plenary lecture,og en workshop med
tittel Why aren't more women in sci-
ence? Til lunsjen samlet ferske og erfarne
kvinnelige forskere seg for å diskutere
egne inntrykk av kvinners stilling innen
forskerverdenen.Vi delte bord med blant
andre Claudina rodrigues-Pousada, som
tidligere i konferansen mottok årets
FEBS Diplôme d'Honneur for sin
forskning. Samtalen dreide rundt tema
som unge kvinnelige forskeres mulighe-
ter for å komme seg opp og fram, samt
mulighetene for å kombinere forskerkar-
riere med familie. PhD-studenter fra
andre deler av verden fortalte om en
hverdag med til dels grov diskriminering,
og små eller manglende muligheter for
barselpermisjon og barnepass, noe som
føltes fremmed for oss fra norge. like-

vel er tallenes tale klare også her til lands:
kvinner faller fra et sted på veien fra stu-
diestart til professorkompetanse.

Potensielle årsaker til dette fenome-
net på verdensbasis ble diskutert nær-
mere i workshopen, som ble arrangert i
samarbeid med EMBO.Kjønnsforsker
Susan Barnett gjennomgikk en rekke
studier rundt temaet, og pekte blant
annet på at gjenstridige stereotypier slår
ut negativt for kvinners selvfølelse og
tro på seg selv i valg av utdanning og
karriere. Barnett refererte også til en
undersøkelse gjort av EMBO i 2006,
som fant at kvinner tenderer til å sette
partners karriere framfor egen, og at de
fremdeles har det største ansvaret for
eventuelle spedbarn og familie. Samlet
sett fører dette til mindre tid til jobb,og
færre publiserte artikler tidlig i karrie-
ren. Mye av ansvaret for å forbedre si-
tuasjonen ble lagt på kvinnene selv:
EMBO oppfordret til å stille strengere
krav til både partner og arbeidsgiver, og
til å øke egen selvtillit. Vi vil i tillegg
trekke fram samfunnets og det viten-
skapelige miljøets ansvar for å legge til
rette for en kjønnsnøytral og transpa-
rent tilsettingspraksis, økte muligheter
for å kombinere karriere og familie for
begge kjønn, og ikke minst vårt felles
ansvar for å bryte ned utdaterte stereo-
typier.

og dessuten...
Til enhver vitenskapelig konferanses
hører også et innholdsrikt sosialt pro-
gram. Vi fikk med oss en guidet tur
rundt hele Praha, med besøk i både
slottskomplekset og St. Vitus-katedra-
len, spasertur over Karlsbrua og anled-
ning til å beundre den astronomiske
klokken på torget i gamlebyen. Etter en
guidet pub-til-pubrunde og besøk på
Strahov-klosterbryggeri med middag og
underholdning, endte vi til og med opp
med meget eksklusivt medlemskap i
Czech Beer academy.

Den 19 verdenskongress i
gerontologi og geriatri
gikk av stabelen i Paris 5-9
juli i år; et svært tiltrek-

kende både tidspunkt og sted. Dessu-
ten hadde jeg fått et fransk-norsk
aurora-stipend og skulle tilbringe 4
uker i lyon, og sammen med ferie lot
disse begivenhetene seg behagelig kom-
binere til en lang, fransk sommer (den
var visst dårlig på østlandet?. jeg
hadde aldri deltatt på en så stor og så
tverrfaglig konferanse før, hvor man
forsøkte å forene fire temmelig ulike
verdener innen aldringsforskning: ba-
salbiologi, geriatri, adferdsvitenskap og
psykologi, samfunnsvitenskap og poli-
tikk. Med over 6000 deltagere og fire
parallelle sesjoner hver dag fylte den
hele Palais Congress. Biologien er mitt
hovedinteressefelt naturligvis, men det
ble tid til å slenge seg litt med på noe
av det andre også. åpningsseremonien
var behagelig kort og ble presentert,
ikke overraskende, av fire meget
middelaldrende herrer. Men selv om
damene, med ett unntak, var fravæ-

rende i toppskiktet, tok de sitt monn
igjen blant tilhørerne. På noen av fore-
dragene innen de mer samfunnsviten-
skapelige og sykepleierelaterte fagene så
jeg knapt en eneste mann, men derimot
en hær(skare) av nevnte damer.

Den mer hardbarkede biologien
besto derimot av en mer salig blanding
av kjønn og aldre. Sesjonene var holdt
på et ganske generelt nivå, men med
svært gode foredragsholdere (med så
mange påmeldte var det ikke lett å
slippe til med en talk – det ble bare en
poster på meg.)

Innen basalbiologien var det foruten
spesielle temaer også flere litt mer over-
ordnede, filosofiske sesjoner som
prøvde å plassere biogerontologien i da-
gens forskingslandskap, og diskutere
hva vi skal bruke denne kunnskapen til.

aldring er ikke
lenger et uløst bio-
logisk Problem.
Dette hevdet de gamle guruene leonard
Hayflick og robin Holliday. På et be-
skrivende nivå kan ikke lenger være tvil

xixth iagg World congress of
gerontology and geriatrics
– Paris 5-9 juli 2009

rapport fra den 19 verdens-
kongress i gerontologi og geri-
atri gikk av stabelen i Paris
5-9 juli. En stor konferanse
hvor over 6000 deltagere fra
fire fagområder ulike fagområ-
der innen gerontologi/geriatri
og fra alle verdenhjørner
kunne møtes.

Vi gjør oss fortjent til medlemskap i Czech Beer academy sammen med italienske PhD-studenter.

Palais Congress, Paris.
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om at aldring essensielt er gradvis, spon-
tant tap av struktur i biologiske makro-
molekyler, forårsaket av termisk
ustabilitet. Denne degenerative proses-
sen er ikke genetisk kontrollert fordi
gener simpelthen ikke er nødvendig for å
drive den – den er kjemisk spontan og
stokastisk av natur.graden av bevarelsen
av cellens integritet, særlig genomets,be-
stemmer livslengden og den er derimot
ikke stokastisk. Den er et resultat av den
fysiologiske reserve som er oppnådd ved
tidspunktet for reproduktiv modning,og
denne fysiske reserven er selvfølgelig
også et resultat av genetiske prosesser i
kombinasjon med miljøpåvirkinger.

Biologisk aldring er et interessant fe-
nomen i seg selv og har eksistensielle
implikasjoner, men å forstå den har jo
praktisk betydning kanskje først og
fremst i medisinsk henseende. Bioge-
rontologene selv har imidlertid et
annet, ikke så interessant, men like ek-
sistensielt viktig problem for dem -
nemlig det at så lite forskningsmidler
går til slik forskning sammenlignet med
medisinsk forsking på spesifikke syk-
dommer. Dette, mente Hayflick, skyl-
des simpelthen at mange ikke klarer å
skille mellom aldrings-relaterte syk-
dommer og den fundamentale al-
dringsprosessen (og kanskje heller ikke
ser sammenhengen mellom dem?). I
forskningspolitisk henseende er det
derfor viktig å argumentere for at den
beste måten å angripe problemet al-
dring på ikke er gjennom spesifikke
sykdommer, men derimot generelt.

Hvorfor forårsaker aldring sykdom, og
hva kan vi lære om sykdom ved å forske
på aldring? Svaret er: Svært mye, fordi
aldring angår nær sagt alle aspekter ved
livets endelighet. Forsking rettet mot
spesifikke sykdommer vil derimot gi
mye mer begrenset innsikt i hva ”nor-
mal” biologisk aldring egentlig er.

Bruce Carnes, Oklahoma, mente at
en konsekvens av utviklingen innen fel-
tet må bli intet mindre en reorganise-
ring av hele medisinen. nå er geriatri
en av mange subdisipliner innen indre-
medisin, ikke engang en veldig stor en,
og medisinens paradigmer er organisert
rundt de ulike sykdommene. Heretter,
mente Carnes, bør geriatri bli det prin-
sipp som organiserer det hele. (På kon-
feransemiddagen etterpå satt jeg ved
siden av en fransk geriater som arbei-
der på de franske reunion-øyene nær
Madagaskar og spurte henne hva hun
mente om dette forslaget? – jovisst, sa
hun, på deres sykehus var det allerede
gjennomført. )

Hva skal vi så gjøre med de innsikter
vi får fra den basalbiologiske aldrings-
forskingen? Hva er våre mål? Hva bør
de å være?

Tom Kirkwood,newcastle, en annen
guru innen feltet,mente: Vi kan ikke gi
noe svar på hva våre mål skal være, vi
må i stedet spørre: Hva er det mulig å
oppnå men hensyn til helse og livskva-
litet? Et annet viktig spørsmål er å for-
stå mekanismene bak de store sosiale
forskjellene i levealder. Hva er det som
gjør at folk lavest på den sosiale rang-

stigen lever kortere og faktisk eldes for-
tere?

j. Olhansky fra University of Chi-
cago, som spilte en framtredene rolle i
flere av biologi-sesjonene og viste føl-
gende svært illustrerende bilde av « li-
vets bro » (legg merke til at det ikke er
mulig å komme over til « den andre
siden ».legg også merke til dødens av-
slappede holdning i siste fase – han vet
at byttet snart vil falle uansett) påpekte
hvor mye det kan være å hente bare ved
å bremse aldringsprosessen noe: å ut-
sette den med 7 år vil redusere alders-
relaterte sykdommer og tilstander med
50%. Men er det realistisk? Han hadde
i alt tre foredrag og tok opp ulike prin-
sipielle problemstillinger i alle tre.

Innimellom sesjonene var det felles
keynote-foredrag om ulike emner av
felles interesse.

En personlig oppsummering slik jeg
ser feltet per i dag: Det er to forskjel-
lige, men i mekanismer beslektede hen-
delser som er de proksimale årsak til
den akkumuleringen av molekylære
skader som definerer aldring. Den før-
ste hendelsen er etableringen av skillet
mellom kjønnscellelinjen og soma.
noen nyere artikler går i den retning.
gary rukvuns gruppe (Curran 2009)
viste at vedlikehold er lavere i somatiske
vev og at langlivede mutanter av C.ele-
gans (insulin pathway) lever lenger
fordi disse mutasjonene gir et genek-
spresjonsmønster som ellers er forbe-
holdt germ line. Saretzki et al. (2008)
viste at det skjer en deregulering av flere
typer somatisk vedlikehold ved diffe-
rensiering av humane embryoniske
stamceller sammenlignet med kjønns-
cellelinjen. Denne type forskning er be-
slektet med forskning omkring det man
kan kalle ”foryngelse” (rejuvenation) og
var i liten grad tema på denne konfe-
ransen.

Trinn to er det som videre skjer
under utviklingen og kanskje særlig ved
start av reproduksjon, og de effekter
dette får senere i livet. Denne delen er
nok svært mye mer plastisk, arts-spesi-
fikk og miljø-påvirkelig enn trinn 1, og
pga. differensieringen og mengden cel-
ler og celletyper er den svært kompli-
sert. Mesteparten av biogerontologien
beskriver denne prosessen og prøver å
finne ut hva som driver og påvirker den.
Metylering av Dna og histoner er

sannsynligvis involvert, ernæring har
stor betydning, likeledes belastning av
infeksjonssykdommer og annet miljø-
messig (inkludert følelsesmessig) stress,
og det er også en fascinerende psykolo-
gisk og sosial komponent her, siden
mennesker lavest på den sosiale rang-
stigen ikke bare lever kortere,men også
eldes fortere under ellers like forhold.
åpenbart er flere typer hormonell re-
gulering med i bildet, kjønnshormoner,
stresshormoner, veksthormoner og in-
sulin bl.a.

noen høydePunkter
fra den mer sPesi-
fikke faglige delen:
Suresh rattan fra århus snakket om
molekylær skade som hovedårsak til al-
dring og hvorledes molekylære nettverk
blir påvirket av aldring til å funksjonere
dårligere og til å danne nye, dysfunsjo-
nelle nettverk. økt molekylær heteroge-
nitet er derfor den viktigste fenotypiske
karakterisering av aldring.

Sylvie ricard-Blum fra Universitetet
i lyon fortale om epigenetiske og post-
translasjonelle mekanismer i aldring.
Dette var et virkelig godt foredrag om
et stort pågående prosjekt hvor man
foretar omfattende protein-nettverks-
analyser av ekspresjon, struktur og ro-
busthet og prøver å komme fram en
modulær nettverksmodell for aldring.
Etter min mening ligger noen av de
mest interessante problemstillingene
nettopp her.

Steven austad fra San antonio,
Texas,hadde et artig foredrag om hvor-
ledes svært lang livslengde er koblet til
svært lav dødsrisiko i flere ubeslektede

arter som skjell, skilpadde, rock fish
(lever på svært dypt vann) og hval.
Ulike former for « beskyttelse » gir et
potensial for evolusjon av langt liv.

M. jafari fra Irving,USa snakket om
livsforlengende virkning av rosenrot
(som det er masser av langs norskekys-
ten og som har vært brukt i folkemed-
isinen både her og andre steder i
århundrer) på Drosophila. Mekanis-
men er ikke fullstendig forstått,men ser
ut til å henge sammen med redusert
rOS-produksjon i mitokondriene.

B. Willcox fra Hawaii presenterte et
interessant foredrag om FOXO3a-
genet, som hadde blitt plukket ut som
mulig kandidatgen i en livsløpsstudie av
8000 japansk-amerikanske menn. Det
er polymorfier i dette genet som er kor-
relert med helse og levealder.

En egen sesjon om den genetiske
komponent i aldringen ble holdt av g.
McClearn, C. Finch og V. longo, alle
fra USa. McClearn (University Park)
hadde et svært innsiktsfullt foredrag om
årsaksmessig kompleksitet og vanske-
ligheten med å undersøke effekten av
enkeltgener, siden gener virker i nett-
verk og ulik bakgrunn utgjør en enorm
forskjell. Finch (USC, la) snakket om
deler av sitt livsverk: evolusjon av men-
neskets lange levealder, sammenheng
med proteinrikt kosthold og de ulike
apoE-allelenes rolle i den forbindelse.
V. longo (samme sted) foredro om
konserverte longevity pathways fra
bakterier og gjær til rundorm, banan-
flue, mus og mennesker.

abraham aviv,newark,USa,hadde
en meget god Keynote lecture om:

“The metaphor of leukocyte telo-

mere length as a biological clock in hu-
mans”:

Oksidativt stress øker hastigheten av
telomer-forkortelse med tiden fordi te-
lomerene er den mest sensitive delen av
kromosomet. Det er imidlertid stor va-
riasjon mellom nyfødte med hensyn til
telomerlengde,og forskjellene beholdes
gjennom livet. reflekterer disse for-
skjellene underliggende mekanismer?
Hemapoetiske stamceller gjennomgår
rask telomer-forkortelse tidlig i livet,
senere går det langsommere. Telomer-
forkortelse i leukocyttene har det
samme mønsteret. Inflammasjon gir
HPC replikasjon og telomer-forkor-
telse, likeledes økt oksidativt stress.
leukocytt telomer-forkortelse (lTS) er
assosiert med flere lidelser: atheroscle-
rosis, diabetes, demens, osteoporosis,
nevralt stress og tidlig død. Interessanet
nok er kvinners leukocytt-telomerer er
100-200 bp lengre enn menns,noe som
svarer til 5-6 flere leveår.

Sammenhengen mellom lTS og at-
herosclerosis er også interessant: endo-
tel progenitorceller og blodceller har
samme embryonale opprinnelse. lTS
reflekterer altså økt proliferering av
HSC, men det er mange ulike årsaker
til at dette skjer.Her ligger det nok mye
artig fortsatt!

Ulrich Stock, Tübingen, Tyskland
hadde et spennende innlegg om elas-
tiske vev: De har funnet en ny metode
for å preservere vev før transplantasjo-
ner som Kalles « ice free vitrification ».
Den er altså ikke basert på nedkjøling
men i stedet på å støpe vevet inn i et
plastmateriale. Dermed holder det seg
mye bedre.Dette vil jeg tro vil få mange
andre anvendelser også.

En egen sesjon handlet om “gH/In-
sulin signaling in mammals and its re-
levance to longevity”:

nir Barzilai, new york, USa var
først ute med “genotypes in humans
with exceptional longevity”.Barzilai
stilte spørsmålet: Hva er det egentlig
som setter i gang aldringen? Er det
hormonelt? østrogen, veksthormon;
andre? (dette handlet altså om trinn 2).

De har sett etter mutasjoner I IgF-1,
gH, gHrH og gHr I hundreå-
ringer, men fant ikke noe. Imidlertid
var det mutasjoner I IgF-Ir-genet, og
hundreåringer hadde redusert antall re-
septorer.

Fig. Francis Galton:e bridge of life, the chance of death.

g.E.McClean i ivrig diskusjon med C.E. "Tuck" Finch
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l. Kappeler, fra Paris og en av mine
egne EU-partnere i aldringsnettverket
lifeSpan, hadde et veldig interessant
foredrag om: “The brain IgF-Ir pro-
grams mammalian life span, delvis ba-
sert på en artikkel i Plos Biology i fjor
høst (Keppeler 2008). De hadde kon-
struert selektive hjerne-Igr-reseptor-
mutanter i mus og funnet at disse
reseptorene i hjernen regulerer somato-
trofisk utvikling i hele organismen.re-
septor-inaktivering førte til store og
livsvarige endringer i veksthastighet,
størrelse, metabolisme og ga redusert
dødelighet og forlenget levetid.

j. Eppelbaum fra samme lab fulgte
opp om ”neuroendocrine aging in rats”
og viste at det er mange likheter me-
liom gH-defekte rotter og aldrende
rotter (og mennesker): Tynnere hud,
vekttap, humørforstyrrelser, søvnfor-
styrrelser og generelt nedsatt trivsel.

Et artig innlegg kom fra g.Wick fra
Innsbruck om ”atherosclerosis – an age
associated autoimmune disease”. De
hadde sett på sammenhengen mellom
Hsp60, autoimmunitet og atheroscle-
rosis. Mikrobielt Hsp60 er et signal til
immunsystemet og rekrutterer T-celler.
Hsp60-proteinet er imidlertid svær
konservert i evolusjonen,noe som fører
til at pattedyrs immunsystem kryss-re-
agerer med eget Hsp60 i en autoim-
mun reaksjon. atherosclerose kan
derfor være et eksempel på antagonis-
tisk pleiotropi som årsak til aldring: en
klar fordel tidlig i livet med en pris som
må betales senere. Det er veletablert at
nedsatt infeksjonsbelastning er en ho-

vedårsak til generelt forlenget levealder
i befolkninger i industrialiserte land.
Kliniske studier (Bruneck-studien)viste
at en høy, livslang infeksjonsbelastning
ga en 3-dobling i antall atherosclerose-
tilfeller.De hadde også brukt de såkalte
arMy og arFy-studiene – materiale
fra unge østerrikske menn og kvinner
og funnet en sterk korrelasjon mellom
røyking og Hps60-kryssreaksjon i T-
celler.arMy omfatter også eldre indi-
vider og det var en sosial gradient med
hensyn til atherosclerose – generalene
hadde lavere forekomst.

to gode foredrag
fra andre temaer:
robert Butler, new york, USa hadde et
foredrag om ”longevity, health and we-
alth”. Hans budskap var at vi i større grad
må se på verdien av den bedrede helse vi
har oppnådd, og ikke bare utgiftene.
gamle mennesker er mye friskere enn
før og bidrar mye, både i og utenfor ar-
beidslivet. Et viktig poeng var å se ver-
dien av bedret helse adskilt fra livslengde.

D.Touwen fra leiden snakket om
”Euthanasia and Dementia” – ganske
innfløkte juridiske problemstillinger
som vi per i dag ikke har i norge, siden
eutanasi ikke er tillatt. noen mennes-
ker vil skrive et slags livstestamente
med ønske å få eutanasi eller ikke bli
behandlet i tilfelle de, hvis de senere
som demente, får en livtruende eller
svært smertefull lidelse. Men bør dette
tas til følge bare fordi de er demente?
Dersom de kan bli friske igjen ved be-
handling, er deres liv som demente ikke

verd å leve selv om de selv mente dette
før de ble demente? Og de kan ha for-
andret mening som demente (eller ikke
forstå spørsmålet). Hun trakk fram et
interessant poeng fra filosofen richard
Dworkin: Mennesker har flere typer
interesser: noen er såkalt kritiske, det
vil si avgjørende viktige, andre er erfa-
ringsmessige og er assosiert med nytelse
og velbefinnende. Det er typisk at man
kan ofre mye av de siste for å oppnå de
første, det er derfor de er kritiske. De-
mente mennesker har typisk ingen kri-
tiske interesser lenger, bare
erfaringsmessige. Det vil si de kan opp-
rettholder og i noen grad nyte livet,
men det er ikke noe de kan oppnå med
å leve det utover det.Det falt meg inn at
kanskje er det kjønnsforskjeller her,
siden kvinner i større grad enn menn
har vært opptatt med å sikre nødven-
dighetene til å opprettholde livet for seg
og avkommet, så de kritiske og erfa-
ringsmessige interessene har i større
grad falt sammen, eller man kan si at
det nødvendige er identisk med det kri-
tiske. Kanskje kvinner lettere avfinner
seg med aldringen fordi de beholder
mer, og taper mindre, av det som var
viktig for dem?

Mengden postere var naturligvis
overveldende med så mange deltagere.
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