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StENMARK tAR MEdAljE iGjEN

nei, denne overskriften er ikke et 70- eller 80-talls gufs fra landet på andre siden av kjølen, den gang Ingemar
Stenmark dominerte innen slalåm og storslalåm, og før norge – i følge Henrik langeland – fikk utviklet sin nå-
værende identitet. I denne identiteten ligger mye av det (herostratisk?) berømte utsagnet fra daværende statsmi-
nister gro Harlem Brundtland: ”det er typisk norsk å være god.” Utsagnet knyttet seg imidlertid dengang, og

har også i stor grad siden knyttet seg til idrettsprestasjoner. nå er Harald Stenmark som den første fra norge, blitt tildelt ”The
Sir Hans Krebs Medal” og han har holdt ”The Sir Hans Krebs lecture” den 29. juni i år under den 35te FEBS kongressen i
gøteborg. Foredraget med tittel ”How a lipid mediates tumour suppression” vil i sin helhet bli publisert i FEBS Journal.

Medaljen er i sølv, men dette er langt fra noe nederlag, snarere tvert imot.

Selv om mange kanskje vil hevde at det ikke er ”typisk norsk å være god” innen forskning, så har ihvertfall Ha-
rald Stenmark vist at det er mulig.Kanskje var det nettopp 1980-tallet, som i følge langeland gjorde norge til hva
det er i dag, som også formet forskeren Stenmark. Etter å ha utdannet seg til farmasøyt ved Universitetet i Oslo,
begynte Stenmark på sitt doktorgradsarbeid ved Biokjemisk avdeling, Institutt for kreftforskning ved radium-
hospitalet i forskningsgruppen til Sjur Olsnes. Stenmark forsvarte sin doktorgrad i 1991 og er notert med 16 pu-
blikasjoner i PubMed fra denne perioden, mange av disse i svært gode tidsskrifter. når dette skrives har han
registrert 163 arbeider i PubMed og er i henhold til ISI databasen referert mer enn 10.000 ganger.

Fra studier av membrantranslokasjon av toksin-peptider, med særlig vekt på difteri-toksin, beveget Stenmark
seg etter sin disputas i retning av det komplekse protein-maskineriet som styrer endocytoseprosessen, da han flyt-
tet til Heidelberg som postdoktorstipendiat i forskningsgruppen til Marino zerial ved European Molecular Bio-

logy laboratory (EMBl). Fra denne perioden, på noe mer enn tre år, leverte Stenmark inngående studier av gTP-asen rab 5
og interaksjonspartneren rabaptin-5 i en rekke publikasjoner i anerkjente tidsskrift, hvor studiene av rabaptin-5 ble kronet med
en publikasjon i Cell i 1995. Stenmark returnerte fra EMBl til Institutt for kreftforskning hvor han har virket siden.

Hjemturen ble ingen nedtur. Studier av proteinet EEa1 og identifikasjon av FyVE doméner som binder fosfatidyl-inosi-
tol-3-fosfat i lipid-doméner i endosom-membraner ble publisert i nature i 1998 (Simonsen et al.). FyVE doménene styrte stu-
diene videre i retning av ESCrT kompleksene som er involvert i dannelsen av sene multivesikulære endosomer og som også er
viktige i autofagi-prosessen og for andre cellebiogiske mekanismer.

Overskriften antyder at Stenmark har tatt medalje før.dette skjedde (ihvertfall) da han ble tildelt anders Jahre’s pris for yngre
medisinske forskere i de nodiske land i 1999. I 1998 ble han tildelt støtte fra Forskningsrådets Toppforskningsprogram. Fra
2007 har han ledet et senter for fremragende forskning (SFF): Senter for kreftbiomedisin (Centre for Cancer Biomedicine), i
hovedsak lokalisert til radiumhospitalet. I 2009 ble Stenmark tildelt det svært høythengende advanced research grant fra
European research Council (ErC).

Som leder av SFFet skal Stenmark sørge for langsiktig grunnforskning på høyt nivå. Samtidig har senteret som målsetting
å bidra innen diagnostikk og individualisert kreftbehandling. når grunnforskning med tilstrekkelig faglige og økonomiske mus-
kler kombineres med radiumhospitalets kliniske ekspertise og tradisjoner, ligger det absolutt til rette for at målsettingene kan
realiseres. det vil bli spennende å følge både Stenmark-gruppens og hele senterets forskning i årene som kommer.

Hvis man ser på listen over tidligere vinnere av Hans Krebs medaljen (se annet sted i bladet) kan man ikke annet enn å la
seg imponere.Tre av prisvinnerne siden år 2000 har også mottatt nobelprisen,Thomas Steitz,aaron Ciechanover og Tim Hunt,
hvorav de to sistnevnte fikk nobelprisen først. Stenmark fikk Hans Krebs medaljen først. Vi gratulerer!
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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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Jeg tar nå over som redaktør av nBS-nytt. det skjer ca. ett år etter at jeg valgte å pensjonere meg. Hva er det som gjør
at jeg etter 10 års erfaring med grunnforskning (Tromsø/Bergen) etterfulgt av mer enn 25 års arbeid innen farmasøy-
tisk FoU (nycomed/amersham/gE Healthcare) velger å bruke ”pensjonisttilværelsen” som gratisarbeidende gjestefor-
sker ved Senter for kreftbiomedisin ved radiumhospitalet og som redaktør av nBS-nytt? Svaret ligger i interessen for

biokjemisk forskning og ønsket om å bidra til at nBS fortsatt blir en aktiv og synlig organisasjon. Jeg mener at nBS har
en betydelig rolle å spille i årene som kommer både rent faglig for norsk biokjemi og i den forskningspolitiske debatt.

Jeg tror mange er enige med meg i at de viktigste aktivitetene innen nBS i mange år har vært kontaktmøtet og nBS-
nytt. Jeg har vært medlem i foreningen siden kontaktmøtet hadde ca. 200 deltagere og nBS-nytt var et lite ”hjemmesnekret”
produkt på noen få sider. Jeg har opplevd en vekst for selskapet og en ”gullperiode” der det over mange år var
mer enn 500 deltagere på kontaktmøtene og hvor hver utgave av nBS-nytt inneholdt 40-50 sider. Både ut fra
antall deltagere på kontaktmøtene og sideantallet i nBS-nytt de siste årene er det klart at foreningen nå har
noen utfordringer å hanskes med. årsaken til dette er sikkert sammensatt. Uansett hva årsaken må være så
håper jeg å bruke litt av min lange erfaring innen norsk biokjemi til å delta i arbeidet med å snu den trenden vi
har sett i de seneste årene.

Med meg på laget har jeg en ny redaksjonsstab. Ingrid roxrud fra Oslo er eneste person som fortsetter fra
den forrige redaksjonsstaben, mens Per Bruheim fra Trondheim, Helene Bustad Johannessen fra Bergen, Hilde-
gunn Opsahl Sorteberg fra ås og Ole Kristian greiner-Tollersrud fra Tromsø alle er nye medarbeidere. Som
angitt et annet sted i bladet ønsker vi ytterligere en medarbeider fra Oslo-området. Jeg håper at vi vil motta
mange bidrag fra dere lesere, og at disse bidragene vil dekke ulike tema. Informasjon om nye forskningsgrupper, sentre eller
plattformer er av interesse. likeså omtale av nye viktige publikasjoner. Publikasjoner med norsk første- og/eller sisteforfat-
ter i de mest prestisjetunge tidsskrifter bør absolutt omtales. Informasjon om nye doktorgrader er av interesse og artikler ba-
sert på prøveforelesninger er ofte av stor generell interesse. Informasjon om møter dere skal arrangere, samt referat fra møter
dere har deltatt på vil vi også gjerne motta. Vi mottar også gjerne debattinnlegg, humoristiske betraktninger og annet stoff
av interesse for biokjemikere.

I dette nummeret finner du blant annet referat fra FEBS møtet i gøteborg skrevet av Helene Bustad Johannessen. Pre-
sidenten og Espen Harbitz omtaler årets store nyhet innen norsk biokjemi, tildelingen av Sir Hans Krebs medalje til Harald
Stenmark under gøteborg-møtet. Harald er første nordmann som får denne prestisjetunge medaljen. EaCr møtet i Oslo
(European association for Cancer research) er omtalt av Ingrid roxrud og alicia llorente. Ellers finner dere informasjon
om det neste kontaktmøtet som skal arrangeres i Tromsø, en ny doktorgrad ved nTnU, samt informasjon fra norwegian Mi-
croarray Consortium.

Vi håper på mange tilbakemeldinger om hva leserne ønsker mer av i tiden fremover og at dere selv bidrar til å gjøre nBS-
nytt best mulig.

Fristen for å levere tekst og bilder til nummer 6, som er siste utgivelse i år er 22. oktober.

Kjære lesere!

r E d a K T ø r

T O r E S K O T l a n d

NBS-nytt ønsker en ny medarbeider fra
Oslo til redaksjonsstaben

Ingrid Roxrud som er Oslo-representant i redaksjonen for NBS-nytt har skiftet jobb og gått
fra grunnforskning til Forskningsrådet. Dette pluss det store miljøet som finnes i Oslo-området

gjør at vi ønsker å utvide staben med en person som fortrinnsvis bør jobbe innen universitets-
eller sykehusmiljø. Interesserte personer bes om å kontakte redaktøren på e-post
(tore.skotland@rr-research.no) eller telefon (992 72 647).
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gøteborg er ein stor, men
liten by. Stor fordi det bur
500 000 folk der og fordi
den framstår som urban,

både med omsyn til arkitektur (Ullevi
og Svenska Mässen er gode døme), ut-
valet i butikkar (alle dei store kjedane er
jo svenske) og restaurantar (eg gjekk
ikkje langt mellom kvar sushiplass) og
ikkje minst alle dei trendy folka. Sam-
stundes er gøteborg liten fordi byen
har ein lun og folkeleg atmosfære, eit
triveleg sentrum med små, nesten land-
lege hus og grøne parkar overalt.

dette gjer, i mine auge, at gøteborg
er ein perfekt by for ein stor, internasjo-

nal konferanse slik som FEBS-konfe-
ransen 2010. Uansett kvar du kjem frå,
trur eg dei fleste på eit vis har kjent seg
heime og i alle fall velkomne. Svenska
Mässen er eit profesjonelt konferanse-
senter kor alt av teknikk har vore pro-
blemfri, lyden har vore god og
ordstyrarane har overhalde tidsskjema-
ene. all grunn til å vere imponert!

Omgivnadene til ein konferanse har
mykje å seie, men det er klart at innhal-
det er avgjerande for kvaliteten.Tittelen
på konferansen – Molecules of life –
gjenspeila temaene som det blei førelest
om, diskutert og presentert. Forsking
med fokus på terapi var heilt klart eit av

FEBS 2010, Gøteborg 26. juni – 1. juli

FOrFaT TEr:
HElEnE BUSTad JOHannESSEn

InSTITU T T FOr BIOMEdISIn,
UnIVErSITETET I BErgEn

naSJOnalT KOMPETanSESEn-
TEr FOr POrFyrISyKdOMMEr

(naPOS) , HElSE BErgEn

Vår tidligere generalsekretær Erik Boye introdu-
serte nobelprisvinner Elisabeth Blackburn; her i
samtale med Blackburn og lederen av arrange-
mentskomiteen Stefan Hohmann.

Billedserien fra møtet er satt sammen
av Espen Harbitz; en serie med andre
bilder er tilgjengelig på møtets hjem-
meside: http://www.febs2010.org/-
wordpress/?page_id=31



7
nBS-nyTT 4 /2010

Karl Kuchler reklamerte ivrig for FEBS og tiltrakk seg daglig mange interesserte

ved utlodding av iPod.

Nåværende generalsekretær Winnie Eskild var co-chair i arrangementskomiteen ogkonsentrert deltager.

Stefan Hohmann introduserte nobelprisvinner Roger Tsien som holdt
åpningsforedraget.

Uri Alon synger om forskerlivet.
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dei hotte hovudtemaene av det som blei
presentert; kartlegging og karakterise-
ring av eit molekyl med mål om å hindra
og lindra sjukdom gjennom til dømes å
endre, stabilisere, auke eller senke akti-
vitet. Miljøaspektet på molekylært nivå,
blei òg dekt, med eit døme kor søppel
kanskje kan omdannast til biobrennstoff
av designmolekyl.

NOBElpRiSviNNARAR
roger Tsien som fekk nobelprisen i
kjemi i 2008 for å ha funne opp og ut-
vikla grønt fluoriserande protein (green
Fluorescent Protein, gFP), opna konfe-
ransen. Han tok føre seg vidareutvik-
linga av fluoriserande molekyl,og korleis
dette kan brukas til å spore tumorar og
vere til hjelp under kirurgiske inngrep.
activable cell penetrating peptides
(aCPPs) blir tatt opp av kreftceller, og
ved å merke desse med fluoroforen Cy5
kan kirurgen bruke det fluoriserande bi-
letet av tumoren på ein dataskjerm i
kombinasjon med vanleg kvitt lys, når
tumoren skal fjernast. Fluoriserande
målmolekyl kan òg rettast mot t.d. peri-
fere nerver, slik at kirurgen kan sjå kor
han/ho ikkje skal kutte.

Sir John Walker, nobelprisvinnar i
kjemi i 1997, understreka kor viktig det
er med krystallstrukturar av protein, og
korleis det i hans arbeid med kartlegging
av aTP syntesen, har vore viktig og ført
med seg mykje kunnskap. det er fram-

leis mykje me ikkje veit innan vitskapen,
men det er spesielt fint å høyre ein no-
belprisvinnar seie ”its role is not yet de-
termined”, så veit vi at der er håp for oss
nykomlingar.

den populistiske meldinga til Eliza-
beth Blackburn var ”ver positiv, unngå
kronisk stress, hald deg i form og et
Omega-3”. dette er kanskje ikkje noko
nytt, men føredraget ga oss realistar eit
biologisk kvantitativt grunnlag for desse
utsagna: Kronisk stress og pessimisme
kan koplast til vanlege sjukdomar knytta
til aldring, i tillegg til forkorting av telo-
merane våre, dei repeterte områda i kvar
ende av kromosoma. lite stress og litt
trening gir mindre stressrelatert telo-
merforkorting, noko som kan relaterast
til biologisk (ikkje kronologisk) alder.
Blackburn fekk nobelprisen i fysologi
eller medisin i 2009 for arbeidet med te-
lomerar og telomerase.

Venki ramakrishnan som fekk no-
belprisen i kjemi i 2009 for arbeidet sitt
med kartleggjing av struktur og funksjon
av ribosomane, fekk æra av å halde det
avsluttande føredraget på konferansen.
Han ga oss ei historisk gjennomgang av
vegen fram mot bestemming av atom-
strukturen til dei ribosomale subeining-
ane, og forklarte korleis dette enorme
maskineriet er i stand til å gjere transla-
sjonen nøyaktig gjennom å kjenne att
kodon til rett trna for å få rett amino-
syre til forlenginga av polypeptidkjeder.

Sams for alle dei fire prisvinnarane,
var evna til å formidle.dei gjorde kunn-
skapen tilgjengeleg sjølv om det var
utanfor eins eige fagfelt, og med ein iver
som engasjerte publikum. Med gode,
kvardagslege døme og metaforer og ikkje
minst humor, fekk dei oss til å le og more
oss, samstundes som vi fekk innsyn i
forskinga deira.

KjøNN OG liKEStilliNG
FEBS har fokus på likestilling,noko som
blei påpeka allereie i åpningsseremonien
kor Winnie Eskild fortalde at 30 % av
dei inviterte føredragshalderane var
kvinner. det var òg tydeleg at vitskaps-
verda ikkje berre består av menn, for
mange av deltakarane var unge kvinner.
Kanskje er vi nokre av dei neste 20 %
som vert invitert til FEBS-konferansar i
framtida?

FEBS og European Molecular Bio-
logy Organization (EMBO) har saman
tatt initiativ til FEBS/EMBO Women
in Science award (WISE), for å setje sø-
kjelys på viktige bidrag til forskinga gjort
av kvinnelege forskarar.årets vinnar, In-
grid grummt frå german Cancer re-
search Center i Heidelberg, blei tildelt
prisen på bakgrunn av si forsking på re-
gulering av gentranskripsjon. Ho pre-
senterte arbeidet med regulering av
ribosomal rna syntese i si førelesing.
nominasjonar for WISE 2011 må vere
meldt før 15. oktober 2010, så sjå rundt

Stor aktivitet i posterhallen.
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deg om der ikkje er ei eineståande
kvinne som kvalifiserer til WISE 2011!

EMBO Women in science hadde òg
ein workshop under konferansen,kor ar-
beidet med å overføre kunnskap om
kjønnsforsking til forskarar innan natur-
vitskap med mål om å auke balansen
mellom kjønn, blei presentert. Teorien
deira var at det ikkje er vilje det står på –
it’s not because they don’t want to, it’s
because they don’t know how – og
EMBO Women in Science har difor,ut-
arbeida retningslinjer for å få forankra
kjønnsbalanse på ledernivå.

Ei biologisk tilnærming til kjønns-
forsking kan ein få ved å delta på Euro-
pean Molecular Biology laboratory
(EMBl) og EMBO sin konferanse The
difference Between the Sexes – From
Biology to Behaviour i 5. –6. november
i Heidelberg, Tyskland. Er det tilfeldig
etter dei heite debattane som har rast i
noreg etter fjernsynsprogrammet Hjer-
nevask?

Eit SlAG FOR
WiKipEdiA
diskusjonane rundt bruken av Wikipe-
dia har vore heftig dei siste månadene
her i noreg. Eit av hovudargumenta for
at ein ikkje kan lite på informasjonen ein
finn på Wikipedia, er at det i nokre til-
felle kan sjå ut som om forskarar, inter-
esseorganisasjonar og større (t.d.

medisinske) konsern brukar Wikipedia
som ein stad for å fremje eigne syns-
punkt, og såleis styre kunnskapen til
brukarane i si retning.

alex Bateman, ein tørrvittig eng-
elskmann som har oppretta og arbeidd
med databasen for ikkje-kodande rna
(non-coding rna,ncrna),rfam, som
er direkte knytta opp mot Wikipedia,
kom med klare oppfordringar til å bruke
Wikipedia som eit vertøy for å nå ut til
mange.det er truleg den staden kor folk
flest kjem til å lese om forskinga di,
meinte han, og om informasjonen ikkje
er god nok, så burde forskarane ta meir
ansvar for å korrigere informasjonen og
sjå til at artiklane er oppdaterte og av vit-
skapleg karakter.Så godt som alle i salen
vedgjekk at dei hadde brukt Wikipedia,
og det er ikkje til å kome frå, at om ein
gjer eit søk på google, er det i dei aller
fleste tilfelle ein artikkel frå Wikipedia
som kjem opp som første treff.

FORSKiNGA SiNE tABu
Om ein lab kjøper seg eit nytt mikro-
skop, passer ein på å optimalisere om-
gjevnadene. Burde ein ikkje gjere det
same for menneska ein tilset? det spørs-
målet stilte Uri alon, professor ved
Weizmann Institute of Science, reho-
vot i Israel. Med humor, akkompagnert
med gitar og sang, snakka han om kor
viktig det er å ta opp dei emosjonelle si-

dene i forskinga og korleis det i mange
miljøer blir sett på som eit tabu å ta dei
opp. Forsking er jo noko som skal vere
objektivt og rasjonelt, sa alon, men kva
er drivkrafta? drivkrafta er ofte verken
objektiv eller rasjonell,men snarare emo-
sjonell og subjektiv, påstod han, og difor
er det utruleg viktig at opp- og nedtu-
rane (som vil kome!) til den enkelte for-
skaren, blir akseptert og anerkjent som
ein del av forskinga. Unite and change
the culture! var ei av oppfordringana frå
alon. Forskinga er ikkje ein lineær veg
frå a til B, og det er viktig å anerkjenne
og snakke om den kronglete vegen frå a
som oftare fører til C i staden for til B.

FEBS-KONGRESSEN 2011 i
tORiNO, itAliA
det mest fascinerande med ein slik stor
konferanse, er at det meste synest bane-
brytande, nytt og viktig, sjølv om det
ikkje forandrar verda. det får meg til å
tenkje at noko av det eg blei introdusert
for på FEBS-konferansen truleg blir
skolebokkunnskap om nokre år. neste
års konferanse skal vere i Torino, Italia,
25. –30. juni og har hovudtittel Bioche-
mistry for Tomorrow’s Medicine. Med
tanke på kva me fekk høyre om terapi og
medisinsk utvikling i gøteborg, trur eg i
alle fall at noko av det vi kjem til å høyre
om i Torino vil vere daglegdags behand-
ling i framtida.
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FOrFaTTEr:
ESPEn HarBITz,
InSTITUTT FOr MOlEKylær
BIOVITEnSKaP,
UnIVErSITETET I OSlO

Harald Stenmark (Institutt
for kreftforskning, radi-
umhospitalet) holdt i år
Sir Hans Krebs foreles-

ningen på den 35. FEBS kongressen i
göteborg og ble dermed, som første
nordmann, tildelt Sir Hans Krebs med-
aljen

Sir Hans Krebs forelesning og med-
alje ble første gang utdelt til Max Perutz
i 1968 og har siden 1971 blitt delt ut
årlig til en forsker som er aktiv i Europa.
Prisen ble gjort mulig ved en donasjon
fra lord rank Centre for research,
Storbritannia, og tildeles en forsker som
har utmerket seg innen biokjemi, mole-
kylærbiologi eller tilgrensende fagområ-
der.

den tyske biokjemikeren Hans
Krebs var den første som postulerte den
sykliske oksideringen av substrater i mi-
tokondriematriksen, og som ga den nav-
net sitronsyresyklusen.Hans oppdagelse
av at citrat kunne dannes fra oksaloace-
tat og pyruvat var det steget som mang-
let og som gjorde at man kunne se den
sykliske sammenhengen. Syklusen blir
ofte omtalt som Krebs’ syklus til ære for
Hans Krebs, som også fikk nobelprisen i
medisin for oppdagelsen i 1953.

av de 38 som har mottatt prisen før
Harald Stenmark har 15 også fått no-
belprisen, to har blitt adlet og én har blitt
president i sitt hjemland (se liste over alle
prisvinnerne).

Sir Hans Krebs medalje til Harald
Stenmark

tidliGERE MOttAGERE Av pRiSEN
1968 Praha M.F. Perutz nobelprisen i kjemi, 1962
1969 Madrid a.S. Spirin
1971 Varna d.C. Philips
1972 amsterdam E. Katchalski President i Israel 1973 - 1978
1973 dublin a.B. Pardee
1974 Budapest C. Weissmann
1975 Paris H.g. Wittmann
1977 København F.H.C. Crick nobelprisen i medisin, 1962
1978 dresden P. Mitchell nobelprisen i kjemi, 1978
1979 dubrovnik P. desnuelle
1980 Jerusalem S. Brenner nobelprisen i medisin, 2002
1981 Edinburg C. Milstein nobelprisen i medisin, 1984
1982 athens F. Jacob nobelprisen i medisin, 1965
1983 Brussel a. Kornberg nobelprisen i medisin, 1959
1984 Moskva r. Henderson
1985 algarve r.J.P. Williams
1986 Berlin g. Schatz
1987 ljubljana T.l. Blundell adlet av dronning Elizabeth i 1997
1989 roma H. Beinert
1990 Budapest P. Chambon
1992 dublin r. Huber nobelprisen i kjemi, 1988
1993 Stockholm C. nüsslein-Volhard nobelprisen i medisin, 1995
1994 Helsinki J.-P. Changeux
1995 Basel K. nasmyth
1996 Barcelona J. Schell
1997 amsterdam d. Baltimore nobelprisen i medisin, 1975
1998 København B. Samuelsson nobelprisen i medisin, 1982
1999 nice S. Prusiner nobelprisen i medisin, 1997
2000 Birmingham Thomas Steitz nobelprisen i kjemi, 2009
2001 lisboa Philip Cohen adlet av dronning Elizabeth i1998
2002 Istanbul Jean Pouysségur
2003 Brussel Pierre Chambon
2004 Warszawa ryszard gryglewski
2005 Budapest Thomas Jenuwein
2006 Istanbul aaron Ciechanover nobelprisen i kjemi, 2004
2007 Wien Tom rapoport
2008 athens Tim Hunt nobelprisen i medisin, 2001
2009 Praha Václav Horejší
2010 göteborg Harald Stenmark
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En varm junidag i norges Va-
remesse på lillestrøm kunne
anne-lise Børresen-dale,
leder ved avdeling for gen-

etikk, Institutt for kreftforskning, ra-
diumhospitalet og tidligere general-
sekretær i nBS, ønske de nesten 1400
deltakerne velkommen, som president i
EaCr og hovedansvarlig for årets kon-
feranse. Hun fikk selskap av promi-
nente gjester og både leder for
”storesøster” american association for
Cancer research (aaCr), rektor ved
UiO Ole Petter Ottersen og forsk-
nings- og høyere utdanningsminister
Tora aasland fikk delt sin entusiasme
for arrangementet med oss i salen. åp-

ningsseremonien senere første dag ble
et av konferansens høydepunkt, med
Operaen så blendende hvit i solskinnet,
vakker musikk fra sanger Mariann
Fjeld Olsen og bunadskledde arrangø-
rer. norge kan vel knapt bli bedre enn
dette. det var også tid for fag og Sir
david lane, som har vært sentral i ar-
beidet med å identifisere og forstå tu-
morsuppressoren p53, holdt et foredrag
av en annen type enn de man gjerne
hører på slike konferanser. I sin tale,
”Stopping cancer: a challenge for sci-
ence and society” fokuserte han på ut-
fordringene samfunnet står overfor
knyttet til kreftsykdom. Han vektla be-

let’s make the impossible possible
21st meeting of the European Association
for Cancer Research
”discovery-based translational
research” var tema da the Eu-
ropean association for Cancer
research* (EaCr) arrangerte
sin 21. konferanse 26.-29. juni,
med norge som årets verts-
land

FOrFaT TErE:
IngrId rOxrUd

nOrgES FOrSKnIngSråd
Og

alICIa MarTInEz llOrEnTE
aVdElIng FOr BIOKJEMI

InSTITU T T FOr
KrEF TFOrSKnIng

radIUMHOSPITalET

EACR president Anne-Lise Børresen-Dale med Sir David Lane under åpningsseremonien i Operaen.
Foto: Andrew Binns, EACR.

Fortsatt side 17
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Identi� cation of epigenetically silenced 
genes in osteosarcoma

Epigenetic patterns are essential to control 
cellular programs of gene expression during 

development and differentiation in health and 
disease. These patterns include histone modifi-
cations, DNA methylation and non-coding RNAs. 
Methylation of DNA, most commonly found at 
the 5th position of the pyrimidine ring of cyto-
sine residues in CpG dinucleotides, is essential for 
development and heritable at the cellular level. 
In mammalian genomes, CpG dinucleotides are 
clustered within regions known as CpG islands, 
which are typically between 0.5-2kb in size and 
located within 1 kb of transcriptional start sites. 
Under normal circumstances, CpG islands remain 
unmethylated, meanwhile CpG dinucleotides in 
the remaining genome show different levels of 
moderate to high methylation. DNA methyla-
tion in CpG islands is generally associated with 
repression of gene expression by directly inter-
fering with binding of transcriptional activators 
to DNA or by recruiting protein complexes that 
contribute to organization of a suppressive chro-
matin structure. In cancer, DNA methylation is 
associated with silencing of tumour suppressor 
genes, and has been linked to tumour initiation, 
invasion, metastasis and resistance to chemo-
therapy. Thus aberrant DNA methylation may 
provide a target for molecular approaches for 
cancer treatment (i.e. treatments that interfere 
with DNA methyltransferase activity).

We have established Illumina´s Infinium 
Methylation27 BeadChip technology to 

study changes in CpG dinucleotide methylation 
across the genome. This technology allows the 
quantitative interrogation of 27,578 CpG sites lo-
cated in the promoter regions of approximately 
14,000 genes at single base resolution. Upon bi-
sulfite conversion, unmethylated cytosines will 
be converted to uracils meanwhile methylated 
cytosines will remain unchanged. The Infinium 

assay interrogates these loci using two site-spe-
cific probes, one for the methylated and one for 
the unmethylated locus, which are detected by 
a single base extension (Figure 1A).  The level of 
methylation at each locus can be determined by 
the ratio between the signals of the two probes 
(Beta value).

Within EuroBoNeT, a European network of ex-
cellence for studies on bone tumours, our 

group has profiled a panel of osteosarcoma cell 
lines (primary tumour of bone) and 4 long bones 
to identify genes epigenetically silenced by 
methylation. We have identified over 2000 CpG 
sites to be differentially methylated between os-
teosarcomas and bone, and further integrated 
gene expression data to identified genes which 
expression levels are correlated with changes in 
DNA methylation. One example is the gene for 
the heat shock protein HSPA2. The figure shows 
a bar plot of average methylation of HSPA2 in 
osteosarcomas and normal bone (Figure 1B). 
Integration of global methylation and genes ex-
pression identified HSPA2 to be strongly nega-
tively correlated (R2=0.91) (Figure 1C). The line 
plot illustrates the anticorrelation observed for 
HSPA2 across the entire cell line panel (Figure 
1C). HSPA2 is one of the genes identified as epi-
genetically silenced in osteosarcomas.

Illumina has recently expanded the Infinium 
Methylation BeadChip to allow the interroga-

tion of over 450,000 methylation sites including 
CpG islands and shores, CpG sites outside CpG 
islands, Non-CpG methylated sites, CpG islands 
outside coding regions and miRNA promoter re-
gions, among others. The Norwegian Microarray 
Consortium provides such methylation profiling 
services using different Infinium Methylation 
BeadChips.

This newsletter from the Norwegian Microarray Consortium (NMC) is distributed in  
paper and electronic form through the Norwegian scientific community. If you are 
not  on our mailing list and wish to receive further issues, please go to microarray.no 
and sign up for an electronic subscription. 

By Leonardo A. Meza-Zepeda1,2, Stine H. Kresse1, Halfdan Rydbeck1,2, Ana B. Lid2, Ola Myklebost1,2

1Department of Tumor Biology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet; 2Norwegian Microarray Consortium, 
Institute for Molecular Biosciences, University of Oslo.



14
nBS-nyTT 4 /2010



15
nBS-nyTT 4 /2010



16
nBS-nyTT 4 /2010



17
nBS-nyTT 4 /2010

tydningen av både forebygging og
forskning for bedre behandling, der
ulike grupper i samfunnet må jobbe
sammen. andre talere var Jan Vincents
Johannessen, leder for radiumhospita-
lets legater (radium Hospital Founda-
tion) og tidligere mangeårig direktør
ved radiumhospitalet, og Helse- og
omsorgsminister anne-grete Strøm-
Eriksen, som leverte denne oppfor-
dringen til kreftforskerne: ”let’s make
the impossible possible!”Kreftforening-
ens generalsekretær anne lise ryel
delte ut Kreftforeningens ung forsker-
pris, som er ny av året. Prisen gikk til
Thomas arnesen fra UiB for sitt arbeid
med å hemme acetylering av proteiner
som en strategi for å drepe kreftceller.
Han har identifisert flere hemmere av
acetyleringsenzymet nata, et enzym
som finnes i økte mengder i flere typer
kreftceller. dagen etter, under motta-
kelsen i Oslo rådhus av konferansedel-
takere, ble anne-lise Børresen-dale
hedret som ny ambassadør i Kreftfor-
eningen for sin innsats for kreftsaken
nasjonalt og internasjonalt.

NORSKE FORSKERE
var godt representert som foredragshol-
dere i konferanseprogrammet: rolf Bjer-
kvig, UiB, med et foredrag om

kreftstamceller, prisvinner Thomas ar-
nesen, UiB, om sitt arbeid med hem-
ming av proteinacetylering, anne-lise
Børresen-dale,radiumhospitalet,OUS,
om sitt arbeid med brystkreft, Hans
Krokan, nTnU, om dna-reparasjon,
lars Baumbusch, radiumhospitalet,
OUS, om lange ikke-kodende rna i
brystkreft, Ingrid S.gribbestad,nTnU,
om bruk av Mr for karakterisering av
brystkreft,Per E.lønning,UiB,om kje-
moresistens in vivo og Siri Tveito i øy-
stein Fodstads gruppe, radiumhospi-
talet,OUS,om deteksjon av mikrometa-
statiske celler. Totalt var det 225 delta-
kere fra norge.

For ivrige forskere og morgenfugler
var det gode muligheter for å starte da-
gene tidlig, for allerede kl. 7 var ”after
sunrise sessions” i gang, og selv om rek-
toren ved UiO bemerket i sin åpning-
stale at solen står adskillig tidligere opp
enn kl. 7 i norge i juni måned, var nok
de fleste fremmøtte rimelig fornøyde
med egen innsats. Programmet var vari-
ert med mye å velge mellom. 108 fore-
dragsholdere ble invitert.
Plenumsforedrag med store navn,paral-
lelle tematiske symposier,mer grunnleg-
gende ”educational lectures”, og
selvfølgelig postere, over 750! Faglig var
spennet også vidt, med genregulering,

biomarkører, kreftstamceller, systembio-
logi, angiogenese, tumorinvasjon og
metastasering, epigenetikk, onkogeno-
mikk, metabolisme og celledød, signalv-
eier i kreftceller, ikke-kodende rna og
inflammasjon som noen temaer. Flere
foredrag dreide seg om forskning på
konkrete krefttyper som brystkreft, egg-
stokkreft, tarmkreft, lungekreft,men det
var mange andre foredrag som fokuserte
på aspekter som er felles for mange
krefttyper og derfor kan være relevante
for flere kreftsykdommer. I tillegg til det
rent faglige hadde arrangøren også lagt
inn flere workshops spesielt rettet mot
unge forskere,med fokus på karriere- og
finansieringsmuligheter. Fra Storbri-
tannia ble muligheter for karrierestipend
presentert for både Cancer research UK
og The Wellcome Trust. EMBO infor-
merte om deres ”EMBO fellowship pro-
gramme”, som deler ut over 400 stipend
til unge forskere fordelt på short-term
fellowships (inntil 3 måneder) og long-
term fellowships (inntil to år), til forsk-
ningsopphold hos europeiske
forskningsgrupper.Muligheter for forsk-
ning utenfor akademia var temaet i en
annen workshop,hvor ett av budskapene
var at det er bedre muligheter i dag enn
tidligere for å kunne jobbe med forsk-
ning utenfor akademia, med fremvek-

Nobelprisvinner Elisabeth Blackburn fanget publikum med sitt spennende foredrag om telomerer og telomerase. Foto: Andrew Binns, EACR.



sten av flere forskningsintensive biotek-
bedrifter. I den sammenheng presenterte
Bjarte reve Oslo Cancer Cluster for de
unge forskerne som hadde møtt opp.En
siste karriereworkshop dreide seg om
muligheter for finansiering for unge for-
skere innenfor EUs rammeprogram for
forsking,med presentasjoner av stipend-
muligheter fra Marie Curie actions,
samt European research Council
(ErC)s young investigator grants. Sist
hadde arrangøren også lagt inn en
workshop spesielt rettet mot kvinner for
å diskutere utfordringene ved valg av en
forskningskarriere.

SMAKEBitER FRA dEt
FAGliGE pROGRAMMEt

Konferansens åpningsforedrag ble
holdt av Elisabeth Blackburn,nobelpris-
vinner i medisin og fysiologi i 2009 for
karakteriseringen av telomerer og telo-
merase. Telomerer er stabiliserende
strukturer i enden av eukaryote kromo-
somer bestående av repetetive dna se-
kvenser. Telomerene blir kortere for hver
celledeling i forbindelse med replikasjo-
nen. dette begrenser antallet cellede-
linger en celle kan gå gjennom og
knyttes bl.a. til aldringsprosesser. Enzy-
met telomerase kan forlenge telomerene,
og er normalt sett kun aktiv i et fåtall av
kroppens celler der et høyt antall celle-
delinger er nødvendig. Blackburn beret-
tet om sitt tidlige arbeid med telomerase
i den encellede organismen Tetrahymena
som har vært viktig for å frembringe
denne kunnskapen, der de viste at ved å
inaktivere telomerase ble de uendelig de-
lende ”udødelige” Tetrahymena-cellene
med ett ”dødelige”, altså sluttet å dele seg
etter et visst antall celledelinger. Black-
burn diskuterte videre relevansen for
dette funnet i en annen type ”udødelige”
celler: kreftceller. økt telomeraseakti-
vitet kan detekteres i de fleste kreftsvul-
ster, og Blackburn argumenterte for å
utnytte dette i terapeutiske strategier.
Knyttet til dette berettet hun så om
nyere arbeid fra hennes gruppe der en
spesifikk mutert variant av telomerase
som dreper kreftceller ved å indusere te-
lomerfusjon ble identifisert. avslut-
ningsvis ble vi introdusert til en annen
mer regulatorisk rolle man nå mener
dette enzymet spiller i cellen utover ved-
likehold av telomerene, som også ser ut
til å ha en effekt på kreftceller, og illus-

trerer den fascinerende multifunksjona-
liteten man oppdager hos stadig flere
proteiner.

Et annet tema godt representert på
konferansen gjennom både plenums-
foredrag og symposium var epigenetikk,
som i de senere år har fått økende opp-
merksomhet som en viktig faktor i kref-
tutvikling. Peter a. Jones fra University
of Southern California fokuserte i sitt
plenumsforedrag på temaet dna-me-
tylering av Cpg-øyer. Cpg-øyer er pri-
mært lokalisert til promoter-regioner og
metylering av disse hemmer gentran-
skripsjon ved for eksempel å hindre til-
gang for transkripsjonsfaktorer eller å
mediere rekruttering av histon-modifi-
serende proteiner. Majoriteten av Cpg-
øyer i det humane genomet er normalt
sett umetylerte, og hypermetylering av
Cpg-øyer er et vanlig funn i kreftceller.
Jones presiserte at kreftceller gjerne er
både hyper- og hypometylert, og begge
disse typene epigenetiske endringer bi-
drar til kreftutvikling. Epigenetiske en-
dringer er en gradvis og reversibel
prosess, noe som gir muligheter for
intervensjon og gjenoppretting av det
”normale epigenomet”. Epigenetisk te-
rapi er allerede en realitet i USa hvor
flere medisiner med epigenomet som
mål nylig er godkjent for kreftbehand-
ling, og Jones berettet om sitt arbeid
med en av disse: dna-metylerings
hemmeren 5-aza-Cdr. Under epigen-
etikk-symposiet ble temaet spunnet vi-
dere på med foredrag om underliggende
molekylære mekanismer som kontrolle-
rer dna-metylering og dna-metyle-
ring av mirna. det er spennende tider
for forskere med epigenetikk som fag-
felt, og nyere metodisk utvikling gjør at
man nå kan studere hele epigenomet.

de velkjente tumorsuppressor-ge-
nene BRCA1 og BRCA2 som er asso-
siert med arvelig bryst- og
eggstokk-kreft, var på ulike måter tema
under tre av plenumsforedragene.Mary-
Claire King fra University of Washing-
ton identifiserte i 1990 BrCa1, og
senere også BrCa2, som gener assosiert
med arvelig brystkreft. I hennes ple-
numsforedrag diskuterte hun utfor-
dringer knyttet til genetisk testing for
arvelig eggstokk- og brystkreft.det store
antallet ulike BrCa1 og 2 mutasjoner,
de mange andre gener der nedarvede
mutasjoner også disponerer for utvikling

av eggstokk- og brystkreft, og det store
antallet pasienter med mutasjoner i
BrCa1 eller 2 uten nære slektninger
med eggstokk- og/eller brystkreft, er
blant faktorene som vanskeliggjør iden-
tifisering av predisponerte kvinner.King
presenterte et nyere arbeid fra hennes
gruppe,der et assay ble utviklet ved bruk
av ”next-generation” sekvensering for å
detektere alle mutasjoner i 21 gener as-
sosiert med arvelig eggstokk- og bryst-
kreft. King påpekte at til tross for at en
slik metode kan forbedre dagens gene-
tiske tester vesentlig, er det fortsatt
mange utfordringer knyttet til eventuell
storskala bruk av slike tester. david M.
livingston fra Harvard Medical School
diskuterte i sitt foredrag de kompliserte
funksjonene til proteinproduktene av
disse to genene, som er viktige for opp-
rettholdelse av genomintegritet på flere
ulike måter, blant annet ved å være in-
volvert i dna reparasjon og cellesyklus-
kontroll. Thomas Helleday fra Oxford
University hadde BrCa proteinenes
rolle i dna reparasjon vha homolog re-
kombinasjon som tema. Hans arbeid
med å karakterisere proteinet Parp (poly
adP-ribose polymerase)s rolle i dna
reparasjon har vært et sentralt utgangs-
punkt for oppdagelsen at Parp-hemmere
kan selektivt drepe kreftceller som
mangler funksjonell BrCa1 eller 2.
Slike hemmere er nå i kliniske utprøv-
ninger og kan bli viktig i behandlingen
av pasienter med mutasjoner i BrCa1
og 2. Helleday presenterte også nyere
arbeid fra sin gruppe der 6-Thioguanine
er identifisert som en forbindelse som i
likhet med Parp-hemmere kan selektivt
drepe BrCa2-negative celler, også der
resistens mot Parp-hemmere er utviklet.

Konferansen ble en stor suksess med
rekord i antall deltakere. I tillegg mente
mer enn tre fjerdedeler av deltakerne at
konferansen totalt sett var enten veldig
bra eller utmerket. Vi gratulerer EaCr
med et lærerikt møte og anbefaler de
som er interessert i kreftforskning å bli
med på neste EaCr konferanse som
skal holdes i Barcelona, Spania, i 2012

* EaCr er en europeisk kreftfors-
kningsorganisasjon som ble dannet i
1968 og har ca 8500 medlemmer.Orga-
nisasjonen har som mål å fremme kreft-
forskning. EaCr er medlem av ECCO,
The European CanCer Organization.
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Ny doktorgrad:
Mekanismer for reparasjon av
alkyleringsskader av humane AlkB
homologer

arvestoffet vårt blir eksponert for
kjemiske stoffer med opphav i cellene
våre og miljøet vi lever i. Enkelte slike
stoffer introduserer skader i dna som
kan forårsake mutasjoner og kreft. det
oppstår tusenvis av skader på dnaet i
hver celle i løpet av et døgn og reparasjon
av dna skader er derfor avgjørende for
alle organismer. Vi kjenner i dag til mer
enn 150 dna reparasjonsproteiner som
er involvert i ulike mekanismer for repa-
rasjon og mangelfull reparasjon av dna
skader kan føre til utviklingsforstyrrelser,
defekter i immunsystemet,kreft og tidlig
aldring.

Mutasjoner i genet alkB fra E.coli ble
i 1983 påvist å gi hypersensitivitet mot
det cytotoksiske og mutagene stoffet
metyl metansulfonat (MMS).Senere ble
det slått fast at alkB ga beskyttelse mot
alkyleringsskader i dna når det ble ut-
trykt i humane celler behandlet med Sn2
alkylerende agens. Til nå har ni humane
varianter av reparasjons-proteinet alkB
blitt identifisert; aBH1-8 og FTO, og
noen av disse har en påvist evne til å
fjerne alkylerte baser i dna og rna. I
prosjektet, som denne avhandlingen er en
del av, har vi ved dna reparasjons-
gruppa, institutt for kreftforskning og
molekylærmedisin,nTnU,karakterisert
funksjonen til de humane alkB-varian-
tene aBH1,aBH2 og aBH3.Formålet
har vært å bidra til å forstå mekanismer
for reparasjon av metylskader.

For å finne ut mer om de biologiske
funksjonene til aBH2 og aBH3 protei-
nene, ble mus og museceller som mang-
let aBH2 og aBH3 karakterisert i et
samarbeidsprosjekt ledet av arne Klung-
land og hans forskningsgruppe ved riks-
hospitalet [1].Funnene viste at aBH2 er
enzymet som er hovedansvarlig for repa-
rasjon av 1-metyladenin (1-mea) og 3-

metylcytosin (3-meC) i dna.Mus uten
funksjonell aBH3 reparerte disse ska-
dene likt som normale mus, noe som
tyder på at aBH3 har en annen biologisk
funksjon enn reparasjon av 1-mea og 3-
meC i dobbelt-trådig dna. Mus som
manglet aBH2 akkumulerte også 1-
mea i lever uten behandling med mety-
lerende stoffer, noe som viser at dna
metylering skjer kontinuerlig i celler som
følge av endogene metyldonorer som S-
adenosylmethionin.

aBH1 er den humane varianten som
er mest lik alkB, men likevel har karak-
teriseringen av proteinet vært mangelfull.
Vår gruppe fant at aBH1 i hovedsak er
lokalisert i mitokondrier og bruker ko-
faktorene jern og 2-oksoglutarat (2Og)
for å demetylere 3-meC i enkelttrådet
dna og i rna [2]. dette funnet ute-
lukker ikke at aBH1 også kan ha andre
funksjoner i cellen. Videre påviste vi ut-
trykk av aBH1 i alle undersøkte vev,
med høyest uttrykk i hjerte og muskula-
tur.

Vi karakteriserte også aBH2 og
aBH3 med hensyn på struktur og me-
kanismer for substratspesifisitet og de-
metylering. Strukturen av humant
aBH3 ble løst ved hjelp av proteinkrys-
tallografi [3].det katalytiske domenet av
aBH3 ble krystallisert sammen med jern
og 2Og, og strukturen viste at aBH3
består av et såkalt dobbelt-trådig beta-
heliks fold, karakteristisk også for andre
proteiner i dioksygenase-familien.Videre
ble residuer involvert i demetylering kart-
lagt ved hjelp av mutagenese. Strukturen
identifiserte også et fleksibelt ”beta-hair-
pin” motiv plassert over det aktive setet.
dette motivet er ikke observert i andre
2Og og jernavhengige dioksygenaser,
men er felles for aBH2,aBH3 og alkB
[3-5]. Motivet interagerer med dna

Cand.scient. Vivi Talstad
Monsen forsvarte 11. mai sin
avhandling "Mechanisms of
alkylation damage repair by
human alkB homologues" for
graden ph.d. ved Institutt for
kreftforskning og molekylær-
medisin, nTnU. Veiledere var
professor Hans E. Krokan og
postdoc Per arne aas. Vivi
Talstad Monsen gir her en
oppsummerering av arbeidet
og setter det i relasjon til tidli-
gere utført arbeid fra grup-
pen..

Vivi Talstad Monsen
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substrat og er involvert i å flippe den
skadde basen ut fra dna heliksen for å
gjøre den tilgjengelig for reparasjon.

For videre karakterisering av meka-
nismer som bestemmer substratspesifi-
sitet i aBH2 og aBH3, så vi spesielt på
det identifiserte ”beta-hairpin” motivet.
Ved hjelp av mutagenese fjernet vi moti-
vet og fant at det er nødvendig for bin-
ding av dna substrat i begge enzymene.
Ved å bytte motivet mellom proteinene
fant vi at det også i stor grad er avgjø-
rende for substratspesifisitet [6]. aBH2
demetylerer effektivt 1-mea og 3-meC i
både enkelt- og dobbelt-trådig dna,
mens aBH3 har en sterk preferanse for
enkelttråd dna og rna [7]. Vi obser-
verte at hybridenzymet bestående av
aBH3 med ”beta-hairpin” motivet fra
aBH2 hadde en signifikant økt demety-
leringsaktivitet på 3-meC i dobbelttrådig
dna sammenlignet med villtype
aBH3.

I strukturen av aBH2 ble det opp-
daget at residuet Phe102 tar plassen til
den alkylerte basen når denne er flippet
inn i enzymets aktive sete [5]. I vår studie
fant vi at også residuet Val101 er viktig
for base-flipping og at Val101 og Phe102
danner en liten”kile”som sammen flipper
den skadde basen.Et nettverk av konser-
verte hydrofobe aminosyrer som er nød-

vendig for normal aktivitet av aBH2 ble
også identifisert. Et tilsvarende nettverk
finnes ikke i alkB eller aBH3. Studien
er akseptert for publikasjon i nucleic
acids research (in press, online 4. juni
2010) [6].
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The 47th NBS Contact Meeting (Vintermøtet) will be arranged at Radisson Blu
Hotel in Tromsø, February 3rd-6th, 2011. The NBS contact meeting will gather Life
Scientists from all over Norway and is open for all members of NBS.

The Contact Meeting 2011 will include the following topics:

•Gene regulation
•Structure and Function
•Signaling and Communication
•Genomes and Evolution
•Drugs
•Metabolic Networks
•Systems Biology
•Bioinformatics

The web page for the 2011 NBS Contact Meeting in Tromsø will be opened soon.

NBS Contact Meeting 2011
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The meeting will cover the following to-
pics:
• Systems Biology
• Structure and Function

(Quantitative biosciences,
Characterization of biological
macromolecules, Enzyme
kinetics, x-ray Crystallography,
nMr, Molecular mechanisms)

• gene regulation (Chromatin, rna,
Epigenetics, micro rna, dna,
Transcription factors)

• Signaling and Communication
(receptors, Signalling pathways,
Extracellular matrix,Transport and
sorting, Immunology, neurobiology,

Stem cells, ageing, Cancer)
• genomes and Evolution (Pro- and

eukaryotes, dna repair and
replication)

• drugs (nanotechnology, drug
discovery, Bioprospecting,
Molecular mechanisms)

• Metabolic networks (degradomics,
Proteomics, genomics,
Metabolomics)

• Bioinformatics (Visualization and
analysis of data based on biological
evidence, new developments).

NBS Contact Meeting 2011

e 47th nBS Contact Mee-
ting (Vintermøtet) will be ar-
ranged at the radisson Blu
Hotel in Tromsø, February
3rd-6th, 2011 and will gather
life Scientists from all over
norway. e meeting is open
for all members of nBS.
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The nBS Contact meeting will present:
Prof. Kjetill S. Jacobsen,
Centre for Ecological and
Evolutionary Synthesis
(CEES), Department of
Biochemistry, University

of Oslo.
Jacobsen’s research interests are connec-
ted to diverse aspects of evolutionary ge-
netics and genomics. a main theme in
his work is the genetic forces acting upon
populations, and how the genetics relates
to ecological and evolutionary processes.

Prof. Joël, Department of
Biochemistry, ghent
University, Belgium.
Vandekerckhove's main
Vandekerkhove research

activity consists in developing novel
technologies based upon mass spectro-
metry in proteome research.

Prof. Hideaki Nagase,
Chair in Matrix Biology,
Kennedy Institute of
Rheumatology, Imperial
College, London, UK.

nagase’s research involves structure and
function of proteases like matrix metall-
oproteinases (MMPs), adaM,
adaMTS and protease inhibitors like
tissue inhibitors of MMPs (TIMPs).He
investigates their role in cartilage matrix
destruction during the progression of ar-
thritis and cancer. His group is also in-
volved in the engineering of selective
TIMPs for structural studies and their
use as protectants of cartilage destruc-
tion.

Prof. Dr. Mark Stitt, Di-
rector of Max Planck In-
stitute of Molecular Plant
Physiology, golm, ger-
many.

Prof. Stitt’s research interests are regula-
tion of plant metabolism, physiology of
adaptation to nutrients, low temperature,
oxygen, and carbon dioxide levels.

Prof. Christopher M.
Overall, Canada Rese-
arch Chair in Metallopro-
teinase Proteomics and
Systems Biology, Centre

for Blood Research, University of Bri-
tish Columbia, vancouver, Canada.
Overall’s research activity involves pro-
tease degradomics, Matrix metallopro-
teinase (MMP) substrate discovery, de
novo protease construction. He has pu-
blished a large number of papers where
he describes his group’s development and
use of novel protease degradomic tech-
niques.

Prof. Ingrid grummt,
german Cancer Research
Center (Deutsches
Krebsforschungszen-
trum, DKFZ) in Heidel-

berg, germany.
grummt’s research activity focuses on
the understanding of processes leading
to a disruption of controlled gene acti-
vity and, thus, to the malignant transfor-
mation of cells or genetic disorders.
grummt received the 2010
FEBS/EMBO Women in Science
award for her outstanding contributions
to the field of gene regulation.

Prof. thomas Lengauer,
Max Planck Institute of
Informatics, Saarbrüc-
ken, germany.
Computational biologists

such as lengauer are decoding the buil-
ding blocks of life with mathematical-
statistical methods. In examining
molecular biological causes of various ill-
nesses using computational biology, he
provides physicians with important soft-
ware tools for diagnosis and therapy.

Prof. graham Fleming,
University of California,
Berkeley, USA.
Fields of study pursued by
Fleming and his study

groups include condensed-phase chemi-
cal and biological dynamics, photosyn-
thesis operations, quantum dynamics,
quantum information in condensed pha-
ses, photochemical reactions, electronic

processes at nanoscale, and development
of nonlinear optical spectroscopes.

Prof. Jürgen Soll, Lud-
wig-Maximillians Uni-
versity Munich,
Martinsried, germany.
The large biosynthetic ca-

pacity of chloroplasts requires the mas-
sive exchange of metabolites by
transports in the inner envelope and se-
lective ion channels in the outer envelope
membrane. Soll’s work focuses around
these fascinating aspects of molecular
cell biology.

registration will be open from October
1st 2010 (www.nbsmeeting2011.no).
register before november 15th to bene-
fit from discounted early registration fee.
a prerequisite for registration is payment
of the 2010 nBS membership.

The nBS Tromsø Program Committee
wish you welcome to Tromsø.
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NO-0612 Oslo
NORWAY
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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


