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Tiden flyr og dette er allerede den siste gangen jeg får æren av å få mine ord trykt på denne plassen. neste gang dere
åpner dette bladet vil dere møte nBS sin nye president på denne plassen, Kristian Prydz. i tillegg bør nBS nytt
da ha fått en ny fagredaktør.Tusen takk til randi som på en utmerket måte har tatt seg av redaktørjobben de siste
to år.

Da jeg begynte å skrive denne spalten hadde jeg tenkt å slå et slag for hva jeg vil kalle den ”klassiske”biokjemien. Vi lever
i en tid av ”buzzword science” hvor ”nettverk” og ”internasjonalisering” er mål og ikke middel og hvor størrelsen på våre tan-
ker av og til kan se ut til å være viktigere enn kvaliteten og realismen. i en periode fikk jeg inntrykk av at det å tenke ”-omics”

var viktigere enn innholdet i de biologiske spørsmålene som man faktisk prøvde å besvare. jeg er en tilhenger av
enkle kriterier for vurdering av forskningsprestasjoner og ressurstildelinger: de som etter internasjonal standard
presenterer gode prosjekter og som har en cV som tyder på et stort potensiale og/eller god forskningsproduk-
sjon per tidligere bevilget krone (artikler og siteringer) bør få ros og midler, selv om de driver med ”et-gen-om-
gangen-forskning” innenfor et begrenset geografisk område, ås for eksempel.

Forskningsrådet er inne i en prosess for å meisle ut en ny strategi for bioteknologiske forskning fra 2012
(”BiOTEK 2012”) og jeg håper at det som kommer ut er en balansert og realistisk plan for framtiden, hvor
høykvalitets bioteknologisk grunnforskning står i fokus, uten all slags unødvendige føringer. Slik grunnforskning
kan gjerne være næringsrettet, og dette kan gjerne konkretiseres i form av produksjonskrav (patenter f. eks), men
la oss sørge for at den er i størst mulig grad næringsuavhengig. genomikken og all slags ”high-throughput” tek-
nikker gir fantastiske muligheter som nesten alle av oss benytter seg av, men det finnes mange åpne spørsmål i
biologien hvor nitidig forskning på et enkelt protein er en forutsetning for å finne svar; slik forskning bør også

støttes. Flere anvendte forskningsprogrammer i nFr, f eks innen bioenergifeltet som jeg etter hvert kjenner godt, mangler
en helt nødvendig basis av bioteknologisk grunnkompetanse – også dette bør BiOTEK 2012 gjøre noe med. Mer generelt
sagt, så håper jeg at BiOTEK 2012 vil forbedre mulighetene for å få finansiert ikke-medisinsk grunnforskning. Det hjelper
ikke å være frisk hvis man ikke har noe mat, hvis havet stiger for mye, hvis miljøgiftene kveler oss, eller hvis energibærere mang-
ler. Bioteknologi kan og bør brukes til mye mer enn å kurere sykdommer.

14. – 17. januar er det kontaktmøte på Storefjell og jeg håper å se mange av dere der. Ved siden av nBS-nytt er det årlige
kontaktmøtet nBS sitt desidert viktigste ”produkt”. Begge er forbundet med lange tradisjoner og medlemmene ser ut til å
sette pris på både bladet og møteplassen. nBS sine største utfordringer er kanskje at medlemmene er så ”stille”. Betyr dette
at alle er tilfredse? Det ikke er lett å finne ut hva medlemmene virkelig ønsker og mener; nBS-nytt får begrenset med stoff,
og få deltar i generalforsamlingen. Vi kan velge å si oss fornøyde med det, i hvert fall så lenge vi har kontaktmøtet som et årlig
velbesøkt sosialt og vitenskapelig høydepunkt. allikevel, før jeg forlater posten vil jeg be dere en gang til om å spandere noen
minutter ekstra per år på nBS. Mener du noe om nBS? La styret eller generalsekretæren få høre det! Har du noe å melde,
en mening, gode råd til dine kolleger, eller resultater fra din forskning? Skriv for nBS-nytt. alle (uoffisielle) undersøkelser
tyder på at nBS-nytt leses – så her er det bare å eksponere seg!

jeg takker for meg og ønsker Kristian og nBS-nytt sin nye redaktør lykke til. jeg ønsker alle dere god jul og et utmerket
nytt år, og jeg gleder meg til å se mange av dere på Storefjell (inkl. generalforsamlingen!) i januar.

Hilsen,

Vincent
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Dette skulle vært det siste
nummeret jeg var ansvar-
lig for som fagredaktør,
men så langt har ingen

meldt seg til å ta over. nBS-nytt stop-
per ikke for det, men ikke somle for
lenge utover våren med å melde dere.
Det er lite arbeid og mye å få tilbake.

Dette nummeret inneholder to ny-
heter fra industrisiden – en artikkel fra
SinTEF om produksjon av proteiner i
stor skala fra bakterier, og en melding
fra Borregaard om en ny, stor bevilg-
ning fra EU til bioraffineriforskning. i
tillegg har vi omtaler av en ny artikkel
i PnaS fra nordlandssykehuset og
Universitetet i Tromsø, om komple-
mentsystemet og inflammasjon, og av
en ung kreftforsker fra Bergen som
nettopp har fått 16 millioner kroner fra
Bergens forskningsstiftelse. Han kom-
mer også på kontaktmøtet.

Presidenten skriver i sitt hjørne om
nødvendigheten av å forske på ikke-
medisinsk grunnforskning, siden ”det
ikke hjelper å være frisk hvis man ikke
har noe mat, hvis havet stiger for mye,
hvis miljøgiftene kveler oss, eller hvis
energibærere mangler.” jeg er absolutt
enig i det, selv om jeg har mine små tvil
om den politiske viljen til å satse stort
på dette med det første. Striden om
biodiesel-avgiften var kanskje litt
symptomatisk over hvor vanskelig det
kan bli, selv om det kan være gode sak-
lige innvendinger mot 1. generasjons
biodrivstoff. argumentet for avgift var
først og fremst at velferdsstaten trenger
penger, og nettopp det er et kjerne-
punkt i hva vi må diskutere framover,
tror jeg. Hvor skal grensen gå, og hva
skal vi nedprioritere? Dersom miljø-
og klimakrisen er så alvorlig som det
ser ut som, trengs det store investe-

ringer i omlegging og opprustning av
bygninger og infrastruktur også, og
ikke bare i forskning. Dersom noen er
interessert i å gjøre en innsats innen
miljørelatert forsking, vil jeg, på grunn-
lag av min innsikt så langt og uten å
glemme Borregaard, foreslå å se til ut-
landet, for eksempel nederland, Stor-
britannia, Tyskland,
Sverige, Danmark og
også USa. (Hvem vet,
kanskje Kina også kan
være noe? Vedlagte fak-
simile fra Dagens næ-
ringsliv for noen uker
siden viser at farma flyt-
ter til Kina – dessverre.
Kanskje vi bør flytte
etter?)

Så vil jeg ønske dere en riktig god
jul og et godt og kreativt nytt år!

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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Dette kan ha stor betydning da bakte-
rielle mrna typisk har en halverings-
tid på noen få minutter, i motsetning til
i eukaryoter hvor mrna foreligger
fritt og med levetid på timer eller mer.
Prokaryoter har kun én type Dna-av-
hengig rna polymerase, og det kan
oppstå konkurranse mellom transkrip-
sjon av heterologt gen og cellens øvrige
gener. Slik konkurranse kan også opp-
stå på translasjonsnivå da visse trna
kan bli mangelvare, og summen av
denne typen effekter på verten beskri-
ves gjerne «metabolic burden». i for-
bindelse med protein ekspresjon
observeres dette typisk som betydelig
redusert cellevekst.

3. faktorer som er
viktige for å oPPnå
høy Produksjon av
heterologe Protei-
ner i bakterier
4.1 Effektiv transkripsjon
Det er allment kjent at det er svært vik-
tig for å oppnå høy produksjon å lage
mye av transkriptet som koder for det
ønskede proteinet. Dette løses i prinsip-
pet ved at genet plasseres bak en såkalt
sterk promotor og på et høykopitalls pla-
smid (mange plasmider per celle), slik at
gendosen blir stor. Dette vil normalt
bidra til at det dannes mye rekombinant
transkript i cellen. Men hva menes med
en sterk promotor? Transkripsjon i bak-
terier kan deles i fire faser som først
innebærer at rna polymerase må binde
seg med høy affinitet til sitt spesifikke
bindingssete i promoter oppstrøms for
genet som skal transkriberes. Deretter
må det effektivt dannes et såkalt åpent
kompleks mellom polymerasen og
Dna-tråden slik at det aktuelle områ-
det «smelter».rna polymerase vil så in-
itiere dannelse av transkript, og i denne
initieringsfasen er det vist in vitro at en-
zymet lager mange ufullstendige trans-
kripter på kun noen få oligonukleotider,
såkalte abortive transkripter.Fenomenet
kalles gjerne «cykling» og man vet ikke
presist hvorfor eller hvordan dette skjer.
Den trolig mest aksepterte modellen er
at rna polymerasen folder opp Dna
ved transkripsjonsstart og transkriberer
noen baser uten at elongering tiltar
(Figur 1).

Med en variabel frekvens (avhengig
av type promotor) vil imidlertid enzy-

met gå inn i elongeringsfasen. Hastig-
heten for elongering antas å være rela-
tivt konstant, selv om det finnes unntak
i spesielle gener. Ut fra dette kunne
man kanskje ledes til å tro at bindings-
setet for rna polymerase til Dna bør
ha en slik sekvens at affiniteten blir
høyest mulig. Men dette er definitivt
ikke tilfelle, fordi det kan medføre at
enzymet blir sittende fast i bindindgs-
setet og ikke kommer over i elongering!
Det er derfor en svært vanskelig å for-
utsi hvilken form for kompromiss
mellom de ulike fasene som er optimal
for at man skal ende opp med maksi-
mum mengde transkript.

Heldigvis er det slik at man erfa-
ringsmessig kjenner til mange promo-
torer som er veldig effektive,og man vet
også ganske mye om hvordan sekven-
sene bør se ut (TaTa-bokser etc.).Ty-
piske eksempler på sterke promotorer
er Ptrc og �10 fra bakteriofagen T7.
Ptrc er en induserbar hybrid mellom
promotorer fra lac (laktose) og trp
(tryptofan) operonene. �10 er unik ved
at den ikke benytter seg av vertens

rna polymerase, men derimot av T7
rna polymerase som på sin side er
under kontroll av et eget ekspresjons-
system i cellen. T7 rna polymerasen
har særlig tó interessante egenskaper
som skiller den fra vertens rna poly-
merase, den elongerer meget raskt og
den er resistent mot det transkripsjons-
blokkerende antibiotikumet rifampicin.
Ved å addere rifampicin til cellekultu-
ren kan man slå av ekspresjonen av alle
andre enn det rekombinante etter at
man har indusert syntesen av T7 poly-
merasen og dermed transkripsjonen av
det ønskede heterologe genet.Vektorer
med dette ekspresjonssystemet har blitt
veldig populære og gir ofte gode resul-
tater.

Vi er i øyeblikket i ferd med å
sammenligne transkriptmengdene (-og
proteinutbyttet) fra flere av de mest po-
pulære promotersystemene under ellers
standardiserte genetiske og fysiologiske
betingelser, og så langt tyder resultatet
på at man ikke kan ta det for gitt at T7-
systemet vil gi best resultat.Et annet og
interessant nytt tema som har kommet
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1. introduksjon
De fleste som arbeider med biologi fra
en molekylær synsvinkel får i en eller
annen sammenheng bruk for spesifikke
proteiner som er relevante for de forsk-
ningsaktivitetene som foregår.Det ligger
i forskningens vesen å ligge i forkant, og
dette medfører at vi ofte vil ha tak i pro-
teiner som ingen kommersiell aktør pro-
duserer. Den typiske løsningen på dette
vil være at man anvender tilgjengelige
ekspresjonsvektorer og simpelthen tester
ut en eller flere slike. ideelt sett vil man
som regel ha høyest mulig produksjon av
korrekt foldet og funksjonelt rekombi-
nant protein.resultatet kan bli bra,men
ofte oppnåes dårlig eller ingen produk-
sjon slik at hele prosjektet må skrinleg-
ges. når dette skjer vet man sjelden
hvorfor det ikke fungerer, og spørsmålet
er derfor om denne prøve- og feile-stra-
tegien kan tenkes eliminert slik at resul-
tatet og løsningen på eventuelle
problemer kan forutsies på forhånd? Vi
har arbeidet mye med slike problemstil-
linger i de siste årene, særlig med Esche-
richia coli som vertsorganisme. Vi kan
slå fast at det å finne rasjonelle løsninger
når ting ikke fungerer ofte er komplisert,
og ”den universelle løsning” vil derfor
neppe foreligge på kort sikt.

2. hvorfor bakterier,
og hva er ulikt i
forhold til i
eukaryoter?
Det er flere åpenbare fordeler med å
velge bakterier som vertsorganismer for
produksjon av heterologe proteiner.Bak-
terier gror meget raskt til høye celletett-
heter og på enkle vekstmedier.
Produksjonen er derfor i sum økonomisk
gunstig forutsatt at produksjonsnivået er
høyt og at produktet er kvalitativt som
ønsket. Dessuten er genetiske verktøy
svært godt utviklet og tilgjengelig. Med
andre ord,når alt fungerer som ønsket er
det ingen grunn til å velge noe annet enn
bakterier som vertsorganismer.

Det er flere vesentlige egenskaper
som skiller bakterier fra eukaryoter og
som har betydning for ekspresjon
(mangler organeller, genene har ikke
introns, kun én type rna polymerase,
m.m.). For å forstå og forbedre ekspre-
sjon i bakterier er det dessuten særlig
viktig å vite at transkripsjon og transla-
sjon er koblet i tid og sted i cytoplasma.
Dette innebærer at ribosomene setter
seg på mrna og initierer translasjon
før transkripsjonen er ferdig. En viktig
konsekvens er at mrna ikke får dan-
net sekundærstrukturer fritt, og bin-
dingen av ribsomer kan også bidra mye
til at ribonukleaseangrep blir forhindret
og dermed at mrna levetiden øker.

heterolog genekspresjon: Prøving og
feiling eller rasjonell design?

For å kunne studere proteiners egenskaper er det essensielt at man er i stand til å produsere dem i
tilstrekkelige mengder og i ren form. Hele dette feltet ble revolusjonert gjennom rekombinant
Dna-teknologien. i denne artikkelen gir vi en oversikt over de problemstillinger man står over-
for når man skal få bakterieceller til å lage store mengder av ett spesifikt heterologt protein. Ho-
vedkonklusjonen er at graden av suksess varierer sterkt fra protein til protein, og at problemer
som oppstår ofte - men ikke alltid - ligger på translasjonsnivå.

FOrFaT TErE:
SVEin VaLLa, inSTiTU T T FOr

BiOTEKnOLOgi, nTnU:
svein.va l la@biotech.ntnu.no

Og
TrygVE BraU TaSET,

MaTEriaLEr Og KjEMi,
SinTEF:

tr ygve.brautaset@sintef.no

Figur 1. Modell for rna cykling og dannelse av abortive rna (illustrasjon; rahmi Lale).



opp i forbindelse med transkripsjons-
maksimering er at det viser seg at rna
ikke er tilfeldig fordelt i bakterieceller
[1]. Dette kan bety at det ikke er bare
total mengde transkripter som er vik-
tig, men også hvordan disse er fordelt i
cellen. Man kan da tenke seg at en gitt
genkopi generer en mengde transkrip-
ter i sitt «nabolag» og at det oppstår lo-
kale mangler av trna eller ribosomer.
Poenget styrkes av at det for flere år
siden ble bevist at også plasmider ikke
flyter fritt men har «adresser» i cellen.
Vi har også gjort eksperimentelle ob-
servasjoner som kan tolkes som en
støtte til dette, f. eks. så har vi observert
at sterkere promoterer ikke direkte kan
kompensere for lavere kopitall av ek-
spresjonsvektor.

4.2 Betydningen av mRNA stabilitet og se-
kundærstruktur
Som nevnt ovenfor er mrna i bakte-
rier meget kortlivet i forhold til i euka-
ryote celler, og reglene som styrer
halveringstiden er dårlig forstått. i bak-
terier angripes mrna av exoribonklea-
ser fra 3’- ende, og det er alminnelig
antatt at man kan forsinke nedbryting av
rnaet ved å ordne seg slik at man har
en kraftig transkripsjonsterminator
(«stem-and-loop structure») ved 3’-
enden av genet. Dette gir likevel ingen
full beskyttelse, fordi endoribonukleaser
kan frigjøre nye 3’- ender. Derimot er
det antatt at ribosomer som er bundet til
mrna beskytter rnaet mot ribonu-
kleaser, slik at den kanskje mest effektive
måten å oppnå god mrna-stabilitet er
å sørge for effektiv translasjon. Betyd-
ningen av mrna sekundærstrukturer i
forbindelse med ekspresjon er generelt
sett uklar. nylig ble det påvist korrela-
sjon mellom høy ekspresjon og foldings-
energier i den kodende sekvensen [2].
Utfordringen er å forstå hvilke sekun-
dærstrukturer som faktisk dannes in vivo.
Det finnes utallige programvarer som
predikerer slike strukturer, men proble-
met er at det som regel er et meget stort
antall ulike teoretisk mulige sekundær-
strukturer som har omtrent samme fol-
dingsenergi. Dessuten er resultatet helt
avhengig av hvor i mrna man velger å
sette streken for hva som kan foldes.
Dersom man analyserer hele transkriptet
blir det også åpenbart feil, siden trans-
kripsjon og translasjon er koblet noe som

sterkt påvirker hva som kan foldes.Kon-
klusjonen er at i de fleste tilfeller er det
særdeles vanskelig (umulig?) å predikere
hvilke sekundærstrukturer som faktisk
finnes in vivo.Dersom man fokuserer på
foldingsenergien i stedet for å ta stand-
punkt til hvilke spesifikke strukturer som
dannes, er det mulig å utvikle en algo-
ritme som korrelerer ganske godt med
ekspresjonsnivåene [3].Dette er et bety-
delig skritt framover, og vi arbeider for
tiden med å teste denne måten på tenke
på mot et stort antall eksperimentelle
data. Foreløpig tyder resultatene på at
dersom man har effektiv ekspresjon, så
har sekvensen i UTr høy foldingsenergi
(lite foldbar). Dessverre gjelder ikke det
motsatte; høy foldingsenergi gir ingen
garanti for høyt ekspresjonsnivå. i øye-
blikket vet vi ikke hva dette skyldes.

4.3 Betydningen av effektiv translasjon
Translasjonsprosessen er trolig det van-
ligste hinderet på veien til å få høy pro-
teinproduksjon, og det bør ikke komme
som en stor overraskelse om man finner
at når man kloner et gen inn i en stan-
dard ekspresjonsvektor, så får man lite
protein. Motsatt kan man godt få store
mengder av et annet protein med samme
vektor og samme prosedyre.årsakene til
dårlige resultater kan være mange og
komplekse, og selv om det gjerne henvi-
ses til at genene kan inneholde sjeldne
kodon (se nedenfor), så er det vår erfa-
ring at dette oftest er bare en del av pro-
blemet. Mye tyder nå på at
vanskelighetene hyppigere skriver seg fra
problemer knyttet til i 5’-utranslatert re-
gion (UTr) av mrna - eller tilsva-
rende Dna region som koder for UTr
- eventuelt i sammenheng med den ko-
dende gensekvensen selv.Det er vel kjent
at UTr er viktig for mrna stabilitet og
for initiering av translasjon.analogt som
beskrevet for rna polymerase (kap 4.1),
er det viktig at UTr besørger god ribo-
sombinding samtidig som at bindingen
ikke er så sterk at det forhindrer elonge-
ring. Det har vært kjent lenge at en kri-
tisk parameter er den såkalte
Shine-Dalgarno (SD) sekvensen
(agga-lignende). Den er lokalisert 9-
15 bp oppstrøms for start kodon (aUg)
og fravær av denne sekvensen reduserer
vanligvis translasjonen kraftig. årsaken
er at SD er komplementær til 16S rrna
som sitter i ribosomet og sekvensen bi-

drar til ribosombinding via baseparing
mellom SD og den tilsvarende del av
16S rrna. SD-sekvensen finner man
derfor strategisk lokalisert i ekspresjons-
vektorer, men det er viktig å forstå at selv
om dens nærvær er nødvendig, gir den
ingen garanti for effektiv translasjon.En
velkjent mulig årsak til at «god» SD li-
kevel ikke fungerer, kan være at nærlig-
gende baser er slik at de effektivt binder
opp SD i en mrna sekundærstruktur
og hindrer ribosom binding. Dette kan
unngås ved å designe UTr sekvensen
slik at det ikke er mulighet for dannelse
av sekundærstrukturer, men bildet kom-
pliseres av at også den kodende sekven-
sen (særlig nær 5’- ende) gjerne inngår i
slike strukturer sammen med UTr.
Som kjent har man ikke full frihet til å
endre denne sekvensen uten å samtidig
endre aminosyresekvensen i proteinet.

4.3 Betydningen av kodende sekvens
Som det framgår av det som er skrevet
over er det fremdeles slik at ved å an-
vende et gitt ekspresjonssystem så kan
ekspresjonsnivået mellom ulike protei-
ner variere over flere log-faktorer. Dette
må derfor nærmest per definisjon ha noe
med gensekvensen å gjøre. Det er også
interessant å legge merke til at selv om
man via gensyntese optimaliserer denne
sekvensen (sjeldne kodons, falske SD-se-
kvenser, sekundærstrukturer, m.m.) via
det som kan tilbys av kommersielle tje-
nester, så kan man fortsatt oppleve svært
dårlige resultater. Det er med andre ord
noe fundamentalt kritisk som fortsatt
ikke er forstått.Det er derfor i øyeblikket
mye uklart med hensyn til hvordan den
kodende sekvensen styrer ekspresjonsni-
vået, selv om mye tyder på at det er den
5-merkede enden som er viktigst. Vi
syntetiserte nylig et nytt gen for det
human-medisinske interferonet iFn-
�2b optimalisert for god ekspresjon i E.
coli,men ekspresjonsnivået forble dårlig.
Ved å fusjonere en bakteriell Dna se-
kvens til det syntetiske genets 5’-ende så
oppnådde vi derimot god ekspresjon [8].
i tillegg til nukleotidsekvensen på Dna
eller mrna-nivå finnes det en gammel
«regel» om uheldige aminosyrer i starten
på genet, og dette kan utvilsomt være et
kinkig problem hvis det er essensielt på
beholde den n-terminale enden av pro-
teinet intakt. imidlertid er det få protei-
ner som har disse aminosyrene i starten,
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slik at dette neppe er det mest aktuelle
problemet man står overfor.

4. oPtimalisering av
det Positivt reguler-
bare eksPresjonssy-
stemet xyls/Pm ved
random mutagenese
og screening
Positivt regulerbare promotorer har
mange unike egenskaper som gjør dem
særlig anvendelige for heterolog ekspre-
sjon i bakterier [4]. XylS/Pm er relatert
til det mye studerte arac/PBaD-syste-
met, slik at XylS er en positiv regulator
som binder seg som en dimer til Dna
rett oppstrøms for Pm promotoren, og
når denne dimeren binder en inducer
som tilsettes cellekulturen initierer ver-
tens rna polymerase transkripsjon fra
Pm (Figur 2).

induceren er benzosyre eller derivater
av den, mens det er arbinose for
PBaD-promotoren. Ved nTnU /
SinTEF har vi i de senere årene brukt
XylS/Pm som et modellsystem for å
studere de underliggende mekanismene
bak ekspresjon, særlig i E. coli. Strate-
gien vi har brukt involverer å konstru-
ere store mutantbiblioteker av Pm,
UTr kodende sekvens, og xylS genet.

Ved å bruke genet bla som koder for �-
lactamase har vi effektivt kunne screene
mutantbibliotekene for økt ekspresjon
ved å score for økt ampicillin resistens
på koloninivå. For Pm og UTr lages
disse mutantene ved såkalt dopet oligi-
onukleotidsyntese og klones inn som
erstatning for de tilsvarende villtypese-
kvenser i våre ekspresjonsvektorer.Me-
toden har den fordel at vi kan få inn
mange mutasjoner i hvert enkelt oligo-
nukleotid og ved å koble dette til det
høyeffektivt screenesystemet med økt
antibiotikatoleranse kan vi raskt (noen
få dager) identifisere de beste (som gir
mest heterologt protein) sekvensene.På
tross av at vi har demonstrert at
XylS/Pm systemet direkte kan anven-
des for funksjonell produksjon av flere
heterologe proteiner på industrielt kon-
kurransedyktige nivåer under oppska-

lerte betingelser i fermentorer [5], så
viser det seg at spesielle muterte Pm
eller UTr sekvenser hver for seg kan gi
10-20 ganger økning i ekspresjonen på
proteinnivå [6, 7]. Konseptet har også
vært utvidet til å inkludere mutasjoner i
genet for transkripsjonsaktivatoren
XylS, og resultatene der er tilsvarende
gode [8]. i tillegg har vi nye data som
viser at man kan oppnå ytterligere for-

sterket ekspresjon dersom man kombi-
nerer de ulike mutantene, slik at poten-
sialet for forbedringer utvilsomt er langt
over det vi forestilte oss da dette arbei-
det ble påbegynt.

i våre studier fant vi at både Pm og
xylS mutasjoner stimulerer ekspresjon
ved å gi opphav til mer transkript, noe
som var ventet. når det gjaldt UTr-
mutantene var imidlertid bildet mer
komplekst (Figur 3).Så lenge vi kun se-
lekterte for maksimal mengde protein-
produkt kunne vi konstatere at vi for de
fleste mutantene fikk mer protein per
transkript, noe som indikerer mer ef-
fektiv translasjon, som forventet. imid-
lertid var det også slik at alle mutantene
akkumulerte mer transkript enn villty-
pen. Dette ble først tolket som at mer
effektiv translasjon hadde gitt bedre be-

skyttelse mot mrna degradering via
ribosombinding. Så fant vi en gruppe
mutanter som også produserte mye mer
protein enn villtypen, men for denne
gruppen var proteinmengden per trans-
kript den samme som for villtypen.
Dermed oppsto tanken om at kanskje
Dna-regionen som koder for UTr
også spiller en rolle for selve transkrip-
sjonsprosessen. Etter mange stridighe-

Figur 2: indusering av XylS/Pm regulator/promotor systemet (illustrasjon; rahmi Lale).
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ter med reviewere fikk vi omsider
gjennomslag for at det måtte være dette
som skjedde i de aktuelle mutantene,
slik at vi nå vet at UTr-sekvensen
(eller dens korresponderende Dna)
har en veldig kompleks rolle i ekspre-
sjon ved å påvirke både mrna stabi-
litet, transkripsjon og translasjon [7]. i
øyeblikket arbeider vi med å forstå
hvordan transkripsjonen påvirkes av
UTr, og en mulig hypotese er at den
cyklingen som rna polymerase bevi-
selig foretar in vitro også skjer in vivo
(Figur 1).Man kan da tenke seg at cyk-
lingen er redusert i mutantene slik at
det lages en relativt større andel full-
engde transkript. interessant nok er det
nettopp kommet en artikkel som viser
at cykling faktisk foregår in vivo [9], så
hypotesen om redusert cykling i mu-
tantene er i hvertfall ikke blitt mindre
sannsynlig som følge av disse nye fun-
nene.

En interessant konsekvens av at
UTr-regionens rolle er mer kompleks
enn tidligere antatt, er at det virker
usannsynlig at man med samme se-
kvens kan få både en optimal trans-
kripsjon, translasjon og mrna
stabilitet. Da virker det mer sannsynlig
at man må akseptere et slags kompro-
miss som gir det beste sluttresultat i
form av mengde protein. Denne hypo-
tesen arbeider vi med å dokumentere
ved å utvikle strategier for selektivt å
screene ut mutanter som gir henholds-
vis maksimal mengde transkript og
maksimal translasjons-effektivitet per
transkript.Hvis hypotesene er riktig vil
vi finne mutanter som lager veldig store
mengder transkript men lite protein,og
andre mutanter som lager veldig mye
protein per transkript, men lite protein
totalt. resultatene er så langt lovende.

5. andre tyPer Proble-
mer som er sPesifikke
for hvert enkelt
Protein og bruk av
alternative verts-
organismer
Mange proteiner er på grunn av sine
egenskaper notorisk vanskelig å produ-
sere i store mengder. Dna-bindende
proteiner kan ha en svak affinitet for
Dna mer generelt, og hvis slike protei-
ner lages i store mengder kan de bli vert-
stoksiske ved at det binder seg til
essensielle regioner i kromosomalt
Dna. Mange Dna-bindende protei-
ner lages naturlig i små mengder, og når
man prøver å overuttrykke dem faller de
ofte ut som uløselige aggregater (inklu-
sjonslegemer) som man ikke får refoldet
igjen. Paradoksalt nok så har vi selv for-
søkt lenge å uttrykke XylS i E. coli for å
studere dets biokjemi, så langt uten å
lykkes. Likeledes kan det oppstå proble-

mer med at S-S broer dannes på feil
måte, at membranproteiner interfererer
med membranens generelle og essensi-
elle funksjon, at man lager et enzym som
påvirker andre enzymer i cellen (f. eks.
proteaser), at det kreves spesielle chape-
roner som ikke finnes i verten men som
må være der for å oppnå korrekt folding,
at proteinet ikke tåler så høye tempera-
turer som man må ha for å dyrke E. coli,
o.s.v. Listen av slike spesielle problemer
kan lages lang, men felles for denne
typen vanskeligheter er at man som of-
test i det minste kan skjønne hva som går
galt, og ofte kan man mistenke det før
man starter hele prosjektet. Derfor kan
man allerede ofte fra start planlegge al-
ternative strategier, for eksempel ved å
velge en alternativ vertsorganisme.

i vår gruppe har vi i lengre tid arbei-
det med teknologi som gjør det mulig å
uttrykke proteiner i mange arter, ved å
ta fordel av at nettopp XylS/Pm syste-
met gir god ekspresjon i mange ulike

arter, inkludert gram-positive bakterier.
XylS- induseren krever ikke et opp-
takssystem for å tas inn i cellen, den
metaboliseres sjelden av vertsorganis-
men, og induksjonen er doseavhengig
slik at transkripsjonen kan finreguleres.
Dette er en stor fordel fordi det har vist
seg at maksimal protein-produksjon
ikke alltid er ønskelig, for eksempel på
grunn av verts-toksiske effekter. Syste-
met brukes nå kommersielt og lokalt
har vi startet et firma (www.vectronbi-
osolutions.com) for å utvikle dette po-
tensialet videre. Ved å koble XylS/Pm
til et bredspektret plasmid som kan re-
plikere i mange arter, og å tilpasse sys-
temet til hver art med mutagenese
teknologien beskrevet i del 5 ser vi for
oss at det skal være mulig å utvikle et
mer «universelt» ekspresjonssystem for
proteinproduksjon.

6. konklusjoner
Det finnes klare strategier for hvordan
man kan gå fram for å oppnå høy ek-
spresjon av heterologe proteiner i bakte-
rier. For mange proteiner vil man
derimot oppleve at standard strategier
ikke fungerer. årsakene til dette kan i
noen tilfeller identifiseres, mens i andre
tilfeller kan ikke noen konkret årsak på-
vises. generelt sett er det nesten alltid en
fordel å lage store mengder transkript for
å få mye protein. Dette kan gjøres ved å
bruke en sterk promotor, ved at sekven-
sen til den regionen på Dna som til-
svarer UTr i mrna transkriberes
effektivt, og ved å sørge for et høyt kopi-
tall av det genet som skal uttrykkes.Den
vanligste årsaken til dårlig ekspresjon er
trolig knyttet til ineffektiv translasjon,
men de spesifikke underliggende meka-
nismene kan være mange og er til dels
ufullstendig forstått. Man vet imidlertid
at UTr-sekvensen og 5’- enden av ge-
nets kodende sekvens er svært viktig.Per
i dag mener vi at heterolog ekspresjon er
både prøving og feiling, og rasjonell de-
sign. Videre tror vi at bruk av mutage-
nese og screening vil bidra til å utvikle
bedre ekspresjonssystemer og dertil økt
forståelse av molekylære og genetiske
faktorer som påvirker ekspresjon,analogt
med tilsvarende strategier for å forstå og
forbedre enzymer. Som det framgår av
denne artikkelen så er det mange ulike
parametere og komponenter som virker
inn på ekspresjon, og vi tror derfor det i
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sum vil være langt fram til vi eventuelt
kan løse alle problemer relatert til dette
ved rasjonell design.
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Figur 3:UTr (fra Pm) og UTr mutasjoner som gir kraftig forsterket ekspresjon
(illustrasjon; rahmi Lale).
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komplementsystemet og
inflammasjon

sammenlignet med blod fra friske kon-
trollpersoner, og en lang rekke inflam-
matoriske responser ble studert. Som
sentrale kontrolleksperimenter ble det
defekte blodet rekonstituert med fysio-
logiske konsentrasjoner av den mang-
lende komponenten. i tillegg ble friskt
blod, samt defekt, rekonstituert blod, til-
satt spesifikke hemmere av komple-
mentsystemet. resultatene fra disse
forsøkene var i full overensstemmelse
med det som ble funnet hos de komple-
ment-defekte pasientene.

Tidligere funn har tydet på at ved å
blokkere både komplementsystemet og
det LPS-bindende proteinet cD14
kunne man oppnå en nær komplett
hemming av inflammatorisk respons [5].
Det ble derfor også inkludert forsøk med

et antistoff mot cD14 i det aktuelle ar-
beidet.

Ved hjelp av disse tilnærmingene
kunne gruppen vise at en lang rekke in-
flammatoriske responser var helt av-
hengig av komplement, og i de aller
fleste tilfeller av komplementfaktor c5.
Dette gjaldt bl.a. uttrykk av tissue factor
på monocyttoverflaten, uttrykk av
cD11b på granulocyttoverflaten, oksi-
dativ burst i granulocytter og bakterie-
drap. Frisetting av enzymer fra
granulocyttene var også komplementav-
hengig, men i motsetning til tradisjonell
oppfatning ble denne effekten vist å være
helt avhengig av c3 og ikke av c5.

Frisetting av cytokiner var generelt
mindre avhengig av komplement enn av
cD14, men her ble det påvist en diffe-

rensiert effekt, hvor for eksempel iL-8 i
stor grad var komplementavhengig,
mens iL-6 i sin helhet var cD14 av-
hengig. Et meget overraskende funn var
at to mediatorer, iP-10 og iL-1 reseptor
antagonist, var invers komplementav-
hengig, dvs at basal frisetting var høy hos
den c5-defekte personen og ble redusert
ved rekonstituering med renset c5. Ved
å kombinere hemming av både komple-
mentsystemet og cD14 ble alle de stu-
derte inflammatoriske responser
fullstendig blokkert.

En skjematisk fremstilling av kom-
plementsystemets rolle i de ulike reak-
sjonene er gitt i Figur 2. Ettersom
komplementhemmere nå er under kli-
nisk utprøving er resultatene viktige for å
forutsi hvilke sekundære inflammato-
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KnUT TOrE LaPPEgårD,
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UniVErSiTETET i TrOMSø

norske forskere har publisert
en studie i PnaS om komple-
mentsystemets rolle i inflam-
masjonsprosessen – basert på
en sjelden mutasjon i genet for
komplementfaktor c5.

Komplementsystemet er et av
kroppens kaskadesystemer
og står sentralt i en rekke av
reaksjonene som inngår i be-

skyttelsen mot mikrober.Ved aktivering
av systemet dannes bl.a. opsoniner som
bidrar til effektiv fagocytose, kjemotak-
siner som tiltrekker seg fagocyterende
celler, og det terminale komplement-
komplekset med lyserende egenskaper
(Fig. 1). Som resultat av en slik aktive-
ring induseres det en inflammasjonsre-
aksjon i vevet. Det har gradvis blitt klart
at denne reaksjonen dels er direkte be-
tinget av effekter fra komplement akti-
veringsprodukter, men også i stor grad
via komplement-indusert aktivering av
en rekke andre inflammatoriske syste-
mer, forenlig med at komplement er en
”upstream” aktør i den inflammatoriske
reaksjonen. Toll-like reseptorene, hvor
bl.a. cD14 molekylet spiller en sentral
rolle, og komplementsystemet er sen-
trale aktører i den første gjenkjennelses-
fasen av immunapparatets møte med
fremmede strukturer (for eksempel
mikrober) eller endrede egne stukturer
som vanligvis ikke er eksponert for im-
munapparatet (”damaged self ”). Samlet
utgjør disse strukturene og immunap-
paratets respons på disse det som kalles
”danger signaling”.

Den kunnskapen vi i dag har om
komplementsystemets rolle i inflamma-
sjonsreaksjonen har dels kommet fra stu-
dier basert på cellekulturer og dels fra in
vivo studier med knock-out mus.

For å kartlegge komplementsyste-
mets betydning i den generelle inflam-
masjonsprosessen in vitro er det viktig å
arbeide i systemer hvor flest mulig av de
ulike cellulære og humorale aktørene er
tilstede. Det kan vi oppnå ved å bruke
ferskt fullblod, forutsatt at komplement

og de øvrige inflammatoriske systemene
ikke påvirkes av antikoagulasjonen som
brukes. Det er kjent at heparin påvirker
komplementaktivering – enten hem-
mende eller fremmende – avhengig av
dose. Videre vet vi at de klassiske hem-
mere av kalsium (EDTa og citrat) ikke
bare hemmer komplement, men også de
fleste andre biologiske reaksjoner i in-
flammasjonsprosessen. Forskergruppen
publiserte for noen år siden en fullblods-
modell for studier av komplementsyste-
mets rolle i inflammasjonsprosesser med
lepirudin (rekombinant hirudin) som
antikoagulant [1].Lepirudin er en meget
spesifikk trombinhemmer og ble vist å
være helt inert med hensyn til komple-
mentaktivering. Den var derfor særdeles
velegnet, spesielt når komplementsyste-
met rolle i interaksjon med de øvrige in-
flammatoriske systemer skulle studeres.
Basert på denne modellen, og ved hjelp
av ferskt fullblod fra to pasienter med
komplett, genetisk mangel på henholds-
vis komplementfaktor c2 og c5, har
gruppen nå kartlagt i detalj hvilke in-
flammatoriske responser som er avheng-
ige av og hvilke som er uavhengige av
komplementaktivering når fullblod sti-
muleres med de gram-negative bakteri-
ene E. coli eller n. meningitidis [2].

Medfødte genetiske defekter i kom-
plementsystemet – naturens egne knock-
outs – forekommer i varierende grad fra
den ikke helt uvanlige c2-defekten (ca.
1 av 20.000 [3] til den ekstremt sjeldne
c5-defekten som bare er beskrevet hos
noen få ti-talls pasienter på verdensbasis
[4]. Den c5-defekte pasienten brukt i
den aktuelle studien er den eneste kjente
i norge, og mutasjonen – som ble kart-
lagt av en dansk gruppe – er ikke tidli-
gere beskrevet.

Blod fra disse pasientene ble

TomEirikMollnes (til venstre) og KnutTore
Lappegård, henholdsvis siste- og førsteforfatter
på artikkelen. Mollnes leder Somatisk Forsk-
ningssenter ved nordlandssykehuset i Bodø og
er professor ved Universitetene i Tromsø og
Oslo. Lappegård er overlege ved medisinsk avde-
ling ved nordlandssykehuset i Bodø og første-
amanuensis ved Universitetet i Tromsø. Foto
Wigdis Korsvik, nordlandssykehuset.

Fig 1.Oversikt over komplementsystemet (Fra Mollnes et al, Trends in immunology 2002;23:61-64. gjengitt med tillatelse fra Elsevier).
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riske responser som blir påvirket ved
hemming av komplementsystemet.Fun-
nene understreker videre betydningen av
å hemme både komplement og cD14
for å oppnå bred antiinflammatorisk re-
spons.

arbeidet er utført som et samarbeid
mellom forskergrupper ved henholdsvis
nordlandssykehuset i Bodø/Universite-
tet i Tromsø og rikshospitalet/Univer-
sitetet i Oslo. i tillegg har forskere fra
Danmark og USa bidratt.
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Tidligere i år fikk Borregaard
19 millioner kroner fra nor-
ges Forskningsråd for å ut-
vikle nye produkter ved

bioraffinering (omtalt i nBS-nytt). nå
har bedriften fått ytterligere støtte fra
EU. EUs sjuende rammeprogram for
forskning og utvikling bevilger til sam-
men 57 millioner Euro gjennom utlys-
ningen joint Biorefinery call i perioden
2010-2014. Over 50 prosjekter søkte
opprinnelig, men kun tre prosjekter har
fått støtte, og Borregaard er represen-
tert i to av disse. joint Biorefinery call
retter seg spesielt mot utvikling av for-
nybart drivstoff og kjemikalier for å re-
dusere drivhusgasser. Midlene fokuserer
på å bygge demonstrasjons- og pilotan-
legg for å optimalisere prosessene.

joint Biorefinery call ble utlyst høs-
ten 2008 med søknadsfrist 4.desember
2008.Forhåndsinformasjon fra EU gikk
ut på at mellom 4 og 6 prosjekter skulle
være med å dele støtten på 57 mill EUr.
Dette var en utlysning av demonstra-
sjonprosjekter, der bygging og drift av
demonstrasjons- og pilotanlegg støttes.

En betydelig industrideltakelse er på-
krevd. Tildelingsprosessene i FP7 fun-
gerer mer som anbud, der Ec er relativt
konkret på hva som skal gjennomføres
og beste tilbydere får tilslag. Borregaard
hadde på dette stadiet lagt en strategi for
hvilke utviklingsretninger de ønsket å
forfølge innen bioraffienering, og valgte
å spre de forskjellige delprosjektene på
ulike søknader og konsortier for å øke
sjansene.Borregaard inviterte seg inn i 6
forskjellige konsortier som leverte 5 søk-
nader. i alt 52 søknader kom inn til fase
én. 18 av disse fikk invitasjon fra Ec til
å gå videre i fase to av søknadsprosessen.
Her skulle prosjektbeskrivelsene utdypes,
mens totale kostnadsrammer for pro-
sjektene var fastspikret.

av konsortiene som gikk videre til
fase to, var Borregaard med i fire av totalt
innleverte fem søknader. Til slutt fikk
bare tre prosjekter invitasjon til å starte
kontraktsforhandlinger, og Borregaard
var med i to av dem. Forventet prosjekt-
start er begynnelsen av 2010.

Det ene prosjektet har fått navnet
EuroBioref og er koordinert fra Uni-

eu-midler til borregaard:
35 millioner i forskerstøtte
Borregaard har fått 4 millio-
ner Euro, eller rundt 35 milli-
oner kroner, i forskerstøtte fra
EU. Pengene skal gå til de-
monstrasjonsanlegg for utvik-
lingsprosjekter knyttet til
Borregaards bioraffinerikon-
sept.

Fig 2. Skjematisk fremstilling av komplementsystemets rolle i bakterie-indusert inflammatorisk respons. avhengighet av c3, c5 og cD14 er vist i hen-
holdsvis blått, rødt og gult. relativt forhold mellom c5 og cD14 er vist i grader av gul-rødt. (Fra Lappegård et al, PnaS 2009;106:15861-66. copyright
PnaS).
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i løpet av de siste 20 årene har fem-
års overlevelsesraten for de vanligste
kreftsykdommene forandret seg lite, til
tross for den enorme utviklingen i forsk-
ning på differensielt uttrykte gener og
proteiner. For å bedre anvende den nye
kunnskapen trengs det mer relevante in
vivo modeller av sykdommene og ima-
ging-strategier for å studere de ulike me-
kanismene. Dette håper Mc cormack at
hans forskning skal bidra med.

Det var i 2004 at Trond Mohn i
Frank Mohn aS opprettet Bergens
forskningsstiftelse og i den anledning
donerte en grunnkapital på 250 millio-
ner. BFS sitt rekrutteringsprogram deler
årlig ut 1-4 millioner kroner til unge,
fremragende forskere ved UiB eller
Haukeland Universitetssykehus. Mc
cormack har blitt tildelt 16 millioner
over 4 år, der BFS stiller med 50 % av
midlene og de resterende 50 % kommer
fra UiB og institutt for indremedisin.
Målet med BFS midlene er å gi talent-
fulle, unge forskere ved UiB et særskilt
rammeverk som kan hjelpe dem i å rea-
lisere sitt fulle potensial, og utvikle forsk-
ningsledere av høy, internasjonal kvalitet.
Midlene kan brukes til lønn, utstyr og
andre forskningsrelaterte utgifter i pro-
sessen med å bygge opp en egen forsk-
ningsgruppe. BFS håper med dette å
etablere 2 nye grupper hver år. For å
motta stipendet vurderes søkerens viten-
skapelige standard, internasjonalt samar-
beid, tidligere publikasjoner og søkerens
evne til og ambisjon om å bygge opp og
lede en forskningsgruppe.Ved slutten av
prosjektet vil kandidaten kunne bli til-
budt professorat ved UiB. Mc cormack
selv tror at hardt arbeid, utdannelsen og
erfaringene hans fra Dublin er noe av
det som bidro til at han fikk tildelingen,
sammen med gode publikasjoner og,

selvfølgelig, et godt og samfunnsnyttig
prosjekt.

Mc cormack kom til Universitet i
Bergen våren 2003 og jobbet som forsker
på ulike korttids-kontrakter i Bjørn Tore
gjertsen sin gruppe ved institutt for in-
dremedisin. Han hadde da fullført sin
doktorgrad ved Trinity college i Dublin.
Han fikk i 2005 postdoktorstipend fra
Helse Vest, og har de siste årene jobbet i
gjertsens lab på et flerårsprosjekt, også
finansiert av Helse Vest.Finansieringene
har i hovedsak dekket lønnsmidler og
noe drift. ”BFS-stipendet gir meg mu-
lighet til å rekruttere medarbeidere som
er dedikert til imaging, og dermed øke
kvaliteten og fremgangen på forsk-
ningen betraktelig”, sier Mc cormack,
som samtidig setter stor pris på all hjel-
pen han har fått av gjertsen opp
gjennom årene. Først og fremst vil han
bygge opp sin egen gruppe rundt post-
doktorstillinger. gjennom å ha godt kva-
lifiserte postdoktorer ønsker han å ta inn
masterstudenter som vil få grundig opp-
læring i teori og metode, og gå videre til
å bli stipendiater i gruppen.

Prosjektet Mc cormack nå skal
jobbe med går ut på å lage nye, og mer
relevante, dyremodeller og prober for
imaging. Metodene for validering av
kandidatgener og proteiner in vivo er et
begrensende steg i translasjonesforsk-
ningen. Mc cormack ønsker å bruke en
avansert imaging-teknologi for å utvikle
ulike kreftmodeller i mus som med
større nøyaktighet gjengir sykdomsfor-
holdene i mennesket. Ved å bruke disse
musemodellene vil han utvikle imaging-
strategier for funksjonelle studier og eva-
luering av neste generasjons målrettede
terapi. Selv tror han at det vil ta lang tid
før forskningen kan benyttes klinisk,
men at mer relevante dyremodeller kan
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versitetet i Lille, Frankrike. Prosjektet
har 28 partnere som sammen skal forske
seg fram til nye metoder for å lage kje-
mikalier fra biomasse. i dette prosjektet
har Borregaard alene fått bevilget 2,9
millioner Euro. Borregaards rolle i Eu-
roBioref er å utvikle teknologi som de-
graderer biomassen til sukker i løsning.

Det andre prosjektet, Suprabio, om-
handler også komplette bioraffineripro-
sesser fra biomasse til en rekke ulike
produkter. Borregaard bidrar her med
mikrofibrillær cellulose.Prosjektet har 16
partnere og Borregaard alene mottar 1,1
millioner Euro i EU-støtte.

Det tredje prosjektet,der Borregaard
ikke er med, er ledet av inra i Frank-
rike og har fått navnet BiOcOrE.EU-
kommisjonen har med dette valgt ut tre
prosjekter som bygger på tre prinsipielt
forskjellige forbehandlingsprosesser.
Forbehandlingsprosessen legger grunn-
laget og ikke minst begrensningene for
hva man kan foreta seg med de forkjel-
lige fraksjonene senere i bioraffineripro-
sessen.

Borregaard har i løpet av de siste 10
- 15 årene deltatt i en rekke prosjekter
støttet av Forskningsrådet, norden
nordic Energy research og EU (FP6 og

FP7), Borregaard fikk i 2008 tildelt et
BiP prosjekt (brukerstyrt innovasjon
prosjekt) fra Bia programmet i nFr
med total ramme på 6 mill nOK i støtte
over 4 år. Dette prosjektet går i hoved-
sak ut på å utforske en idé på en kombi-
nert kjemisk og mikrobiologisk
konvertering av pentoser til etanol ved å
bygge på de adapterte gjærstammene
Borregaard har i sine fermenteringsan-
legg. Som nevnt fikk Borregaard tidli-
gere i år 19 mill fra nFr. Det var til
støtte til BiP- prosjektet Biomass2Pro-
ducts, også fra Bia programmet. Dette
er et meget bredt prosjekt der målet er,
som navnet tilsier, å utvikle en rekke

produkter fra biomasse - selve
grunnlaget for fremtidens bioraffi-
neri. Her er allerede patentsøknad
levert på en nyutviklet forbehand-
lingsprosess for biomasse. i tillegg

er og har Borregaard vært med i en
rekke KMB-prosjekter støttet av

nFr.

16 millioner til en fremragende,
ung kreftforsker

nBS Bergen har valgt en ung
profil på programmet for nBS
Vintermøte 2010. Blant ple-
numsforelserne er Emmet Mc
cormack, som i år var én av to
forskere ved Universitetet i
Bergen (UiB) som ble tildelt
16 millioner fra Bergen forsk-
ningsstiftelse (BFS).

FOrFaTTEr:
BErgiTHE E.V. OFTEDaL,
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korte ned antall medikamenter som går
inn i den kliniske fasen..

Som ung, utenlandsk forsker skry-
ter Mc cormack av arbeidsplasser og fa-
siliteter som er i verdensklasse i norge,
og mener stipendiater har veldig gode
forhold her sammenliknet med irland.

Likevel etterlyser han flere muligheter
etter endt postdoktorperiode, siden ste-
get fra postdoktor til førsteamanuensis
for mange blir en lang og seig opplevelse.
Mc cormack håper at han med BFS-
midlene kan oppfylle målsetningene han
har oppgitt, publisere i gode tidsskrifter

og bidra med nytt forskning. ”Hvis jeg i
tillegg kan være med å sette Bergen på
kartet for imaging hadde det vært en
bonus” sier han.

Du får høre mer om Mc cormack
sin forskning på nBS Vintermøte 2010.

Annonsering i NBS-nytt lønner seg!
Med denne annonsen når du 5.000 kjemikere og
biokjemikere for kun kr. 0,80 per stk!

Kontakt Uno Dahl Henriksen for nærmere informasjon, tlf. 952 59 126
e-post: uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

Bilde med tillatelse fra Mc cormack. Utviklingen av Mc cormack sin imaging-teknologi vil gi en bedre forståelse av initieringen og utviklingen av kreft.
Teknologien vil også bidra til mer nøyaktige dyremodeller og føre til en bedre karakterisering av sykdommen.
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