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EVALUERING

Vi lever i en tid hvor våre primære aktiviteter ofte kommer ut av syne under en slags omvendt pyramide av følge-
virksomhet. Jeg tenker på dette fordi vi står overfor en ny Biofagevaluering i år og neste år. Biologi i videste for-
stand, hvori opptatt biokjemi og liknende, ble evaluert forrige gang for omtrent 10 år siden - i tre rapporter fra
komplementære ekspertpaneler, sammensatt av topp internasjonale kapasiteter. Fra disse rapportene finner vi ikke

så mye stoff i omløp i dag, annet enn enkelte tilfelle av selvros fra miljø som kom godt ut av prosessen den gang. Den over-
byggende samlerapporten fra de tre panelene var utarbeidet av representanter fra de tre ekspertgruppene, var mer forsk-

ningspolitisk i formen og munnet også ut i noen utvetydige råd til de som regulerer norsk (biologisk) forskning.
Som en videre oppfølgning ble det etablert en nasjonal gruppe som produserte en Biofagplan i 2002 som der-
etter ble kommentert i dokumenter fra alle berørte institusjoner. nIFU STEp publiserte så ”En gjennomgang
av Forskningsrådets fagevalueringer” i 2004 på 64 sider som evaluerte forskernes forventninger og gjennomfø-
ringen av evalueringene. noen helt få elementer av Biofagevalueringen av overordnet nasjonal karakter nådde
også helt fram til Stortingsmelding nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning etter også å ha blitt fremmet av Fa-
kultetsmøtet for realfag (jeg siterer):
Særlig fra forskningsmiljøer i eksperimentelle fag der flere forskere jobber i grupper med ledere, gis det uttrykk for at
tiden som stipendiat og postdoktor ikke er tilstrekkelig til å utvikle kompetanse innenfor forskningsledelse og undervis-
ning, slik at det er forsvarlig å tilsette i fast stilling. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag mener det bør opprettes en
midlertidig stillingskategori mellom postdoktornivå og fast stilling. Stillingene bør utlyses internasjonalt, gis tilstrekke-
lige startpakker og tillegges undervisningsoppgaver. Fakultetsmøtet foreslår også at de tilsatte bør vurderes etter f ire til
seks år for professorat og mulig fast tilsetting. Forskningsrådets biofagevaluering foreslår også å opprette en midlertidig

stillingskategori mellom postdoktorperioden og fast stilling, samt at institusjonene bør innføre startpakker, det vil si ekstraordinære
driftsbevilgninger til nytilsatte i vitenskapelige mellom- og toppstillinger. Dette er et vanlig virkemiddel internasjonalt.

• Regjeringen tar sikte på å øke antall postdoktorstillinger.
• Det tas sikte på å opprette en ny midlertidig undervisnings- og forskningsstilling med varighet fra fire til seks år, der

den som innehar stillingen, vurderes for fast ansettelse som professor etter periodens utløp. Regjeringen vil fremme
forslag om nødvendig hjemmel for åremålstilsetting i lov om universiteter og høyskoler.

Til tross for at dette kan være løsningen på et vedvarende problem i norsk biologisk forskning ender vel historien her. på en
eller annen måte er rådene fra de internasjonale ekspertene mer eller mindre forsvunnet i løpet av de ti årene som er gått siden
forrige gang. Som gudbrand i Lia (asbjørnsen og Moe) gikk til byen for å selge ei ku og etter en rekke tilsynelatende ufordel-
aktige bytter kom tilbake med ingenting, har vi forskere akseptert en trinn for trinn reduksjon i potensialet til de opprinnelige
rådene fra det internasjonale ekspertpanelet. For enkelte av sine råd satte disse ekspertene faktisk en tidsfrist for gjennomføring
av passende tiltak. Et helt sentralt råd var også større andel av forskningsmidlene til frie grunnforskningsprosjekter. Ekspertpa-
nelets uttalelse om at ”norske forskningsmiljø er små og fragmenterte” har riktignok blitt tatt til inntekt for flytting av norges
veterinærhøgskole til ås, men her er det vel ikke sikkert det var på dette nivå ekspertgruppen observerte ”små og fragmenterte”
miljø.

Skal vi kreve en evaluering av resultatene av den forrige evalueringen før vi deltar i den neste? Den forestående prosessen skal
initieres ved høy grad av selvevaluering. antakelig skal vi selv analysere vår produksjon og sende inn data for referansehyppig-
het og diverse indekser, slik at ekspertene kan se at 32 er klart mer enn 18. De ledende internasjonale ekspertene vil deretter, ba-
sert på dette og sitt øvrige arbeid, produsere rapporter som munner ut i lokale og nasjonale karakteristikker, samt generelle råd
til myndighetene som sist. Siden det ikke er vanskelig å tenke seg at ekspertene igjen er rekruttert fra land hvor grunnforskning
har en sterkere posisjon enn i norge, vil de igjen påpeke den manglende innsatsen på dette området. Dernest kommer en rekke
følgeaktiviteter som sist, men til slutt - ? For ikke å snakke om kostnadene forbundet med alle evalueringene. Dersom de ikke
fører til noe er det leit at det investeres så mye av både tid og penger.

nå har du sikkert fått nok av min ”realistiske pessimisme.” Det har egentlig jeg også. Derfor vil jeg bare ønske deg lykke til
med din selvevaluering og samtidig håpe på en rettferdig behandling av hver især. Kanskje vil selvevalueringen medføre at du
oppdager nye kvaliteter ved din egen forskning?
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Kjære biokjemikere!
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Uten å anklage noen ble det litt tynt med molekylærbiologisk stoff til dette nummeret Jeg vil minne dere på at dere
godt på eget initiativ kan sende inn stoff fra deres egen forskning, omtaler av publiserte artikler på høyt nivå osv.
I tillegg til to dr. gradsrapporter og en omtale av et foredrag av professor Eric Chivian fra Harvard University om
”Sustainable Life”, har jeg selv skrevet en rapport temmelig på siden av nBS-nytts vanlige innhold – nemlig om

Sustainable Development i UK. Miljø- og klimaspørsmålet angår jo også forskere i høyeste grad, og kanskje noen av dere vil
ha moro av å lese litt om hva som foregår på andre siden av nordsjøen.
Deler av miljøfaget er veldig forskjellig fra molekylærbiologien også pga. rekrutteringssituasjonen: Her mangler det faktisk
fagfolk. Jeg har tidligere vært inne på temaet rekruttering og overrekruttering på disse sidene. Jeg leste et innlegg i siste ut-
gave av Forskerforum som jeg synes var så godt at jeg vil referere litt her. Det var av Kåre-Olav Stensløkken,
styremedlem i Forskerforbundet, og hadde tittelen ”postdoktor emeritus”. postdoktor emeritus er den man blir
når man har gått fra den ene post doc’en til den andre uten å få fast ansettelse i en akademisk stilling. I 2008
var 56 % av de vitenskapelige stillingene midlertidige. Hvorfor så høyt? Det er viktig å skjønne mekanismen bak
dette stigende tallet, skriver Stensløkken. Jeg siterer: ”Stipendiater og postdoktorer er en gullgruve for de fast
vitenskapelig ansatte. De produserer artikkel etter artikkel med gruppeleder som siste forfatter. En lang CV gir
økt mulighet til ekstern finansiering, som betyr nye arbeidshester inn i systemet. Og slik holder man det gående”
(…) ”Strukturproblemet ligger altså i forholdstallet mellom stipendiater, postdoktorer, midlertidige forskere og
faste stillinger. Det settes rekord i avholdte disputaser, det totale antallet bestemmes av mengden ekstern fi-
nansiering, og markedet er umettelig”.
Mitt ærend er likevel ikke å klage over denne praksisen som noen tjener mye på og andre taper mye på i og for
seg. Mitt ærend er at man ikke bør unnlate å gjøre spillets regler klart for de unge menneskene som går inn i det, før de be-
gynner. Kanskje både deres tid og skattebetalernes penger kunne vært bedre anvendt ved å la noen færre gå inn i løpet og få
lov til å stå i det karrieren ut, og la de andre stoppe i tide eller gjøre noe annet?

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 innen-
for biokjemi,
celle-biologi,
molekylær-

biologi og bio-
teknologi, og

sendes direkte til
alle medlemmer av

Norsk Biokjemisk Sel-
skap, samt medlemmene i

Norsk Kjemisk Selskap.

NBS-nytt utkommer 6 ganger
i året. En annonse i NBS-nytt vil

treffe viktige målgrupper for deres
produkter.

Tidsskriftet er medlem av Den Norske Fag-
presses Forening og har for tiden et opplag
på 4000. NBS-nytt samdistribueres med
Kjemi, som gir deg tilgang til ennå flere le-
sere. Vi tilbyr meget konkurransedyktige priser
på annonser.

NBS-nytt legges i sin helhet, inkludert annon-
sene, ut på NBS sine hjemmesider, og er så-
ledes tilgjengelige for både medlemmer og
ikke-medlemmer.

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

UTGIVELSESPLAN 2010
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6 22. oktober 8. november
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Som noen av dere vil ha fått
med dere, har jeg skiftet felt fra
molekylærbiologi til miljøpoli-
tikk. Uten å bebreide noen, må

jeg konstatere at det denne gangen kom
inn svært lite molekylærbiologisk stoff
til nBS-nytt (det er også deres ansvar å
sende inn nyheter og artikler, kjære le-
sere), og siden jeg tok denne turen for
nBS-nytt sin regning, skal dere her få
en rapport fra hva som går for seg på
miljø- og klimasiden i Storbritannia.
Det hevdes fra noen hold at norge lig-
ger langt framme når det gjelder miljø-
politikk, men det er en sannhet med
store modifikasjoner. noe er bedre her
enn i andre land i Europa, og vi er en
svært privilegert stilling med hensyn til
fornybar energi med vannkraften, men
for øvrig er det stort sett EU-direktiver
som driver eller kommer til å drive
norge til å legge om praksis når det
gjelder energibruk, avfallshåndtering,
energistandard i bygg osv. osv.Vi står nå
foran en stor politisk debatt om hvor-
dan norge skal møte de store utfor-

dringene fra klimaendringer og andre
miljøspørsmål. Miljøverndepartemen-
tet presenterte sin store utredning Kli-
makur 2020 for en måned siden, et
dokument som presenterer i alt 160
ulike konkrete tiltak for å redusere nor-
ges netto utslipp av klimagasser med 30
% innen 2020. I fjor sommer kom Fi-
nansdepartementet med sin ”perspek-
tivmelding”, som i det store og hele
gikk imot å gjøre noe som helst her
hjemme – alt skal løses med avgifter og
kvotekjøp i utlandet. Det er Finans som
har fått det overordede ansvar for nor-
ges klimapolitikk, så hvor går vi hen?
Hvem vinner debatten? For å få et
mulig svar på det, dro jeg til vår store
nabo Storbritannia. De ligger adskillig
foran oss når det gjelder nivå på natur-
vitenskapelig og ingeniørfaglig forsk-
ning, har også et mye høyere nivå på
den politiske debatten om disse tema-
ene, og om de ikke ligger foran norge
på det praktiske, er de etter min mening
flere år foran når det gjelder tenkning.
Her diskuterer man i fullt alvor hva

Konferanserapport:
Sustainable Development UK –
transition to a low carbon economy

Undertegnede har nettopp
vært i London på konferanse
om Sustainable Development
UK 2. mars, en konferanse ar-
rangert av den britiske regje-
ringen. Selv om dette er noe
utenfor allfarvei for nBS-nytt,
håper jeg det kan ha en viss
interesse også for biokjemi-
kere. Vi står i norge nå foran,
og snart midt oppe i, en stor
politisk debatt om hvordan vi
skal møte miljø- og klimaut-
fordringene. Klimakur 2020
kom fra Miljøverndeparte-
mentet 17. februar. Dette te-
maet angår også forskere, og
mange forskere er i den privi-
legerte posisjon at de kan
snakke ganske fritt og uten
hatt på. Så jeg håper noen av
dere finner det interessant og
inspirerende og ta en ”look to
Britain”.

FOrFaT TEr:
ranDI aaMODT
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som konkret må gjøres nå for å møte
temperaturstigning, endringer i ned-
børsmønstre, matvaresikkerhet, energi-
behov.

Denne konferansen var den tredje i
rekken. Fjorårets konferanse var svært
preget av klimaendringer, delvis som et
ledd i oppkjøringen mot København-
møtet. I år var det mer praktisk – viet
tiltak som må gjøres og som er på gang
i overgangen mot et lavutslipps-sam-
funn.

åpningsforedraget var ved govern-
ment Chief Scientific adviser profes-
sor John Beddington. Det er synd, for å
si det mildt, at den norske regjeringen
knapt holder seg med vitenskapelige
rådgivere av den typen, og det har også
konsekvenser som ikke minst forskere
godt kjenner til. professor Beddington
har i det siste særlig engasjert seg i te-
maet langsiktig matvaresikkerhet i
Storbritannia – det ble holdt en stor
konferanse om dette i januar i år. Bed-
dington oppsummerte kort fjorårets
konferanse og de ulike scenarioene for
temperaturstigning: mens 2 grader vil
bli ”problematisk” (en del norske sosial-
økonomer omtaler 2 graders økning
som ”god klimapolitikk”) med konse-
kvenser som 1-2 milliarder mennesker
som vil lide av vannmangel, reduserte
kornavlinger, tining av permafrost og
flere flommer og stormer, vil en økning
på 4 grader være katastrofal, etter Bed-

dingtons mening. Hva gjør vi så etter
København? 60 land har signalisert at
de vil gjøre noe, deriblant både norge
og UK. UK lagde allerede i 2008 en
omfattende plan for overgang til low-
carbon society, som hele regjeringen
stilte seg bak. Disse utfordringene vil
kreve svært mye fra naturvitenskapen
og ingeniørfagene. I tillegg kommer
andre utfordringer som nye sykdommer,
økonomiske problemer pga. finanskri-
sen og publikums manglende forståelse
av problemene. En rask meningsmåling
i salen viste at mens halvparten trodde
at ”skandalen” med de lekkede e-pos-
tene fra University of East anglia
hadde skadet klimasaken i publikums
øyne, var det ikke en eneste av de tilste-
deværende som hadde endret syn på
selve realitetene i saken - klimautvik-
lingens alvor.

Storbritannia er verden mest pro-
duktive forskningsnasjon i henhold til
investeringer og folketall – det må vi
fortsette med, framholdt Beddington.
Han siterte peter agre: ”Those nations
that invest in science are investing in
the future. Those that cut science are
hoping for the best”. Brain drain til
USa og asia er imidlertid en utfor-
dring for britene. Miljøkrisens utfor-
dringer kan summeres opp som:
Smartere bruk av ressurser, engasjere
seg mer med media og allmennheten,
bedre samkjøring mellom politiske
myndigheter, bedre bruk av foresight.
Det er allerede publisert en foresigh-
rapport om global matvaresikkerhet og
jordbrukspraksis, publisert som artikkel
i Science i år. Det er en økende kynisme
I befolkningen når det gjelder naturvi-
tenskap i det hele tatt, og dette er en
formidabel utfordring mente Bedding-
ton, for bevisene for klimaendringer er
svært solide.

Mer fra regjeringen fulgte fra Will
Day, som foredro om ”sustainable deve-
lopment in government”. regjeringen
er så langt omtrent der de bør være eller
enda litt bedre, i henhold til sine egne
målsettinger fra 2008-planen. Et pro-
blem er imidlertid at regjeringen ikke
er organisert på en god måte i forhold
til å få til en samlet innsats. Med andre
ord – for mye sektortenkning, departe-
mentene samarbeider ikke godt nok.
(Kjenner vi igjen noe fra norge her?)
Det er store utfordringer: Balansere

lokal og nasjonale interesser. Hvor skal
jobbene komme fra? Hvordan utvikle
langsiktig teknologi? Hvordan bygge
bærekraftige byer og lokalsamfunn med
hensyn på transport og infrastruktur?
Forholdet mellom rike og fattige –
hvem skal betale? Og endelig, det kan-
skje aller vanskeligste: politikere ønsker
å fortelle positive ting, ikke negative.
Men framtiden blir kanskje langt fra
lett og lys.

Sean Brennan fra London Council
fortalte om “an innovative scheme to
cut carbon from at least 200.000 homes
by 2012.”Det heter Homes Energy Ef-
ficiency programme (Heep, av noen kalt
Uriah). Målet med Heep er å oppgra-
dere 1.2 millioner hjem i London (60
%) innen 2025.

Det ble arrangert en rekke parallell-
seminarer for ulike temaer: byene i et
klima i endring, mat, drikke og avfall,
utfordringer i overgang til lavutslipps-
samfunn, bærekraftig utvikling i of-
fentlig sektor.

Siste del av konferansen var flere
eksempler fra hvordan ting gjennomfø-
res i praksis og dels mer politikk. Hvor-
dan skal man få husholdningene til å
spare energi? Hvordan har et lite lokal-
samfunn, ashton Hayes på 1000 men-
nesker, gått i gang på sin vei mot å bli
karbon-nøytralt? Hva gjør British gas
i overgangen fra gass til fornybare ener-
gikilder? Hva gjør nestle? (det foredra-
get var ikke så lite grønnvasking).

Jeg stilte meg følgende spørsmål:
Hvorfor tar britene miljøproblemet mer
alvorlig enn oss? Hvorfor har de

John Beddington

Hilary Benn



komme lenger i sin tenkning? Hvorfor
har de klart å samle regjeringen mer bak
en beslutning om å begynne å gjøre noe
praktisk? Svaret er, tror jeg, delvis i den
energisituasjonene britene er i. De ser
at slutten på lave oljepriser kan være her
om et tiår eller to. De ser også at global
temperaturøkning kan komme til å
ramme deler av jordbruksproduksjonen
alvorlig, særlig i sørlige deler av landet.
De har en voksende befolkning og en
innvandring de ikke klarer å kontrollere,
de er ikke selvforsynt med mat slik det
er i dag og vil enda mindre være det i
en verden med høyere energipriser. De
kan og vil ikke ta sjansen på å basere seg
på import av mat i samme grad som i
dag. Men hvordan gikk det til at fi-
nansdepartementet tok saken alvorlig?
Dette spurte jeg en av regjeringens re-
presentanter om. Hun mente at årsaken
var at det i departementet arbeidet to-
tre økonomer som hadde arbeidet med
eller forsket på problemstillinger i skjæ-
ringspunktet mellom økonomi og øko-
logi. Da temaet klimaendringer kom på
dagsordenen for alvor for noen få år
siden, forsto de hva det kunne innebære.

Hilary Benn, statssekretær i Miljø-
verndepartmentet, avsluttet konferan-
sen med et stykke politisk retorikk
fremført med en taleferdighet og inn-
levelse som gjorde det til sann fornøy-

else å sitte og høre på. Jeg referer her de
viktigste stikkordene som jeg gjerne
skulle hørt en norsk politiker si i like
klare ordelag:
• We have an obligation to speak so that

people understand. Sustainability is
about everything, which makes it
difficult.

• Sustainability is the largest problem
we have.

• Humans have been living in a bubble.
We have been acting that we have 2-3
globes in reserve. But we have not.

• We are proud to be the first county in
the world to have a climate change act.
a result of pressure from below and
acting from the top.

• We have realized we have to do
something

• are we running out of resources?
• We must show that we can do this and

still sustain our prosperity and create
jobs. Back in the caves is too tough.
people do not want it. We cannot go
back to the past.

• Those who make the changes now are
in a much stronger position than those
who don’t. Energy prices will rise.

• There is overwhelming evidence from
science for climate change. What if we
say they are wrong, claiming we don’t
believe it – how do we explain that to
our grandchildren??

• The climate problem is actually a very,
very old question – who shall get what?
It is also an intergenerational issue –
what do we leave our grandchildren?

• Doing the right thing is not
straightforward.

• Why did we not listen to the environ-
ment movement 30 years ago? partly
because counting is difficult

• Biofuel from maize and grain does not
make any sense at all. Why do we do
it?

• The problem is land use.Trying to find
rules, criteria on how to measure
indirect land use effects is very
important.

• How do we value the natural environ-
ment? It sustains our souls, but also our
entire existence.

• We are trying to understand the
economic value of biodiversity and
ecosystems

• The way we produce food today
cannot continue – we have an
enormous task

• There is one fundamental question:
Do we think we can really do this?

• The scale of the challenge should not
scare the heart out of us – we have
managed enormous changes already.
people having a stake in the future.
This should give us encouragement.
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Doktorgrad om epigenetiske
mekanismer og imprinting under
frøutvikling

Frøutvikling er en viktig del av
planters reproduktive livssy-
klus. Selv om mange plant-
egenomer er kartlagt og

sekvensert er vår viten om plantenes re-
produktive livsfase fortsatt begrenset.
Hovedmålet med Shirzadi`s arbeid har
vært å øke forståelsen av de grunnleg-
gende genetiske mekanismene som re-
gulerer frøutvikling, samt å identifisere
og studere gener som utøver maternell
kontroll i denne prosessen.

Et av de viktigste kjennetegnene i
blomstrende planters reproduktive sys-

tem er en såkalt dobbelt befruktning:To
spermceller fra pollenkornet befrukter
en eggcelle og en såkalt sentralcelle, og
det dannes et embryo og en endosperm
(frøhvite). Videre utvikling av frøet kre-
ver et koordinert samspill mellom trans-
kripsjonelle program i embryoet,
endospermen og den maternelle frøkap-
pen. En spesiell form for genetisk regu-
lering som man finner i avkommet til
både pattedyr og planter er såkalt im-
printing, dvs. at et gen er uttrykt av-
hengig om det stammer fra mor eller far.
Feil i imprintingsmaskineriet kan ha al-

FOrFaT TEr:
rEza SHIrzaDI

Figur 1. Mekanisme for Imprinting i Frø.
Hittil er endospermen det eneste vevet hvor imprinting i planter er påvist. Foreløpige modeller foreslår at
genuttrykket i utgangpunktet er skrudd ”AV”, blant annet ved hjelp av MET1 DNA metyltransferase som
metylerer spesifikke DNA sekvenser både i det maternelle vevet (eggcellen og sentralcellen) og i spermcellene i
pollenkornet (1 & 2). I sentralcellen fører tilstedeværelsen av DME (DEMETER) DNA glycosylase til
gjenkjenning av visse metylerte baser som deretter blir erstattet av ikke-metylerte baser (3). Dette fører i
praksis til en demetylering og dermed uttrykk av det aktuelle genet i endospermen (i dette tilfellet det mater-
nelle allelet)(4). Ettersom DME ikke er uttrykt i eggcellen opprettholdes DNA metyleringen her, og det aktu-
elle genet forblir dermed inaktivt (5). Maternelle gener er indikert i rødt og paternelle gener i blått. Me:
DNA metylering.
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vorlige konsekvenser, som i ekstreme til-
feller kan være letale.

En rådende hypotese er at paternelle
gener fremmer vekst, mens maternelle
gener er veksthemmende. I denne av-
handlingen ble det benyttet en mutant
(cdka;1) som fører til en reduksjon av pa-
ternelt genuttrykk i frøet. resultatet var
frø som var mindre i størrelse, i samsvar
med hypotesen. Frøene som dannes på
denne måten er ikke levedyktige,muligens
fordi gener som kun uttrykkes fra det pa-
ternelle genomet ikke er tilstedet i endo-
spermen i disse frøene. Ved å blokkere
genetiske faktorer som vanligvis under-
trykker de samme genene i det maternelle
genomet,ble det vist at disse frøene kunne
utvikle seg normalt. Siden endospermen i
disse frøene utvikler seg selv om de gene-
tisk kun stammer fra moren,viser dette at
det er den absolutte gendosen og ikke pa-
rentalt opphav som er avgjørende for ut-
viklingen av avkommet.

Siden det genetiske systemet beskre-

vet over tillater dannelsen av endosperm
som kun har et maternelt opphav var
bruken av dette systemet en unik mulig-
het til å studere frøutvikling og betyd-
ningen av maternelle faktorer i denne. I
en studie av effekten av cdka;1 mutan-
ten i forskjellige populasjoner av arabi-
dopsis ble det observert en stor naturlig
variasjon i utviklingen av endosperm og
ved hjelp av QTL-mapping ble det
identifisert to nye loci involvert i denne
prosessen. resultatene viste i tillegg at
embryoutvikling på et gitt tidspunkt for-
utsetter at endospermen har nådd en viss
størrelse, noe som indikerer at det finnes
en kaskade av signaler mellom embryo
og endosperm.

Ved å sammenlikne mutanter med
kun maternell endosperm med villtype
(både maternell og paternell endosperm)
ble det i avhandlingen identifisert et nytt
imprintet, maternelt uttrykt gen
(agL36). agL36 tilhører en gruppe av
MaDS-boks transkripsjonsfaktorer som

har en nøkkelrolle innen utvikling og
funksjon i arabidopsis. agL36 er
skrudd av på den paternelle siden, og
denne reguleringen involverer Dna-
metylering av det paternelle genomet
(Figur 1). agL36 paternell imprinting
er opprettholdt av MET1 Dna metyl-
transferase, mens uttrykk av det mater-
nelle allelet reguleres av et såkalt FIS1
polycombII komplex som er involvert i
modifisering av histonhaler.

Frø representerer verdens viktigste
matvarekilde og effektiv planterepro-
duksjon er en forutsetning for vårt agrar-
samfunn. Tilstrekkelig matvareforsyning
er en av de største globale utfordringene
vi kommer til å møte i nær fremtid.
grunnleggende biologisk forståelsen av
hvordan et frø utvikles og vokser er der-
med avgjørende for å takle de globale ut-
fordringene vi er i ferd med å møte. Sett
i dette lys er denne avhandlingen av
interesse og betydning for strategier for å
øke frø/matvareprodusjon.

professor alexander pihl døde tirsdag
24. november, etter kort tids sykdom.
Han var født i Oslo den 1.juni1920.

Ved radiumhospitalet og dets forsk-
ningsinstitutt, har det opp gjennom
årene utviklet seg et fremragende forsk-
ningsmiljø. alex, som han ble kalt, har
en stor del av æren for at institusjonen i
dag er et ledende internasjonalt kreft-
senter.

Etter at han 1947 tok medisinsk em-
betseksamen ved Universitetet i Oslo,
dro han til USa. Han forsket sammen
Konrad Bloch, som senere fikk nobel-
prisen. alex var forskningsstipendiat ved
Institutt for ernæringsforskning fra 1949
i tre år og i 1954 tok han den medisinske
doktorgraden på en avhandling om ko-
lesterol. Fra 1952 var han ansatt på ra-
diumhospitalet, først som forsker betalt
av Kreftforeningen i 3 år, senere som fast
ansatt.

alex arbeidet på radiumhospitalet
nært sammen med Lorentz Eldjarn, som
i likhet med alex hadde reist rett fra em-
betseksamen for å forske med en som
også fikk nobelprisen.

Det var ganske sparsomt med midler,
men de fikk stort sett det de bad om, og
de elsket å jobbe i en dynamisk og lite

byråkratisk institusjon. Eldjarn og pihl
brukte mye tid på å planlegge forsøkene,
ofte med bena på bordet og bokstavelig
talt ledsaget av pianospill. Det sprutet
gode ideer ut av tospannet.

Deres historie viser hvor viktig det er
å ha internasjonale kontakter i fremste
klasse, og et miljø hvor forskerne kan
bruke tiden på det de skal, nemlig forsk-
ning.

alexander pihl var en sjelden for-
skerbegavelse. Han samlet også en rekke
fremragende forskere rundt seg, og gle-
det seg over å følge deres suksess.

I 1963 ble han den første professor i
kreftbiokjemi ved radiumhospitalet.
Han var både sjef for det kliniske labo-
ratoriet og for forskningsinstituttets av-
deling for eksperimentell kreftbiokjemi,
og ledet disse i en mannsalder, helt til
han på åttitallet ble sjefforsker ved insti-
tusjonen. Han ble selv en institusjon
innen institusjonen. Senest fredagen før
han døde var alex til stede under utde-
lingen av årets pris til en ung kreftforsker
fra radiumhospitalets forskningsinsti-
tutt.

alexander pihl var en viktig brobyg-
ger mellom sykehuset og forskningsin-
stituttet. Tallrike stipendiater, både

realister og leger, fikk sin forskningssko-
lering hos alex.Han var en omtenksom,
men streng læremester, og hadde en
skarp og fryktet replikk. Men alle som
kjente ham, visste at han var et varmt
menneske med omtanke for sine medar-
beidere og sitt fag.

professor pihl var opptatt av strå-
lingsbiokjemi. Han var også et fremtre-
dende medlem i foreningen Leger mot
atomkrig. Han visste godt hvilken vel-
signelse radioaktiv stråling kunne være
for kreftpasienter, men hvilken djevel-
skap den kunne stelle til hvis den kom
på feil hender.

I 1989 fikk alexander pihl Jahres
store nordiske forskningspris, og ble ut-
nevnt til ridder av 1. klasse av Sankt
Olavs orden.

radiumhospitalet blir ikke det
samme uten alexander pihl.Men ånden
hans vil leve videre. I tankene våre, og i
korridorene på sykehuset og forsknings-
instituttet.

Vi lyser fred over alexander pihls
minne.

Øyvind Bruland
Kaare R. Norum
Jan Vincents Johannessen

Nekrololog: Professor Alexander Pihl, 1. juni 1920 – 24. november 2009
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professor Chivian er
grunnlegger og leder av
Center for Health and
the global Environ-

ment ved Harvard og assistant
Clinical professor of psychiatry
ved Harvard Medical School.
Chivian var I Oslo bl.a. for å
promotere den nye boka han er
redaktør for: ”Sustaining Life
– How Human Health De-
pends on Biodiversity”. Siden
jeg nå har gått fra molekylær-
biologi til miljøpolitikk, har
jeg, ganske uventet for meg
selv, utvidet mitt interessefelt
enormt – jeg tror ikke jeg
hadde kommet til å lese
denne boka som aldrings-
forsker, men det vil jeg gjøre nå. alt
henger, som gro Harlem Brundtland
sa, sammen med alt, det er vel en opp-
fatning man raskt får når man går inn
på temaet miljø, som jo handler om for-
holdet mellom mennesker og naturen.
Jeg kjøpte boka den dagen og har i skri-

vende stund
ennå ikke lest den. Den er holdt på et
forholdsvis populært nivå for å kunne
nå en stor bredde av lesere, og dekker
også en stor bredde av temaer, men med
hovedfokus på biodiversitet: hvordan
vår helse er avhengig av den, og hvor-

Hvordan menneskenes helse
avhenger av Naturen

professor Eric Chivian, assis-
tant Clinical professor of psy-
chiatry ved Harvard Medical
School besøkte Universitet i
Oslo 12. mars og holdt et
åpent foredrag om:
“How Human Health De-
pends on nature”. Oppmøtet
var slett ikke verst, men jeg
tror likevel ikke det var så
svært mange leger i salen. Og
det er synd, for i en bedre for-
ståelse av forholdet mellom
menneskene og den øvrige le-
vende natur ligger nok svaret
på mange av våre sykdommer
og plager, både kroppslige og
psykiske.

FOrFaT TEr:
ranDI aaMODT
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dan våre mangslungne aktiviteter truer
den. Den tar opp det akselererende
tapet av arter og biodiversitet, medisi-
ner fra naturen og tap av arter som kan
være verdifulle i medisinen, økosyste-
menes betydning og hvorledes de for-
styrres, matproduksjon, genmodifisert
mat og endelig – hva kan vi som en-
keltpersoner gjøre?

Selve foredraget hadde to deler. Det
ene var å understreke behovet for å opp-
lyse og opplære befolkningen. Det er en
fundamental misforståelse at mennes-
kene er adskilte fra det fysiske og biolo-
giske miljøet, som om vi lever på en
“annen planet”,mente Chivian.nettopp
denne misforståelsen er selve kjerne-
punktet i miljøkrisen. Derfor er det av-
gjørende at vi som forskere kan oversette
vår innsikt og viten til noe som folk kan
forstå.Utdanningssystemet er svært vik-
tig – vi må lære barn å like og elske na-
turen. Likeledes er det viktig å utdanne
pressen. Harvard-senteret bruker mye
tid nettopp til det (Sammenlignet med
norge er deler av pressen i USa en
drøm når det gjelder dekning av forsk-
ningsstoff, men på den annen side har
flertallet i norge nok et helt annet og
mye nærmere forhold til naturen, og det
er mange som ikke leser de aktuelle avi-
sene i USa). Det viktige er å gjøre for-
bindelsen med naturen mer konkret for
folk.Forskere er ikke utdannet for å hen-
vende seg til folk som ikke har noen inn-
sikt i teknologi og vitenskap, men de må
komme seg over den hindringen og be-
gynne å snakke til den alminnelige mann
og kvinne.

Chivian kom så med noen eksem-
pler på naturens og biodiversitetens be-
tydning for menneskers helse og
medisinsk forskning.

Isbjørnen har som vi vet blitt et ikon
for klimakrisen, av mange fascinerende
grunner. Mange spår at den vil være ut-
ryddet innen 2100 om ikke før, delvis
fordi de er på toppen av næringskjeden
og dermed endestasjon for en rekke mil-
jøgifter og andre skadelige stoffer, og
delvis pga. klimautviklingen. Som alle
bjørner, går de ikke ordentlig i dvale, de
kan vekkes under søvnen.En interessant
ting er at de ikke mister benmasse eller
for hjerte-kar-problemer til tross for må-
neder i fullstendig passivitet (jeg har for-
resten undret meg på det samme når det
gjelder min egen katt – den må ha noen

gode trombosehindrende mekanismer).
Osteoporose er som kjent et stort helse-
problem. Bjørner kan også la være å uri-
nere på mange måneder, uten å bli
forgiftet. Mennesker klarer det ikke mer
enn tre dager.Klarer man å forstå meka-
nismene hos isbjørnen,kan det være nyt-
tig også for menneskene.

Lyme’s disease eller borreliose er et
eksempel på en sykdom som kan være på
frammarsj nettopp som et resultat av
biodiversitet. Den får stadig større ut-
bredelse i norge,og man tror det skyldes
varmere vintre, men i USa er den er ve-
sentlig større problem.Forskning har vist
at i områder i USa med stor biodiver-
sitet, er det mindre forekomst av borre-
lia-infeksjoner på mennesker.
Mennesket er slett ingen ideell vert for
midden som overfører borrelia, fordi vi
ikke kan spre den videre. Vi er derfor en
blindvei for midden,og det samme er til-
felle med en rekke andre arter. Det viser
seg at når biodiversiteten i et område
synker og midden mister tilgang til sine
foretrunkne verter (som ikke skades av
borrelia, som nevnte katt), går midden
løs på nær sagt enhver annen vert, som
frosker og altså mennesker. Mange ste-
der i USa og verden er det nå et stort
tap av skog pga. hogst.

Et tredje eksempel er antimikrobi-
elle stoffer fra mange dyr, for eksempel
frosker. Hvorfor utvikler ikke bakterier
resistens mot antimikrobielle stoffer?
Som vi vet er multiresistens et stort hel-
seproblem (og multiresistens-gener er
blitt skremmende utbredt i naturen.red.
anm.). Dette temaet kjenner jeg litt til
selv fra min egen forskning på bier som
også har et stort reportoar av antimikro-
bielle stoffer, mennesker har selv mange
av dem og de er helt essensielle for liv.
Det er nok litt av et spørsmål om de kan
eller bør tas i bruk i stor skala. En annen
sak er jo vårt anstrengte forhold til den
typen naturlig død som mikroorganis-
mer ofte ville forårsake – det henger også
sammen med denne miljø- og forståel-
seskrisen og vår falske adskilthet fra jor-
den på mange måter.

Chivian avsluttet foredraget med et
langt sitat av Carl Sagan om vår en-
somme og utsatte posisjon her på vår lille
klode, og hvorledes vi slåss mot naturen
og mot hverandre. personlig tror jeg at
det å finne de biologiske, inkludert de
molekylære, mekanismene bak ”galskap”

og ”ondskap”, er vel så viktig som noe
som helst annet i miljøkrisen.Og faktisk
tror jeg vi nå har verktøyene til å gå løs
på ”det ondes problem”. Det er for ek-
sempel et interessant faktum at adolf
Hitler, som vi vet ikke kunne elske men-
nesker, innførte en rekke lover for å be-
skytte dyr og naturen kort tid etter at
han hadde tatt makten. Det finnes også
andre lignende eksempler på tyranner
som mangler empati og altruisme, men
som ikke har mistet biophilia – kjærlig-
heten til naturen.

Jeg klarte ikke å finne igjen det sita-
tet av Sagan, men jeg fant et annet som
også passer godt:

We have also arranged things so that
almost no one understands science and tech-
nology.This is a prescription for disaster.We
might get away with it for a while, but so-
oner or later this combustible mixture of ig-
norance and power is going to blow up in
our faces.
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FOrFaTTEr:
IngrID rOxrUD

For å kunne opprettholde deres
komplekse aktiviteter er våre
celler dypt avhengige av vel-
fungerende logistikk. Moleky-

ler blir kontinuerlig fraktet mellom
ulike destinasjoner i cellen, samt inn og
ut av cellen, og forstyrrelser i disse
transportprosessene kan bidra til bl.a.
kreft og nevrodegenerative sykdommer.
I dette arbeidet har Ingrid roxrud og
hennes kollegaer studert et av cellens
viktigste veikryss; det tidlige endoso-
met.

Tidligere arbeid fra Harald Sten-
marks gruppe har bidratt til å identifi-
sere ESCrT maskineriet, som består av
de fire proteinkompleksene ESCrT-0,
-I, -II og -III. Dette maskineriet rekrut-
teres til endosomene, og her fanger det
opp membranproteiner som har blitt
molekylært merket med det lille protei-
net ubiquitin, som f. eks aktiverte og
internaliserte vekstfaktorreseptorer.
ESCrT maskineriet medierer så inkor-
poreringen av disse proteinene, heretter
kalt cargo, i intraluminale vesikler som
dannes fra endosom-membranen (se
figur). Innholdet i de intraluminale vesi-
klene vil bli degradert når endosomet fu-
sjonerer med lysosomet og det dermed
blir eksponert for degradative lysosomale
enzymer. Denne transportprosessen er
foreslått å være av betydning for kreftut-
vikling, og videre studier av proteinene
som påvirker prosessen er viktig for å
kartlegge hvordan kreftceller utvikles.

Som et ledd i karakteriseringen av
ESCrT maskineriet har Ingrid roxrud
og hennes kollegaer identifisert en ny
isoform av endocytose-regulatoren
Eps15, og gitt den navnet Eps15b (1).
Det ble vist at Eps15b er lokalisert til
tidlige endosomer og interagerer direkte
med proteinet Hrs, som er en viktig

komponent i ESCrT maskineriet (se
figur). For å undersøke om Eps15b er av
betydning for den samme transportpro-
sessen som ESCrT-proteinene ble lys-
osomal degradering av internalisert
vekstfaktorreseptor EgFr (Epidermal
growth Factor receptor) studert i HeLa
celler der Eps15b var fjernet vha sirna.
En klar hemming av EgFr-degrade-
ring ble observert, noe som tyder på at
transporten fra endosomer til lysosomer
ikke foregår korrekt når Eps15b ikke er
til stede.på bakgrunn av disse resultatene
ble det foreslått at Eps15b er viktig for
den ESCrT-medierte transporten av
ubiquitinert cargo inn i intraluminale ve-
sikler, og dermed for dets degradering i
lysosomene. Eps15b inneholder i likhet
med flere av komponentene i ESCrT
maskineriet et ubiquitin-bindende do-
mene, og en mulig mekanistisk basis for
proteinets rolle i denne prosessen kan
være å assistere ESCrT proteinene i å
gjenkjenne og fange opp ubiquitinert
cargo.

Den andre delen av doktorgradsar-
beidet har fokusert på en nylig identifi-
sert forbindelse mellom psykisk
utviklingshemming og proteinet nHE6,
som også lokaliserer til endosomer. En
6-basepar-delesjon i SLC9a6, genet
som koder for nHE6,ble vist å føre til et
utviklingssyndrom med symptomer
svært like de hos pasienter med angel-
man syndrom (2). analyser av fibrob-
lastceller fra en pasient med denne
delesjonen viste ingen abnormaliteter på
endosom-nivå,og studiet ble deretter ut-
videt til å karakterisere det resulterende
nHE6 2aa-delesjonsproteinet i human
cellekultur.analysene viste at dette dele-
sjonsproteinet er ustabilt, og blir degra-
dert både vha proteasomal degradering,
men også via transport fra tidlige endo-

Doktorgrad om intracellulær
transport

Ingrid roxrud avla 6.novem-
ber 2009 doktorgraden ved
Det medisinske fakultet, Uni-
versitetet i Oslo. arbeidet ble
utført i professor Harald
Stenmarks gruppe ved avde-
ling for biokjemi, Institutt for
kreftforskning, radiumhospi-
talet/Senter for kreftbiomedi-
sin, Universitetet i Oslo, og
førte frem til avhandlingen
med tittel ”Endocytic traffic-
king of membrane proteins –
Mechanisms in human dis-
ease”.
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somer til lysosomer, som ubiquitinert og
ESCrT-avhengig cargo (3). nHE6 er
en ionebytter som er foreslått å bidra til
reguleringen av endosomers indre svakt
sure pH, ved å mediere transport av H+
ut av endosomet i bytte for na+ eller mer
sannsynlig K+ inn i endosomet (se figur).
resultater fra studier av endosomal pH
i celler der nHE6 var fjernet vha sirna

data tyder på at nHE6 nettopp er invol-
vert i å kontrollere endosomets indre
pH-verdi (3).

1. roxrud I, raiborg C, pedersen
nM, Stang E, Stenmark H.

an endosomally localized isoform of
Eps15 interacts with Hrs to mediate de-
gradation of epidermal growth factor re-
ceptor.

Journal of Cell Biology. 2008 Mar
24;180(6):1205-18.

2. gilfillan gD, Selmer KK, roxrud
I,Smith r,Kyllerman M,Eiklid K,Kro-
ken M, Mattingsdal M, Egeland T,
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Familien Blix` fond til fremme
av medisinsk forskning ble
opprettet 1. desember 1983.
Formålet med fondet er å støtte
medisinsk forskning, særlig
innenfor feltene hjerte- og kar-
sykdommer og kreft, inkludert
medisinsk diagnostikk innenfor
disse feltene. Støtte fra fondet
vil i særlig grad gå til forsk-
ningsprosjekter som kombine-
rer basal- og klinisk forskning,
med spesiell vekt på søknader
fra yngre forskere.

Søknad om støtte sendes til
fondets styre, ved advokat
Erik Keiserud,
Advokatfirmaet Hjort DA,
Postboks 471 Sentrum,
0105 Oslo.

Søknaden må være sendt
senest 25. juni 2010.

Den må skrives på fastsatt
skjema som vil bli tilsendt ved
henvendelse til e-postadresse
goe@hjort.no.

Familien Blix Fond til fremme
av medisinsk forskning





Returadresse:
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo
NORWAY

PostAbonnement
B – Economique

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


