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Jeg velger å titulere dere som er medlemmer av norsk biokjemisk selskap på samme måte som min utmerkede forgjenger,
Vincent Eijsink, gjorde når han skrev i nBS-nytt.Takk for innsatsen, Vincent! Jeg vil også takke generalsekretær Win-
nie Eskild og jeg er glad for at hun fortsetter som generalsekretær i hele min to-årige presidentperiode. nå er det imid-
lertid slik at selv om vi kan kalle oss biokjemikere, og biokjemi er et relativt omfattende begrep rent innholdsmessig, så

har spørsmålet om en ”modernisering” av navnet på vår organisasjon dukket opp fra tid til annen. Som Winnie gjorde rede
for under nBS sin ekstraordinære generalforsamling på årets vellykkede kontaktmøte på Storefjell, har omtrent halvparten
av våre europeiske søsterorganisasjoner gått til det skritt å innlemme molekylærbiologi i organisasjonsnavnet. Samtidig for-
svinner ”biokjemisk” fra stadig flere instituttnavn omkring i landet og kommer heller ikke med der nye institutter oppstår. En

navneendring kunne for eksempel gi ”norsk selskap for biokjemi og molekylærbiologi.” Om du tror dette vil
kunne ha positiv, negativ eller ingen innvirkning på organisasjonen, så hører vi gjerne fra deg uansett. aktive og
meddelssomme medlemmer er bare positivt.

I ”ventetiden” mellom våre årlige kontaktmøter er nBS-nytt limet i organisasjonen. på Storefjell ble den nå-
værende utgivelsesform, med seks årlige utgaver i samarbeid med Kjemi, diskutert opp mot den tidligere praksis
med fire fyldigere nummere. De økonomiske aspektene ble imidlertid ikke diskutert, siden sammenliknings-
grunnlaget ikke var tilgjengelig. Det vil i nær framtid avholdes møter som vil kunne ha betydning for mulighetene
framover. Mange ønsker seg et fyldig og interessant fagblad utgitt på norsk og som formidler relevante aktiviter
fra hele landet, men få er tilstrekkelig interessert i å bidra til at bladet blir nettopp dette. randi aamodt har gjort
en utmerket innsats som fagredaktør,men gjør nå denne jobben på overtid.Mens den teknologiske utviklingen har
gjort mye av arbeidet enklere, er viljen til ulønnet innsats av denne type på vikende front hos oss, som i samfunnet
ellers. For rette vedkommende er det imidlertid en unik mulighet til å påvirke både nBS-nytt og organisasjonen

forøvrig. Her er det ingen grunn til å skjule sitt talent.
Et trekk ved årets møte på Storefjell var det relativt moderate innslaget av det vi kan kalle godt voksne medlemmer. nBS

har flere æresmedlemmer, men såvidt jeg har kunnet bringe på det rene var ingen av disse tilstede. Det ble imidlertid kunngjort
på den ekstraordinære generalforsamlingen at styret hadde utnevnt et nytt æresmedlem i oktober 2009: Vår forrige generalse-
kretær, Erik Boye. Erik har vært en flittig deltaker ved kontaktmøtene, men var i år dessverre forhindret fra å være tilstede. Ho-
vedbegrunnelsen for utnevnelsen som æresmedlem var hans utrettelige innsats for en mer transparent drift av vår europeiske
moderorganisasjon FEBS. Dette var et initiativ Erik selv tok og han har i perioder båret en tung bør og måttet tåle mange
ukvemsord fra krefter som har følt sine privilegier truet.

Et annet redskap i nBS sin verktøykasse er organisasjonens hjemmesider.Disse kunne gjerne ha vært i daglig drift,men igjen
er det et spørsmål om kapasitet og frivillighet versus økonomiske utgifter. I en ideell verden ville ett eller flere medlem(mer) som
har et ”kniv i smør” forhold til arbeid med hjemmesider kunne påta seg redigering for en begrenset periode. Et minstekrav bør
det være at hjemmesidene inneholder oppdatert informasjon om organisasjonen, men det er ønskelig at de kan ha en mer dy-
namisk funksjon. Her er det heller ikke noen grunn til å skjule sitt talent!

En stor del av forskningen som ble presentert på årets kontaktmøte hadde karakter av grunnforskning. Samtidig var mye av
forskningen av mer anvendt karakter, og noe hadde en teknologisk innretning. Mangfoldet kom særlig til syne dersom man stu-
derte posterne.Dette skyldes delvis at det til enhver tid ikke er mulig å overvære mer enn ett fordrag under minisymposiene,mens
ved posterne kan man få med seg alt. Møtet fremstår etter min mening som en perfekt arena for møte mellom grunnleggende
og anvendt forskning og burde på et slikt grunnlag tiltrekke seg flere deltakere. Det er større muligheter for at fruktbart samar-
beid kan oppstå på den nasjonale arene enn på store internasjonale møter, selv om disse heller ikke er å forakte. Det er selvføl-
gelig i denne sammenheng deprimerende,men samtidig også spennende, å være forsker i et land hvor myndighetene ved ansvarlig
statsråd har satt ned en komité som skal finne ut om forskning lønner seg. Hva hvis svaret blir nei? Får vi en styrt avvikling av
vår virksomhet? Jeg velger heller å tenke på jubelen som vil skylle over landets forskningsmiljø hvis svaret blir ja!

Kristian Prydz
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Kjære biokjemikere!

p r E S I D E n T

K r I S T I a n p r y D z
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årets første nummer er pre-
get av en fyldig reportasje
fra årets kontaktmøte på
Storefjell, inkludert referat

fra generalforsamlingen. I tillegg har vi
et par reiserapporter fra konferanser i
henholdsvis Japan og Sveits.

Som dere også vil se har vi fått ny
president fra 2010 – Kristian prydz fra
Institutt for Molekylær biovitenskap
ved Universitetet i Oslo.presidenten tar
opp flere temaer i sitt første hjørne:

1. Hva vil vi med nBS-nytt? nBS-
styret arbeider videre med den saken
framover. Kanskje vi egentlig kunne
ønske oss et mer grundig fagblad og

debattorgan, mer som Kjemi? Det
vil naturligvis kreve mer enn noen
kan yte bare på fritiden.

2. navneendring fra ”biokjemisk
selskap” til ”selskap for biokjemi og
molekylærbiologi”? personlig synes
jeg vel nå at biokjemien (inkludert
proteomikken) godt kan inngå i
begrepet molekylærbiologi.

3. ny fagredaktør i nBS-nytt. Jeg
minner om at stillingen er ledig, om
enn ikke tom.

4. Lønner forskning seg? Kristian er
litt ironisk her, men faktisk er det et
tema som fortjener å diskuteres på

alvor. Hvem lønner det seg for, og
hvor mye? Jeg er en lidenskapelig
forsvarer av fri grunnforskning, men
jeg ville faktisk ha stor interesse av å
se et regnestykke over de investe-
ringer norge gjør i molekylærbiolo-
gisk forskning i forhold til det man
får igjen.

Kjære lesere!

r E D a K T ø r

r a n D I a a M O D T

NBS-nytt presenterer spennende stoff innenfor
biokjemi, cellebiologi, molekylærbiologi og bio-
teknologi, og sendes direkte til alle medlemmer
av Norsk Biokjemisk Selskap, samt medlem-
mene i Norsk Kjemisk Selskap. NBS-nytt utkom-
mer 6 ganger i året. En annonse i NBS-nytt vil
treffe viktige målgrupper for deres produkter.

Tidsskriftet er medlem av Den Norske Fagpresses
Forening og har for tiden et opplag på 4000.
NBS-nytt samdistribueres med Kjemi, som gir deg
tilgang til ennå flere lesere. Vi tilbyr meget konkur-
ransedyktige priser på annonser.

NBS-nytt legges i sin helhet, inkludert annonsene,
ut på NBS sine hjemmesider, og er således til-
gjengelige for både medlemmer og ikke-medlem-
mer.

Faste annonsører i NBS-nytt kan få satt inn sin
logo på hjemmesidene til NBS (www.biokje-
misk.no). Prisene for nettannonsene avhenger av
størrelsen på annonsene i NBS-nytt.

UTGIVELSESPLAN 2010
Nr. Matr. frist Utgivelse
1 29. januar 12. februar
2 12. mars 29. mars
3 16. april 3. mai
4 20. august 6. september
5 17. september 4. oktober
6 22. oktober 8. november

ANNONSEPRISER 2010
Format Størrelse (B x H) Pris
1/1-side 180 x 270 mm 9.000,-
1/1-side utfall 180 x 270 mm 9.000,-
1/2-side 180 x 135 mm 6.000,-
1/3-side liggende 180 x 90 mm 4.400,-
1/3-side stående 58 x 270 mm 4.400,-
1/4-side 180 x 65 mm 3.700,-
Rubrikk 90 x 65 mm 1.900,-

Bilag prises på forespørsel
Alle priser er eks. mva.

TEKNISKE DATA
Bladformat: 210 x 297 mm
Satsflate: 180 x 270 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 52 mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster: 60 linjer
Papir: Matt bestrøket 90g/m2

KONTAKTINFORMASJON
UTGIVER
Norsk Biokjemisk Selskap
Generalsekretær
Winnie Eskild/IMBV
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
0316 Oslo

epost: winnie.eskild@imbv.uio.no
Tel: 22 85 61 70
Faks: 22 85 44 43

FAGREDAKTØR
Randi Aamodt
Maskinentreprenørenes Forbund
0152 Oslo
epost: randi.aamodt@mef.no
Mobil: 413 37 230

ANNONSEANSVARLIG
Uno Dahl Henriksen
Media Oslo AS
Mobil: 952 59 126
e-post:
uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

ANNONSEMATERIELL
Digitalt materiell, høyoppløst PDF.
Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig ma-
teriell må påregnes og belastes kunden. Di-
gital overføring til annonseansvarlig
uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no, eller:

Terje Jenssveen
Mac & Type Design AS
Mobil: 928 50 010
terje@macandtype.no

ABONNEMENT
NBS-nytt er medlemsblad for Norsk
Bio-kjemisk Selskap og sendes direkte
til alle medlemmene, samt til medlemmene i
Norsk Kjemisk Selskap.

Antall abonnenter
er ca. 4.000.
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Temaene for årets konferanse
var som tradisjonen verdig
fra mange fagfelt som invol-
verer biokjemisk forskning.

De inviterte foredragsholderne og de
som presenterte sitt faglige bidrag som
postere, eller muntlige foredrag på mi-
nisymposiene presenterte foredrag inn-
under faggrenene: bioinformatikk,
cellebiologi, utviklingsbiologi, gen re-
gulering og epigenetikk, immunologi,
nevrovitenskap, posttranslasjonelle mo-
difikasjoner og strukturbiologi. profes-
sor Sissel rogne, leder for
Bioteknologinemda, holdt et invitert
foredrag om implikasjoner av og mulig-
heter i syntetisk biologi, og bidro såle-
des også til at det brede spekteret av
foredragsholdere skulle gi deltagerne
noe for enhver smak. De inviterte fore-
dragsholderne dette året var i tillegg til
professor Sissel rogne: professor
Menno Witter, professor Bernard Küs-

ter, Leonie ringrose, professor ari
Helenius, professor pär norlund og
professor Inge Jonassen. nytt av dette
året var at der var satt av tid til en se-
sjon der yngre fremragende forskere
fikk presentere sin forskning. De invi-
terte foredragsholderne til denne sesjo-
nen var Trude Helen Flo fra nTnU,
Jorrit Enserink fra Universitetet i Oslo,
Boris Lenhard og Emmet Mc Cor-
mack, begge fra Universitetet i Bergen.

aaron Ciechanover,nobelprisvinner
i kjemi fra 2004,måtte dessverre kansel-
lere sitt planlagte foredrag dette året.

I år fikk professor Friedrich Koch
nolte gleden av å åpne den faglige delen
av konferansen.Friedrich Koch nolte er
ansatt ved Institutt for Immunologi ved
Universitets Medisinsk Senter i Ham-
burg i Tyskland. Koch nolte kunne
glede alle tilhørerne med en utmerket
forelesning med tittelen "The art
of bloking arTs: Molecular biology of

Stemningsrapport fra det
46. Biokjemiske Kontaktmøtet på
Storeell Resort hotel

årets biokjemiske kontakt-
møte gikk av stabelen på
Storeell resort Hotell på
golsellet 14 - 17. januar.
arrangøren var nBS Bergen.
Møtet trakk 300 deltagere.
Det lave deltagerantallet kan
skyldes en eller flere uavklarte
faktorer, men det er likevel
gledelig og registrere at en
tredel av årets deltagere var
studenter. noen som kan love
godt for rekrutteringen til
nBS. rekrutteringen var et
tema som ble viet mye taletid
under festmiddagen.

FOrFaT TEr:
ann-ELISE

OLDErBaKK JOrDaL

Professor Menno Witter foreleste for en nesten fullsatt forelesningssal av forventingsfulle deltagere på NBS
sitt 46. kontaktmøte på Storeell Resort Hotell 1001.
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aDp-ribosyltransferases". aDp-ribo-
syltransferasene katalyserer en post-
transasjonell protein modifisering hvor
aDp-ribose overføres fra naD til en
spesifikk aminosyre rest på målproteinet.
Denne aDp ribosyleringen er mest
kjent som den patogene mekanismen til
difteri og koleratoksiner. nylig, så pio-
nerte Koch noltes lab utviklingen av en
ny generasjon av høyst spesifikke arT-
hemmere som er derivert fra kamel anti-
stoffer. Koch nolte gledet også de
tilhørende med anekdoter omkring hit-
til forholdsvis ukjente nordmenns delta-
gelse i hva som senere ble til Itarod løpet.

professor Menno Witter overtok
stafettpinnen samme dag og leverte et
strålende foredrag med tittelen "Under-
standing the functional organization of
the cortico-hippocampal memory sys-
tem: relevance for brain disorders". pro-
fessor Menno Witter er assosiert med
Senter for Hukommelsesbiologi ved
nTnU i Trondheim og Kavli Institutt
for nevrovitenskap.Witter studerer den
funksjonelle anatomien til kortiko- hip-
pocampus systemet, som er relevant for
hukommelsens prosesser med fokus på
romlig forståelse og navigasjon. En del
av hans forskning fokuserer på sammen-
hengen mellom lesjoner i kritiske områ-
der av hjernen og hvordan dette henger
sammen med utviklingen av hjernefor-
styrrelser.

Leonie ringroses foredrag med tit-
telen "Everything's moving: Quantita-
tive live imaging of a dynamic epigenetic
system in Drosophila melanogaster”en-
gasjerte stort. Leonies engasjerte vesen
og hennes billed- og animasjonsrike pre-
sentasjon, hvor hun forklarte mekanis-
mene som gjør at ulike celletyper i

bananfluen husker deres identitet over
mange cellegenerasjoner, gjorde dette
foredraget til et særs minnerikt øyeblikk
fra årets vintermøte.

professor ali Helenius holdt en
meget interessant og lærerikt foredrag
om hvordan viruset trenger inn cellene.
Biologisk forskning blir mer og mer tek-
nologidrevet og professor Bernhard
Küster presenterte den siste utvikling av
nye verktøy for proteom analyser. pro-
fessor pär nordlund tok oss inn i biofy-
sikkens verden,med ett imponerende og
lærerikt foredrag om proteinstrukturer.

nytt av året var at komiteen hadde
invitert 4 yngre fremstående norske for-
skere som fikk presentere sin faglige ak-
tivitet.

Emmet Mc Cormack fra Institutt
for indremedisin ved Universitetet i Ber-
gen presenterte sin forskning på kreft.
Hans nye forskningsgruppe vil fokusere
på utviklingen av nye in vivo modeller
for studie av kreft, samt utvikling av nye
terapier for behandling av kreft. Vi øn-
sker han lykke til i fremtiden!

Trude Helen Flo fra cellebiologi-
gruppen ved Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin ved nTnU pre-
senterte et veldig interessant foredrag
med tittelen "Intracellular mycobacte-
rium avium intersect transferrin in the

Leonie Ringrose mottar gaven fra komiteen, ett bilde lagd av kunstneren og professor i anatomi Harald
Kryvi, overrakt av Professor Rein Aaland. Ringrose sitt foredrag vakte stor begeistring og oppmerksomhet.

Invitrogen sin stand under konferansen.



rab11+recycling endocytotic pathway
and avoid lipocalin 2 trafficking the lys-
osomal pathway".Flo presenterte teorien
om at bakterier er følsomme for lipoka-
lin i det prestisjetunge tidsskriftet na-
ture i 2004. Med dette avdekket hun en
ny måte immunforsvaret bruker for å
sulte bakterier for jern. Vi håper det
kommer flere spennende forskningsre-
sultater og teorier fra Flo i de nærmeste
årene.

Jorrit Enserink leder sin egen forsk-
ningsgruppe ved Institutt for mikrobio-
logi ved Universitetssykehuset i Oslo.
Forskningen hans fokuserer seg mot stu-
diet av cellesyklus og foredraget med tit-
telen ”regulation of transcription by the
cyclin dependent kinase CDK1”, enga-
sjerte publikum og resulterte i mange
spørsmål.

Siste foredragsholder var Boris Len-
hard fra Universitetet i Bergen, som
holdt foredraget med tittelen "Long-,
short- and midrange gene regulation: in-
sigths and surprises from genome-wide
patterns of sequence conservation and
transcription factor binding".Boris Len-
hard ble gitt midler fra norsk Forsk-
ningsråd som en yngre fremragende
forsker for å kunne se nærmere på trans-
kriptom regulering og studiets av dens
rolle i utviklingsbiologi, sykdoms- og
kreft utvikling. Han presenterte resulta-
ter fra en hel rekke av sine prestisjetunge
publikasjoner gjennom de siste årene, en
produksjon som lover godt for fremti-
den.

Innleggene ved de diverse minisym-
posiene holdt et jevnt bra nivå. De trakk
og mange tilhørere.

I år ble det tradisjon tro delt ut post-
erpriser. Dette år ble alle deltagerne opp-
fordret til å stemme frem beste poster og
beste utstiller. Oppslutningen omkring
avstemningen var stor, noe som komi-
teen tolker som at dette tiltaket var vel-
lykket. Komiteen ønsket med dette å
bidra til stor oppslutning omkring poster
og ustiller sesjonene, noe bildene tyder
på var vellykket.

alle posterprisene dette året gikk til
unge kvinner fra Universitetet i Oslo.
Dette burde stimulere andre miljøer til å
legge en ekstra innsats i forberedelse av
postere til neste års møte som går av
stabelen i Tromsø på rica Ishavshotell
3-6 februar 2011.

Vinnerne av posterkonkurransen og

førstepremien dette året var Ida rosnes.
Hun er assosiert med Institutt for Kli-
nisk Biokjemi ved Universitetet i Oslo
og Senter for Molekylærbiologi og nev-
rovitenskap ved rikshospitalet. rosnes
deltok med en poster som hadde titte-
len” Wedging out Dna with helical dis-
tortions- Binding of Endonuclease V to
Dna loops”. Vi gratulerer Ida rosnes
og hennes samarbeidspartnere med før-
stepremien pålydende 5000 kroner.

andrepremien dette året, gikk til Si-
grid Bratlie Thoresen for bidraget: Dif-
ferential roles of the pI3K class complex
subunits in receptor degradation and cy-
tokinesis. Sigrid Bratlie Thoresen er as-
sosiert med Senter for Kreft-Biomedisin
ved Universitetet i Oslo.

Tredjeprisen på 2000 kroner gikk til
Erna Davydova ved Institutt for Mole-
kylær Biovitenskap ved Universitetet i
Oslo. posteren hadde tittelen” genera-
tion of human knock out cell lines using
zink-finger nucleases”.

En av de tingene som var nytt av året
var og kåre årets utstiller. premien for
beste utstiller gikk til Invitrogen, en
stand som var meget populær under hele
konferansen. Det skal sies at de tre som
fulgte tett etter Invitrogen etter opptel-
ling av stemmene, var nerlien Meszan-
sky på en solid andreplass. Sigma
aldrich og norstruct delte tredjeplassen.

Komiteen takker alle utstillere for deres
bidrag til å skape en minneverdig kon-
feranse på Storefjell resort Hotell.

årets unge komité hadde initiert
enda flere nye aktiviteter, men og opp-
rettholdt noen av de gamle. noen av de
inviterte foreleserne valgte å nytte seg av
tilbudet om kanefart, et tilbud som har
vært en suksess ved flere vintermøter.

Den mest vellykkede nyvinningen
blant aktivitetene dette året var QUIz,
der deltagelsen var overveldende.
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Mange faglige diskusjoner foran ulike postere. Engasjerte studenter og nye NBS medlemmer ser ut til å lære
av hverandre.
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Sak 1: godkjenning av innkalling
og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble
godkjent etter at sak 4,6 og 7
var flyttet frem foran sak 3.

Sak 2: Styrets beretning
Styrets beretning ble
gjennomgått og godkjent.

Sak 3: Budsjett og kapitalforvalt-
ning.
Budsjettet ble gjennomgått
og godkjent med de
endringer som var gjort på
nBS styremøtet torsdag
14.01.10.
Her ble det besluttet at nBS
bevilger en ramme på 50.000
kr til generelle reisestipend
og en ramme på 75.000 kr
til reisestipend til deltakere
på FEBS2010. Se sak 4 og 6.
For 2010 er budsjettet satt
opp med et negativt resultat
på 340.000 kr. Dette skyldes
flere forhold. For det første
har nFr gitt avslag på nBS
sin søknad om støtte til nBS
kontaktmøte. Videre har
nBS store utgifter til
utgivelse av nBS-nytt og
endelig har vi vedtatt å bruke
et ekstraordinært beløp til
reisestipend i forbindelse
med FEBS2010 (se under).
Som enkelthendelse kan
nBS bære et slikt under-
skudd, men nBS styret er
klare på at budsjettet må
bringes i balanse i løpet av
1-2 år. Budsjettet ble
godkjent av den ekstraordi-
nære generalforsamling.

Kapitalforvaltning: I 2009
har nBS hatt en samlet
kapitalinntekt på ca 88000 kr
(usikkerheten skyldes at
regnskapet først blir ferdig i
mars). Det ble vedtatt at
budsjettert underskudd
dekkes av oppsparte midler
(ikke fondsmidler) og
renteinntekter.

Sak 4: økonomien for NBS Nytt.
Det ble besluttet at nBS skal
fortsette ordningen med
profesjonell teknisk
redaksjon og annonsesalg.
Siden annonseinntektene til
nBS-nytt ikke alene kan
dekke omkostningene ved
utgivelse av nBS-nytt ble
det vedtatt å bevilge 100.000
kr i støtte til nBS-nytt.

Sak 5: Endring av reisestipend-
ordningen.
nBS har hittil hatt søknads-
frist for reisestipend to
ganger pr år. Det ble
vedtatt å endre nBS sine
lover slik at det nå blir mulig
å søke hele året og
få søknaden vurdert løpende.
Dette betyr at §17 får
følgende ordlyd:
§17 ”reisestipendier kan
søkes og deles ut løpende
gjennom hele året innenfor
vedtatte økonomiske ramme.
Stipendienes størrelse
fastsettes av Styret i lys av
foreningens økonomi. Styret
behandler og avgjør
søknadene. Formål som kan
tilgodesees er for eksempel

arbeidsreiser, deltakelse i
kurs, workshops og møter.
Studenter (før avlagt master
grad) og de som presenterer
egne resultater, skal priorite-
res. Det gis ikke stipend til
deltakelse på nBS Kontakt-
møte. rapport og regnskap
med bilag må innsendes før
utbetaling”.

Sak 6: Reisestipendier til
FEBS2010
nBS og Svensk forening for
biokjemi og molekylærbio-
logi (SFBM) arrangerer
FEBS2010 i göteborg
(26.06-01.07.2010).
Estimert antall deltakere er
2500, med andre ord et stort
internasjonalt møte. Siden
FEBS (Federation of Euro-
pean Biochemical Societies)
ikke gir stipend til søkere fra
arrangørlandet vil våre
studenter ikke kunne få
reisestøtte derfra i 2010. Det
ble derfor vedtatt å lage en
særskilt nBS bevilging til
reisestøtte bl.a. for å sikre at
norsk deltakelse blir godt
synlig og fordi dette er et
viktig møte å gi landets
studenter tilgang til.
Det ble vedtatt å stille
75.000 kr til rådighet for
studenter som ønsker å
delta på FEBS2010.
Søknadsprosessen følger
samme regler som søknader
til vanlig reisestipend.

Referat fra ekstraordinær generalfor-
samling for norsk biokjemisk selskap

Storeell Resort hotell, lørdag 16. januar 2010
Forfatter: Winnie Eskild



Sak 7: Støtte til Young Scientist
Forum i forbindelse med
FEBS2010.
arrangørene av young
Scientist Forum som avhol-
des i forbindelse med
FEBS2010 har søkt om
støtte til finansiering av 3
posterpriser à 300 Euro.
Det ble vedtatt å bevilge 900
Euro til dette formålet.

Sak 8: Innsetting av ny president.
Kristian prydz, Institutt for
molekylær biovitenskap,
Universitetet i Oslo overtok
vervet som president for
president for nBS etter
Vincent Eijsink som har
gjort en strålende innsats de
siste to årene.

Sak 9: godkjenning av ny
generalsekretær-elect.
Fireårsperioden for nåvæ-
rende generalsekretær
utløper ved nBS Kontakt-
møtet 2011. Valgkomiteen
har ikke fremsatt noe forslag
til generalsekretær-elect.
Winnie Eskild har sagt seg
villig til å fortsette i 2-4 år til,
en forlengelse den ekstraor-
dinære generalforsamilingen

ga sin enstemmige tilslutning
til.

.
Sak 10: Utnevnelse av æresmedlem.

I de siste 4 år har Erik Boye
utført et betydningsfullt
arbeid for å få utformet nye
statutter for FEBS. Disse
sikrer at FEBS vil bli mer
demokratisk og gjør det
mulig for medlemsorganisa-
sjonene, inkludert nBS, å
vite hva pengene er tenkt
brukt og hva de rent faktisk
blir brukt til. Før i tiden ble
FEBS på mange måter styrt
som ”gutteklubben grei”.
Erik har lagt ned mye arbeid
i dette og tatt imot utrolig
mye kjeft og sjikane fra dem
som ser sine særinteresser
truet. arbeidet har imidlertid
ført frem. I sommer vedtok
FEBS de nye statutter. på
denne bakgrunn vedtok nBS
styret 8. oktober 2009 å
utnevne Erik Boye til
æresmedlem i nBS.

Sak 11: Arrangør av NBS kontakt-
møtet 2012.
I 2012 er ås lokallag ansvar-
lig for å arrangere nBS
Kontaktmøte.

Sak 12 Eventuelt
a) nFr støtter ikke lengre
nBS kontaktmøte.
Brevet fra nFr med avslag
ble lagt frem på generalfor
samlingen. Det var enighet
om å bruke litt tid på å finne
frem til den beste fremgang
måten ved neste søknadsfrist
for om mulig å gjenvinne
denne støtten. Videre var det
enighet om at nBS må ha en
strategi for tilpasning til nye
økonomiske realiteter
dersom avslag blir det
endelige resultatet.

B) Det var en lengre
diskusjon om nBS nytt og
dets fremtid. Det gikk
spesielt på form, innhold og
antall numre per år. Styret
skal arbeide videre med
denne saken.

Winnie Eskild
Oslo 20. Januar 2010
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Since the field of autophagy has
greatly expanded in the last de-
cade, the 5th ISa organized by
Dr. yoshinori Ohsumi in

Osaka ( Japan) covered a broad range of
topics on autophagy. The meeting was
focused on understanding the molecu-
lar mechanisms and regulation of
autophagy and its role in various disea-
ses. It brought together leading inter-
national scientists with a broad range of
interest related to diverse aspects of
autophagy. all participants were encou-
raged to present posters.To promote ju-
nior scientists, the organizers did
choose among applicants from the sub-
mitted poster abstracts to give short
talks, including myself. International
experts studying autophagy discussed
the most recent results in this field.To-

pics that were addressed included the
following:

Session 1: Molecular mechanism of
autophagy

Session 2: regulation of organelle
homeostasis by autophagy

Session 3: Cellular and physiological
functions of autophagy
in plants

Session 4: Cellular and physiological
functions of autophagy in
mammalian cells

Session 5: Infection, immunity and
autophagy

Session 6: Disease and drugs related to
autophagy

autophagy is one of the two main
pathways for degradation of endogenous

Rapport fra 5th International
Symposium on Autophagy” Osaka,
Japan, 24-28 september 2009

FOrFaTTEr:
paULInE ISaKSSOn,

InSTITUTT FOr
MEDISInSKE BaSaLFag,
UnIVErSITETET I OSLO.
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proteins and organelles, the other being
the ubiquitin-proteasome system (UpS).
It plays an important role in cell diffe-
rentiation, development and adaptation
to environmental stress such as starva-
tion. autophagy involves the turnover of
cytoplasmic macromolecules,protein ag-
gregates and defective organelles by their
sequestration by double-layered mem-
branes (phagophores) forming autopha-
gosomes, which eventually fuses with
lysosomes where the sequestered con-
tents are degraded.Studies in mouse and
Drosophila show that when autophagy
is deficient, aggregates and ubiquitinated
proteins accumulate in neurons, which
can cause neurodegenerative disease. In
addition, autophagy is found to be a
tumor suppressor pathway.

Several news in the field of autop-
hagy where presented by researchers in
the meeting. Two plenary lectures were
given on the evening of September 24.
The first talk, given by Dr. Wolf Kunau
(germany) gave an insight in the current
knowledge of the biogenesis and man-
tainance of peroxisomes. peroxisomes
can be degraded by autophagy in a se-
lective manner (referred to as pexop-
hagy) and disruption of this pathway can
lead to peroxisome biogenesis disorders.
In the second talk, Dr. Kazuhiro nagata
( Japan) talked about quality control of
newly synthesized proteins in the endo-
plasmic reticulum (Er).Terminally mis-
folded proteins are retranslocated from
the Er into the cytosol for degradation
by the UpS, a process termed Er-asso-
ciated degradation (EraD). Dr nagata

and co-workers have previously found
that a novel protein EDEM (Er-degra-
dation enhancing-mannosidase-like
protein) accelerates EraD in a man-
nose-trimming dependent manner.
Once misfolded proteins are recognized
by EDEM they become recruited for de-
gradation by the UpS. If such misfolded
proteins accumulate as detergent-insolu-
ble aggregates in the Er, these large ag-
gregates are degraded by autophagy.

a long standing question in the field
of autophagy is “where do the autopha-
gic membranes (the phagophores) origi-
nate from?” Dr. Eva-Liisa Eskelinen
(Finland) presented electron microsco-
pic tomography and revealed novel fea-
tures about the formation of the
phagophore membranes. analysing
serum- and amino acid-starved normal
kidney cells using this technique, her
data revealed novel details on the relati-
onship of the phagophore membrane
and the closely located Er cisternae.The
phagophore seems to build within the
rough Er membrane. The Er model
was supported by recent data from two
other groups; Dr. Tamotsu yoshimori
( Japan) and Dr. noboru Misuzhima
( Japan). They showed that proteins re-
quired for autophagy, such as atg14 and
ULK-1, are tightly associated with the
Er membrane and that they colocalize
with the pI3p-binding protein DCFp1,
which by Dr. Ktistakis (UK) was propo-
sed to localize to the pI3p-enriched
parts of the Er (called omegasomes),
where newly formed autophagosomes
seem to emanate from.

another important question addres-
sed by scientists in the autophagy field is
whether autophagy is a non-specific bulk
degradation process and/or whether
cargo can selectively be targeted for
autophagy. The protein p62/Sequesto-
some-1, first identified as a major player
in autophagy by Dr. Terje Johansen and
co-workers in Tromsø,has been found to
be able to specifically recruit ubiquitina-
ted proteins for degradation by autop-
hagy. p62 has an ubiquitin-binding
domain and can also interact directly
with the autophagy protein LC3
through an LC3-interacting region
(LIr). LC3, and its yeast homologue
atg8,are ubiquitin-like proteins that be-
come conjugated to phosphatidyletha-
nolamine (pE) in the autophagosomal
membrane and are required for autopha-
gosome formation. now, several groups
have identified LIrs (a sequence contai-
ning acidic residues and a WxxL motif )
in several other proteins involved in
autophagy, indicating that LIr-contai-
ning proteins can be receptors for cargo
to be selectively degraded by autophagy.
One such protein, atg19 was presented
by Dr. nobuo n. noda ( Japan). yeast
atg19 interacts with atg8 through the
LIr and is able to recruit ams1, a cargo
enzyme in the Cvt pathway (a yeast-spe-
cific autophagy pathway). The LIr
motif is also found in other ubiquitin-
binding proteins, such as nBr1 and
nDp52, shown by the groups of Drs. Jo-
hansen (norway) and Dikic (germany),
indicating that several receptors might
target ubiquitinated cargo to autophagy.
Moreover, several talks discussed the se-
lective degradation of mitochondia, ri-
bosomes and peroxisomes by autophagy
and specific receptors for such cargo will
likely be identified in the near future.Dr.
Masaaki Komatsu ( Japan) presented
data implicating a new role of p62 in the
environmental stress response, as p62
was found to be important for transcrip-
tion of anti-oxidant genes in response to
oxidative stress.

Besides the scientific lectures and
interesting discussions there was an exci-
ting excursion organized by the commit-
tee. The excursion took place in the Uji
area where we visited the old and beau-
tiful Buddhist Byodo-in temple.



13
nBS-nyTT 1 /2010

FOrFaTTEr:
HELEnE KnæVELSrUD

aVDELIng FOr BIOKJEMI
InSTITUTT FOr

MEDISInSKE BaSaLFag
UnIVErSITETET I OSLO

Konferansen ble holdt på
konferansesenteret Monte
Verita som ligger vakkert til
i høyden over ascona med

utsikt til Lago Maggiore. programmet
besto av syv ulike bolker med forskjel-
lige autofagi-relaterte tema. autofagi er
en lysosomal nedbrytningsvei hvor en
del av cytoplasma omsluttes av en vok-
sende dobbelmembran. Vesikkelen som
dannes på denne måten kalles et auto-
fagosom. autofagosomet kan så fusjo-
nere med endosomer eller lysosomer
hvor innholdet i autofagosomet brytes
ned. nedbrytningsproduktene, som for
eksempel aminosyrer, kan så brukes på
nytt i cellen. Opprinnelig tenkte man at
autofagi var en uspesifikk prosess, pri-
mært for å frigjøre aminosyrer og andre
komponenter til gjenbruk under stres-
sende forhold som for eksempel sult.
Men det har vist seg at basal autofagi er
viktig for å holde cellen frisk og at auto-

fagi også spesifikt bryter ned skadelige
komponenter i cellen, som proteinag-
gregater, skadede organeller og intra-
cellulære patogener. Siden det stadig
oppdages nye roller for autofagi i ulike
prosesser, hadde mange av konferanse-
deltagerne bakgrunn fra andre felt og
har nylig begynt å jobbe med autofagi.

Et stadig tilbakevendende i tema
løpet av konferansen, som også har vært
et omdiskutert spørsmål siden autofagi
ble oppdaget for mer enn 40 år siden, var
hvor autofage membraner kommer fra.
Ulike grupper har prøvd å adressere dette
spørsmålet på ulike måter, med blant
annet elektronmikroskopi og fluore-
scensmikroskopi. Eeva-Liisa Eskelinen
(Finland) viste elektrontomografi hvor
man kunne se at endoplasmatisk retiku-
lum (Er) og autofagosomet henger
sammen.De fleste tror at autofage mem-
braner stammer fra Er i mammalske
celler,men Jennifer Lippincott-Schwartz

den første emBO-konferansen
om autofagi

Den første EMBO-konferansen om autofagi fant sted i as-
cona, Sveits fra 18 til 21. oktober 2009. Konferansen samlet
130 deltagere, hvorav 20 inviterte foredragsholdere. Det var stor
pågang for å få delta på konferansen, så organisatorene hadde
hatt en vanskelig jobb med utvelgelsesprosessen. Fra norge var
vi hele seks stykker, Terje Johansen og Trond Lamark fra Uni-
versitetet i Tromsø, Ioannis nezis og Harald Stenmark fra ra-
diumhospitalet og anne Simonsen og meg selv fra Institutt for
basalmedisin i Oslo.
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(USa) viste hvorfor hennes gruppe
mener at autofage membraner har sin
opprinnelse i den ytre mitrokondrie-
membranen.

Videre ble selektiv autofagi av ulike
organeller diskutert.autofagi kan selek-
tivt bryte ned blant annet ribosomer,pe-
roxisomer og mitokondrier. Spørsmålet
er hvordan organellene spesifikt blir
gjenkjent av autofagimaskineriet. Det
samme gjelder hvordan proteinaggrega-
ter og intracellulære bakterier kan gjen-
kjennes av autofagimaskineriet.
Ubiquitin har vist seg å være et signal for
autofagi, og man har identifisert flere
ubiquitin-bindende proteiner som også
kan binde til LC3, et protein som finnes
i autofage membraner. Flere grupper
jobber med å finne nye slike autofagire-
septorer involvert i ulike former for se-
lektiv autofagi og forstå hvordan de

bringer substratet som skal brytes ned og
autofagimaskineriet sammen. For ek-
sempel presenterte Felix randow (UK)
en ny autofagireseptor, nDp52, som
gjenkjenner ubiquitinerte bakterier i cy-
tosol og interagerer med LC3. Terje Jo-
hansen (norge) fortalte om nBr1 og
p62 som autofagireseptorer for ubiquiti-
nerte proteinaggregater og Ivan Dikic
(Tyskland) viste at nIX kan være en
autofagireseptor for mitofagi, autofagi av
mitokondrier.

autofagi spiller også en viktig rolle i
ulike sykdomsbilder. Det er kjent at
autofagi fjerner aggregerte proteiner i
neurodegenerative sykdommer. ralph
nixon (USa) viste i en musemodell at
når autofagi-turnover hemmes slik at
autofagosomer akkumulerer i stedet for å
degraderes, øker amyloidogenesen og
celledød i hjernen. Marco Sandri (Italia)

brukte også en musemodell til å vise at
hemmet autofagi er skadelig for muskler
og kan brukes til å forstå enkelte mus-
kelsykdommer. Beth Levine (USa) viste
at Sindbis virus også brytes ned gjennom
autofagi i infiserte celler. Sindbis virus
brukes som en modell i mus for human
hjernebetennelse forårsaket av mygg-
bårne virus. Håpet i alle disse tilfellene
er å forstå rollen til autofagi i sykdoms-
forløpet og dermed få nye mulige holde-
punkter for terapi.

Etter alle disse lærerike og spen-
nende faglige foredragene ble konferan-
sen avsluttet med en utflukt til
nærliggende Locarno og en deilig mid-
dag i en tradisjonell restaurant. For de
som kunne tenke seg å være med neste
gang, er neste EMBO autofagi-konfe-
ranse planlagt i 2011!
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NBS har avskaffet søknadsfristene.
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.
nBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Sø-
kere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til
deltakelse på nBS Kontaktmøte. Mastergradstudenter (før avlagt mastereksamen) vil
bli prioritert. For masterstudenter dekkes 80% og for phD-studenter dekkes 60% av
omkostningene. Det gis ikke støtte til dietter. Vi oppfordrer også medlemmene til å
søke reisestipend fra FEBS og andre steder. reisestøtten utbetales etter innsending av
reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise og vedlagt original¬dokumentasjon (om-
bordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltaker-
avgift). Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som egner seg til
trykking i nBS nytt.

Søknaden må inneholde:

1) Budsjett med angivelse av beløpet det søkes om.
2) Faglig begrunnelse for å delta
3) anbefaling/uttalelse fra veileder (hvis flere fra samme gruppe søker må veileder angi

prioritering).

Søknadene sendes til: Winnie Eskild på epost: winnie.eskild@imbv.uio.no

alternativt per post til:
Winnie Eskild
Institutt for molekylær biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
N-0316 Oslo

NBS reisestipend til FEBS2010
NBS gir støtte til deltakere på FEBS2010 (http://www.febs2010.org)

nBS arrangerer FEBS2010 sammen med Svensk Forening for Biokjemi og Molekylær
Biologi (SFBM). Som et bidrag til at norske studenter får anledning til å delta på et
slikt stort møte har nBS avsatt en ramme på 75000 kr til reisestipend for medlemmer
som ønsker å delta på FEBS2010. Møtet holdes i gøteborg 26. juni-1.juli 2010. Sø-
kere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Søknadsprosessen er
den samme som for ordinære reisestipend.

NBS reisestipend 2010 – nye regler


