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DNA skader og
aldringsprosessen



kavlipriSen i nevrovitenSkap til
cellebiologiSke oppdagelSer

når dette skrives er Kavliprisene for 2010 delt ut. Innen nevrovitenskap gikk prisen på deling til tre utøvere av
grunnleggende forskning innen cellebiologiske mekanismer, med særlig vekt på proteiner som er viktige for in-
tracellulære transportmekanismer. Fenomenene de har studert er almengyldige for hvordan vesikler avsnøres fra
en intracellulær membran og fusjonerer med en annen, mens et tilleggsfokus på noen spesialiserte komponenter
i nerveceller er det som forsvarer pristildelingen innen nevrovitenskap.

Vi kan med en viss presisjon si at arbeidet som ble belønnet tok til i annen halvdel av 1980-årene og skjøt fart
utover 1990-tallet for alle de tre prisvinnerne; richard Scheller,Thomas Südhof og James ( Jim) rothman - og ar-
beidet pågår fortsatt. Dette viser at god grunnforskning gjerne har et 30-års perspektiv og at forskere kan vie seg
til ett enkelt forskningsfelt i hele sin karriere. Prisvinnerne har blitt feiret i Oslo i løpet av noen septemberdager og
har til og med blitt gjort stas på av regjeringen med en festmiddag.Den samme regjerings forskningsminister,Tora
aasland, ønsker å redusere skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning, noe som i praksis antakelig betyr
å avskaffe grunnforskningsbegrepet i norge. Vi må anta at frittstående grunnforskningsløp med et tredveårsper-
spektiv som det prisvinnerne har bak seg blir vanskelig i norsk laboratorieforskning framover, dersom ikke dra-
matiske endringer skulle inntreffe.

I rothmans laboratorium kan vi godt si at det hele startet med isolering av et protein med det lite pedagogiske
navnet n-ethylmaleimide sensitive factor (nSF). For å kunne rense dette proteinet i tilstrekkelig mengde startet
den tålmodige franskmannen Marc Block med 120 liter cellekultur (big science) for hver batch nSF han renset.

Proteinet ble brukt som agn for å fiske ut de andre proteinene som er involvert i vesikkeltrafikk, blant annet SnaP og SnarE,
og med årene ble deres samspill og interne dynamikk kartlagt. likevel gjenstår det mange spørsmål. Vi har etterhvert lært gan-
ske mye om hvor på en målmembran vesikler kan fusjonere, mens vi vet mindre om hva som regulerer når dette kan og skal skje.
På dette området presenterte prisvinnerne tanker som viser at de kanskje har enda et tiår med viktige oppdagelser foran seg. Ingen
av dem ga uttrykk for at de sto overfor krav om et snarlig kommersielt gjennombrudd. Ikke engang richard Scheller som siden
2001 er Executive Vice President of research and Early Development ved genentech. at det er mulig å hevde seg på høyt
internasjonalt nivå innen forskningsfeltet intracellulær transport, er tildelingen av Krebs-medaljen til Harald Stenmark, omtalt
i forrige utave av nBS-nytt, et bevis på. Men det ligger ikke spesielt godt til rette for at våre yngre forskertalenter av i dag skal
kunne oppnå et liknende karriereløp som forskere i norge.
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norske media har det siste halvåret hatt økt fokus på at det satses for lite på norsk forskning og spesielt på at det
er for liten støtte til den frie grunnforskningen. Selv om diskusjonen om forskningsinnsatsen i norge har pågått
i mange år har det dessverre bare endt med mange lovord om bedring og lite handling fra myndighetenes side. I
det siste året har det endog vært vanskelig å finne utsagn eller antydninger om at vi har bedre tider i vente. I som-

merferien kunne vi lese i aftenposten at Kai Simons og Carl-Henrik Heldin uttrykte stor bekymring for at norge satset alt
for lite på forskning. at vår forskningsminister avfeide innleggene fra to så sentrale forskere og forskningspolitikere med at
hun ikke forholdt seg til to tilfeldige forskere viser noe av den problemstilling vi står overfor. norske myndigheter har vært lite
mottagelige for råd fra forskerne om hva som må gjøres. Selv fremtredende forskere som Simons og Heldin når tilsynelatende
ikke frem til den politiske ledelse; det ser ut til at de som sitter med myndighet til å bestemme ikke setter seg godt nok inn i
de problemstillingene vi er opptatt av. Da dette innlegget skrives pågår det i media diskusjon om utskiftninger i
regjeringen og muligheten for at skifte av forskningsminister inngår i den kabalen. Vi må ikke lure oss selv til å
tro at utskiftning av forskningsminister vil løse problemet med forskningsfinansiering her i landet. Vi trenger en
sterk og vedvarende påvirkning av våre politikere for at de skal forstå at nytten av forskning ikke er ensbety-
dende med kortsiktige økonomiske gevinster. Her bør nBS-medlemmene engasjere seg i en større grad enn
tidligere. all ære til de få av våre medlemmer som har bidratt til diskusjoner om disse tema i media. Det er
imidlertid et stort behov for at flere, både dere yngre og dere som allerede sitter i sentrale posisjoner, melder dere
på og opprettholder trykket i media om disse tema.

I dette nummeret av nBS-nytt er hovedoppslaget en presentasjon av Bioteknologisenteret i Oslo ved dets
leder Kjetil Tasken, samt en mer inngående presentasjon av Hilde nilsens gruppe ved senteret (”Dna skader og
aldringsprosessen”) og gruppens bruk av modellorganismen C. elegans. Det er ellers omtale av 15 nye doktorgrader, et seminar
om forskningsformidling ved et nystartet stipendiatforum ved radiumhospitalet og en norsk artikkel i nature Cell Biology.re-
daktøren er glad for at en ny ”Bioidiot”har tatt imot utfordringen om å bidra med innlegg til bladet og at arnt raae gjør ”come-
back” med tegninger tilknyttet Bioidiotens artikkel.

redaksjonen takker for mange positive tilbakemeldinger til det forrige nummeret, det første fra den nye redaksjonsstaben.
Vi håper på mange tilbakemeldinger om hva dere ønsker mer av i tiden fremover og ikke minst at dere selv bidrar med stoff for
å gjøre nBS-nytt best mulig.

Til slutt en liten oppfordring til de av dere som har prøvd å starte ny virksomhet eller har vært med i en tidlig fase i opp-
starting av et nytt firma. Det ville være svært interessant om dere vil dele noe av erfaringsgrunnlaget med oppstarting av bedrift
med leserne av nBS-nytt. Hvorfor gikk det bra? Hvorfor gikk det ikke bra? Hvilke utfordringer møtte du som du ikke var for-
beredt på? Og om det gikk bra hva ville du gjort annerledes dersom du fikk en ny sjanse? En slik utveksling av tanker tror jeg
ville være svært nyttig både for de som nylig har startet egen virksomhet og se som har tanker om å gjøre det.

kjære biokjemikere! kjære lesere!

P r E S I D E n T

K r I S T I a n P r y D z

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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Bioteknologisenteret i Oslo
(BiO) er et senter for mole-
kylærbiologi, bioteknologi og
bioinformatikk med hoved-

vekt på funksjonsgenomikk og er en del
av Universitetet i Oslo, koblet til sats-
ningen på molekylær livsvitenskap,
MlSUiO. Senteret driver med forsk-
ning og undervisning på doktorgrads-
nivå. BiOs ambisjon er å være et
fremragende forskningssenter med et
ungt, dynamisk og internasjonalt aner-
kjent spissforskningsmiljø innen cellu-
lær kommunikasjon og signal-
overføring. Hensikten med et slikt fel-
les faglig fokus er å bidra til samarbeid
og synergi mellom forskningsgruppene
i senteret. BiO yter også tjenester innen
proteomikk, kjemisk biologi, moleky-
lære interaksjonsanalyser og bioinfor-
matikk. Senteret har seks
forskningsgrupper, ca 80 ansatte og stu-
denter per september 2010 og et inter-
nasjonalt miljø med ca 40% utenlandsk
stab. Forskningsgruppelederne er re-
kruttert internasjonalt, skal være i star-
ten av sin karriere og får sjansen til å
etablere en egen forskningsgruppe for
første gang og kan bli i senteret i inntil
to fem-årsperioder før de må relokere.

Interessen for å arbeide ved senteret har
vært stor siden oppbyggingen av en ny
organisasjon startet i 2003 og visjonen
og prosessen med reorganisering av
senteret var også omtalt i nBS-nytt nr
3/2006: "Visjon som virker" side 16-24

cellulær Signal-
overføring
Kommunikasjon i, mellom og inni cel-
lene i kroppen foregår via signaler. Cel-
lulær signaloverføring er viktig i alle
multicellulære organismer og nødvendig
for regulering av et mangfold av proses-
ser slik at oppførselen til individuelle cel-
ler koordineres til kroppens beste. Den
store andel av genomet (>20%) som er
tilordnet signalmolekyler, det moleky-
lære maskineriet for kommunikasjon, il-
lustrerer den fundamentale betydningen
av signalprosesser.Videre er signalmole-
kyler ofte implisert ved sykdom og er
viktige mål for nye medikamenter. For
eksempel er majoriteten av kartlagte
gener som bidrar til kreftutvikling (on-
kogener og tumorsuppressorgener) sig-
nalmolekyler og transkripsjonsfaktorer.
Forskerne i BiO har ekspertise og pågå-
ende prosjekter som adresserer viktige
helseproblemer som kreft og aldring,

bioteknologisenteret i oslo

FOrFaT TEr:
PrOFESSOr KJETIl TaSKén,

SEnTErlEDEr ,
BIOTEKnOlOgISEnTErET,

UnIVErSITETET I OSlO
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aIDS og andre infeksjonssykdommer,
hjertesykdom og fedme.Diagnostikk og
legemiddelutvikling rettet mot signal-
molekyler er et felt med mye pågående
nyskapning og kommersialisering innen
bioteknologi og omfattes med stor inter-
esse av farmasøytisk industri.

rekruttering av
gruppeledere og bio
forSkningSgrupper
Fra 2003 til 2007 rekrutterte BiO fem
nye gruppeledere og en senterleder/-
gruppeleder innen fagfeltene signalover-
føring, bioinformatikk, proteomikk,
molekylær cellebiologi, molekylær bil-
ledfremstilling og kreftcellebiologi. I til-
legg kommer BiO nå til å lyse ut en
sjuende gruppelederstilling i løpet av
høsten. BiO har et høyt profilert Scien-
tific advisory Board (SaB) bestående av
Carl-Henrik Heldin (direktør, ludwig
Institute for Cancer research, Uppsala),
riitta lahesmaa (direktør, Biotechno-
logy Centre of Turku), Christopher J.
Marshall (direktør, Centre for Cell and
Molecular Biology, Institute of Cancer
research UK,london) og John D.Scott
(Ed Krebs Chair, University of Was-
hington, Seattle) som har fulgt rekrutte-

ring, oppbygning og fremdrift av grup-
pene og senteret nøye. SaBs faglige og
strategiske tilbakemeldinger har vært
viktige for utviklingen av senteret.

BiO ansatte i 2004 en fremragende
ung gruppeleder i molekylær cellebiologi
og funksjonsgenomikk, Dr. Hilde Nil-
sen, som ble rekruttert fra Cancer re-
search UK. nilsen er nå også
assisterende senterleder i BiO. nilsen
gruppen som per i dag teller 10 med-
lemmer studerer signaler ved Dna-
skade, Dna reparasjon og aldring og
bruker C. elegans og transgene muse-
modeller i sin forskning som er beskre-
vet i en egen artikkel i dette nummeret
av nBS-nytt.

BiO rekrutterte i 2005 PD Dr.
Bernd Thiede fra Max-Planck-
Instituttet for infeksjonsbiologi i Berlin
til stillingen som gruppeleder i proteo-
mikk og med ansvar også for BiOs pro-
teomikk kjernefasilitet. Thiede har med
enn 10 års erfaring med proteomikk og
massespektrometri og hans forsknings-
gruppe som nå består av fem medlem-
mer studerer regulatoriske nettverk ved
programmert celledød.

Til stillingen som gruppeleder i mo-
lekylær billedfremstilling rekrutterte

BiO i 2005 Dr. Farrukh A.Chaudhry
fra Centre for Molecular Biology and
neuroscience (CMBn) i Oslo hvor han
hadde jobbet med nevrotransmittere og
aminosyretransportører med egen forsk-
ningsgruppe fra 2001. Forut for dette
hadde Chaudhry et 3-årig opphold ved
University of California i San Francisco.

Professor Kjetil Taskéns. Bernd iede
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Etter at han kom til BiO mottok
Chaudhry anders Jahre's Medisinske
pris for yngre forskere i 2006, fikk status
som yngre fremragende forsker (yFF)
av norges forskningsråd i 2007 og ble
innvalgt i Det norske vitenskapsakademi
i 2008.Chaudhry's gruppe teller i dag 13
medlemmer og fortsetter forskningen på
aminosyretransportører, ikke bare i hjer-
nen, men også i andre vev.

Dr. Ian Donaldson kom i
2005/2006 fra Samuel lunenfeld re-
search Institute ved Universitetet i To-
ronto, Canada til stillingen som
bioinformatikk-gruppeleder i BiO. Do-

naldson har sin doktorgrad i biokjemi og
spesialiserte seg deretter i bioinformatikk
som postdoc,plattformleder i industri og
del-prosjektleder i et stort prosjekt på
databaser for protein-proteininteraksjo-
ner finansiert av genome Canada. I BiO
har Donaldson bygget opp en gruppe
med fem medlemmer som har fortsatt
arbeidet med studier av protein-protein-
interaksjoner og signalformidling.

PD Dr. Michael Leitges ble fra
slutten av 2006 rekruttert til stillingen
som gruppeleder i
molekylærbiologi/kreftcellebiologi.Han
kom fra stilling som gruppeleder ved
Max-Planck-Instituttet for eksperimen-
tell endokrinologi i Hannover hvor han
også var leder for instituttets transgen-
plattform. leitges gruppe teller nå seks
medlemmer og hans forskning har fokus
på funksjon og regulering av proteinkin-
ase C isoformer i kreftutvikling, immu-
nologi og kardannelse.Han har tidligere
laget knockout mus for alle proteinkin-
ase C isoformene, noe hans gruppe har
stor nytte av samtidig som de nå også
etablerer nye knockout-modeller. leit-
ges leder også forskerskolen i moleky-
lærmedisin som BiO har drevet fra 2005
sammen med miljøer ved medisin og
mat-nat fakultetene.

Senterleder, professor Kjetil Tas-
kéns forskningsgruppe flyttet til BiO i
2003 fra Institutt for medisinske basal-
fag. gruppen teller per i dag 25 med-
lemmer og har fokus på rollen til
ankerproteiner som lokaliserer signal-
molekyler i signalformidling og hvordan
dette bidrar til kontroll av viktige fysio-
logiske begivenheter som lipolyse i fett-
celler, adrenerg regulering av
kontraksjon i hjerteceller og caMP-me-
diert immunmodulering.

produkSjon og
utadrettet
virkSomhet
I perioden 2003-2010 har gruppene i
BiO produsert ca 270 publikasjoner i
internasjonale tidsskrifter med fagfelle-
vurdering. Videre har gruppelederne i
samme periode veiledet rundt 20 perso-
ner frem til doktorgrad og mer enn 25
studenter har utført sine masteroppga-
ver ved BiO. BiO arrangerer også årlig
forskerkurs i molekylærbiologi,bioinfor-
matikk og molekylærmedisin.Til sist har
forskerne i BiO bidratt med en rekke

nye innovasjonsprosjekter til Birkeland
Innovasjon , noe som så langt har ført til
et antall patentsøknader og flere sel-
skapsdannelser. BiO var også nevnt som
en viktig del av bioteknologi-miljøet i
Oslo da journalen genome Technology
i juni 2008 publiserte Best Biotech Pla-
ces & Emerging Clusters og navnga
Oslo blant 20 på topp.

UiO har nylig gjennomgått organi-
seringen av BiO og bestemt seg for å be-
holde senteret organisert som et
fakultets-uavhengig senter under
MlSUiO.Fremover skal senteret i sam-
spill med fakultetene og deres strategier
i løpet av de neste årene rotere ut grup-
pene som nå er i BiO, rekruttere nye
gruppeledere og fortsette som "drivhus"
for etablering av nye forskningsgrupper.
Videre vil BiO fortsette å drifte ulike
plattformer for nye teknologier. Målset-
ningen for organisering av BiO vil fort-
satt være at BiO til enhver tid skal
innrettes slik at fremragende, unge for-
skere som rekrutteres også skal få mulig-
heten til å være gode i senteret og ved
UiO.

Bildene til denne artikkelen er tatt av
UiOs fotograf Anders Lien; bildet av Thi-
ede er tatt av Christian Koehler.
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dna Skader bidrar til
aldring?
aldring er en prosess som har opptatt
mennesker i all tid, og det har ikke
manglet på teorier om hvorfor vi blir
gamle og dør. En av de mest prominente
er Harmans skade teori om aldring [1].
Denne teorien postulerer at aldring er et
resultat av akkumulerte skader først og
fremst på grunn av reaktive oksygenhol-
dige forbindelser (rOS), som produse-
res i mitokondriene under
energimetabolisme, under betennelse,
eller fra andre kilder.

alle organismer har utviklet komp-
lekse system for å beskytte mot skader
som induseres av rOS. antioksidanter
(som C-vitamin), glutation reduktase,
superoxid dismutase og andre intracellu-
lære komponenter nøytraliserer rOS og
hjelper til å opprettholde balansen
mellom pro- og anti-oksidanter. når
produksjonen av rOS overstiger cellens
evne til å nøytralisere den, oppstår oksi-
dativt stress som gir skader på Dna,
proteiner og lipider. I tillegg kan ionise-
rende stråling, UV-stråling, kjemikalier
og komponenter i dietten bidra til akku-
mulering av skade.

rOS-molekylene er svært reaktive
og reagerer med alt de kommer i kontakt
med og skader derfor fettsyrer, proteiner,
rna og andre cellulære komponenter i
tillegg til Dna. På samme måte vil bruk
av kjemikalier for å skape oksidativt
stress bære med seg problemer med å
fastslå om effektene man observerer er
generert pga skader på proteiner, celle-
membran, gener eller kombinasjoner av
disse. Et av hovedmålene for Hilde nil-
sens gruppe ved Bioteknologisenteret i
Oslo (se gruppebilde og boks 1) er der-
for å etablere presise genetiske modeller
for å teste i hvilken grad Dna-skade bi-

drar til aldring og aldersrelaterte neuro-
degenerative sykdommer. Videre er vi
interessert i hvordan Dna-reparasjon
beskytter mot aldersrelaterte sykdom-
mer.

genetiSke modeller
for Studier av
aldring
Vår gruppe studerer Dna-reparasjon og
-skaderesponser og bruker en rundorm,
Caenorhabditis elegans (C.elegans), som
modellorganisme. Den lille (1 mm
lange) nematoden er et kraftig verktøy
for å studere genetiske mekanismer rela-
tert til oksidativt stress og aldring (Boks
2).

Et annet aspekt ved C. elegans som
gjør den godt egnet til forskning på
Dna-reparasjon er at den har alle Dna
reparasjonssporene vi kjenner til, men
færre Dna reparasjonsgener enn mam-
malske dyr. Dette gjør det mulig å sette
hele reparasjonsspor ute av spill ved å
forstyrre ett gen.

gruppen vår har derfor laget mutan-
ter som mangler gener som koder for re-
parasjonsproteiner. På denne måten vil
skader på Dna ikke bli reparert. Dette
er en måte å øke antall skader på uten å
skade andre cellekomponenter. respon-
sene som observeres kan knyttes direkte
til skader på Dna eller endret signale-
ring av disse. I tillegg bruker vi rna
interferens (rnai) for å hemme uttrykk
av Dna reparasjonsgener uten å endre
selve arvestoffet. Dette gjør at det er
mulig å slå gener av og på og de fenoty-
piske effektene kan observeres direkte
ved å monitorere for eksempel livslengde
eller motstand mot forskjellige typer
stress i store populasjoner.

dna skader og aldringsprosessen
en populærvitenskapelig fremstilling og presentasjon av
hilde nilsens gruppe ved bioteknologisenteret i oslo

”Eldrebølgen” kommer! Eu-
ropas aldrende befolkning
setter velferdsordningene
under press! andelen eldre
øker og yngre må stå lenger i
jobb! Hørt dette før? Den
som regelmessig følger med i
avisene eller på nett har nok
støtt på disse utsagnene mang
en gang. Det er udiskutabelt
at den gjennomsnittlige alde-
ren på Europeere øker, mye
takket være bedre helsevesen
og bedre medisiner. Dette
endrer derfor mye av arbeids-
mønsteret og velferdsord-
ningene. Men hva er egentlig
aldring? Hva er det som med-
fører at vi blir eldre og hva er
de underliggende prosessene
som blir berørt og fører til al-
dersrelaterte sykdommer som
Parkinsons, alzheimer og
kreft?

FOrFaT TErE:
ØyVInD FEnSgårD Og

HIlDE nIlSEn
UnIVErSITETET I OSlO,

BIOTEKnOlOgISEnTErET,
P.O. BOKS 1125 BlInDErn,

O317 OSlO

Farrukh A. Chaudhry

Ian Donaldson
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dna reparaSjon
og aldring
Vi har også studert globale endringer i
genuttrykk i Dna reparasjonsmutanter.
I en artikkel publisert tidligere i år
undersøkte vi effektene av å sette to for-
skjellige reparasjonsspor ut av spill [2].
Vi studerte nukleotidutkuttings-repara-
sjon (nEr), som hovedsakelig reparerer
UV-induserte skader, fordi enkelte mu-
tasjoner i nEr-gener gir et akselerert al-
dringsforløp (progeroide symptomer) i
både mennesker og i musemodeller.
Disse mutantene har gitt innsikt i gene-
tiske mekanismer som er med på å regu-
lere denne prosessen og styrket
sammenhengen mellom Dna-skader
(responser til disse) og aldring. En
sammenligning av transkripsjonsprofi-
lene til Dna-reparasjonsdefekte proge-
roide mus og gamle kontrolldyr, gav et
overraskende resultat da disse profilene
var veldig like. alle viste en nedregule-
ring av insulinsignalering (IlS) og opp-
regulering av stress responser. reduksjon
av insulinsignalering fører til transkrip-
sjon av gener som har som formål å re-
dusere skader på genomet, fremme
motstand mot stress og øke levealder [3].

Et hovedspørsmål er hvilke typer
skader som kan gi opphav til disse feno-
typene. Fordi effektene er sterkest i mu-
tanter som er defekt i såkalt
transkripsjonskoblet nEr, antas det at
skader som har en evne til å blokkere
transkripsjon er de viktigste. Dette fordi
slike transkripsjonsblokkerende skader
har blitt vist i tidligere studier å kunne
aktivere gener involvert i oksidativ stress-
respons og nedregulere IlS [4]. Men
hvorfor vi ser disse dramatiske effektene
i nEr-defekte dyr er likevel et lite mys-
terium. For selv om genetiske studier
viser at nEr kan reparere oksidative
Dna-skader, er det baseutkuttings-re-
parasjonssporet (BEr) som gjenkjenner
og fjerner langt de fleste oksiderte
Dna-baser. Derfor har man tenkt at
spesielle typer av oksidative Dna-ska-
der som ikke gjenkjennes av BEr, men
av nEr, er de viktige skadene som ak-
kumuleres med alderen og bidrar til
funksjonstapet under aldring.

gjennom vår forskning kan vi nå
fremsette en modifisert hypotese. Vi
foreslår at det ikke er de opprinnelige
Dna-skadene som bidrar mest til al-
dersrelatert funksjonstap, men at det er

Hilde Nilsens gruppe ved Bioteknologisenteret i Oslo. Øverst fra venstre: Øyvind Fensgård, Siri Klemet-
saune, Hilde Nilsen, Lene Alsøe, Tanima Sengupta, Laure Jobert, Katarzyna Arcewzka, Hanne Kim Skjel-
dam og Henok Kassahun.

HildeNilsens gruppe ved
Bioteknologisenteret studerer:
Dna-reparasjon og kreft: Som bærer av genetisk informasjon er Dna forbau-
sende labilt, og reagerer med en lang rekke naturlige komponenter i celler.Dna-
skader som oppstår uten noen ytre påvirkning kalles spontane Dna-skader, og
Dna-reparasjonssporet som i all hovedsak reparerer disse skadene er BEr.Vi be-
nytter transgene musemodeller til å studere konsekvenser av Dna reparasjons
defekter. Vi er interessert i hvordan tap av Dna-reparasjon påvirker kreftutvik-
ling (lymfomagenese i Ung-/- mus) og hvordan Dna-reparasjon er med på å
bestemme responser til cytostatika.
Dna-reparasjon, aldring og neurodegenerative sykdommer: Et problem når man
arbeider med endogene skade er nettopp dette, at det finnes ingen måte å intro-
dusere slike for så å måle cellenes respons, slik som man kan gjøre etter UV eller
gamma stråling. Muligheten for å kunne gjøre dette ved å benytte rnai inspi-
rerte oss til å ta i bruk C. elegans. Dette har gjort oss å stand til å beskrive Dna-
reparasjonsavhengig aktivering av celle-syklus sjekkpunkter som følge av uracil i
Dna [9] Fordi oksidative Dna-skader er så viktig for human helse og aldring
er en av hovedaktivitetene i gruppen å utvikle genetiske modeller hvor vi kan spe-
sifikt introdusere oksidative Dna-skader uten å skade andre cellulære prosesser.
Som et ledd i dette langsiktige arbeidet har vi også generert og karakterisert en
rekke Dna reparasjonsmutanter (se hovedtekst). Disse systemene vil vi bruke til
å studere hvordan Dna-skader og Dna-reparasjon bidrar til å beskytte mot al-
derrelaterte sykdommer.
gen-miljø interaksjoner: revers genetikk ved bruk av rnai er systemisk og
svært effektiv i C. elegans. Vi benytter dette til å gjøre helgenom screens for å
identifisere gener som påvirker effekten av cytostatika. Dette kan gi mekanistisk
innsikt, men også lede til identifisering av nye prediktive markører for respons til
kjemoterapi og målmolekyler for kombinasjonsterapier.

BEr-medierte mellomprodukter eller
protein-Dna strukturer som gir redu-
sert livslengde i nEr-defekte dyr. Dette
har vi kommet frem til ved å sammen-
ligne transkriptomer mellom mutanter i
BEr, nEr og en dobbelmutant som
mangler begge Dna-reparasjonsspo-
rene og ved å korrelere disse til fenoty-
piske analyser av livslengde, in vivo
monitorering av stress responser og sen-
sitivitet til oksidativt stress..

Vi fant at tap av nEr (i en xPa-1
null mutant) gav en signifikant reduk-
sjon av median livslengde (Figur 1) og,
som tidligere vist i musestudier, at dette
var assosiert med store endringer på gen-
uttrykksnivå. En nedregulering av IlS
og en oppregulering av stress-respons
gener og antioksidanter ble også funnet
i nEr-defekte C. elegans.

Disse analysene ble utført ved bruk
av mikromatriser som gir en oversikt
over genuttrykket til alle genene i rund-
ormen ved å måle mengden av mrna i
prøver fra store populasjoner. Dette gir
en stor mengde data. å sammenligne
gen for gen i denne sammenhengen blir

fort uoversiktlig og kan også tilsløre pro-
sesser, da proteiner ofte har mer enn én
rolle. Derfor er det mer informativt å se

på hvilke overordnede prosesser som er
regulert enn å fokusere på enkeltgener.
Ved å sammenligne genuttrykksprofi-
lene til reparasjonsmutanter med villtype
profiler er prosesser som regulerer al-
dring overrepresentert blant de differen-
sielt regulerte prosessene (Figur 2). Ved
å fokusere på genene som inngår i disse
prosessene kan signalveiene rekonstrue-
res og undersøkes videre i laboratoriet.

Det overraskende var at vi fant at
selv om fjerning av de skadegjenkjen-
nende proteinene i BEr, Dna-glyko-
sylasene nTH-1 og Ung-1 [2, 5],
hadde liten effekt på den gjennomsnitt-
lige livslengden,viste de likevel store for-
andringer i genekspresjonsmønstre.
Endringene var også bemerkelsesverdig
like nEr-mutanten (Figur 2).

Styrken til C. elegans som modell
kan også illustreres ved at mange av pro-
sessene kan verifiseres direkte i levende
dyr under mikroskopet ved bruk av re-
portergener. Vi kunne for eksempel di-
rekte vise at tap at BEr- og
nEr-aktivitet leder til oksidativt stress
ved å benytte en in vivo reporter-stamme
hvor vi kan måle gFP produsert fra en
promoter aktivert under oksidativt stress
(Figur 3).

En slik respons ser derfor ut til å re-
flektere en generell strategi for overle-
velse i Dna reparasjonsmutanter, som i
BEr mutantene ser ut til å være tilstrek-

Figur 1. NTH-1 bidrar til redusert livslengde i XPA-1 mutanter
Gjennomsnittlig livslengde i tre forskjellige reparasjonsmutanter ble undersøkt ved å måle hvor mange rund-
ormer som fremdeles er i live over tid under vanlige, ustressede betingelser. Et overraskende resultat var at
ved å erne et reparasjonsprotein til i en mutant (erne NTH-1 i en XPA-1 mutant), økte gjennomsnittlig
livslengde til å bli lik kontrollen noe som støtter vår hypotese om at det er feilprosessering av DNA skader bi-
drar til aldring.

Caenorhabditis elegans (C. elegans)
• C. elegans er en meget viktig modellorganisme for funksjonell genom-

forskning, det vil si arbeidet med å finne ut geners funksjon. genomet er svært
likt menneskenes (40% homologi) og koder for 20000 gener sammenlignet
med omtrent 24000 hos oss!

• Det er en organisme med veldefinerte strukturer og organer som går gjennom
en kompleks utviklingsprosess og biologisk informasjon fra denne kan bli
direkte relatert til høyere organismer som mennesker.

• C. elegans er gjennomsiktig, følgelig kan man studere hva som foregår inne i
den - mens det foregår - uten å måtte skjære i den. Proteiner kan observeres
direkte via fluoresensmikroskopi.

• C. elegans fullfører en full livssyklus på cirka 21 dager, noe som gir forskerne
mulighet til å studere mange generasjoner på kort tid (og det finnes også
mutanter som lever opptil 6 ganger så lenge!).

• Hele genomet er sekvensert, genetikken er meget godt beskrevet, manipulasjon
av genomet er veletablert og kan gjennomføres raskt (dvs. gener kan tas ut,
settes inn eller forandres). rna interferens, rnai, er svært effektiv og har
systemiske effekter.

• C. elegans gir et stort antall avkom- følgelig kan man sette i gang prosesser og
følge dem i et stort antall individer gjennom en hel livssyklus.

• Den er billig å bruke og gir færre etiske problemer sett i forhold til andre
organismer som kan benyttes til tilsvarende forskning (som mus mm).

• C. elegans har stort potensiale for å studere genetiske interaksjoner, identifisere
nye funksjoner av gener gjennom (revers)genetiske screens, samvirkning
mellom gener og miljø og samvirkning mellom gener og medisiner/-
kjemikalier.

• Funksjonell genomikk og systembiologi er et voksende felt og C. elegans blir
flittig brukt i denne utviklingen.
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kelig for å opprettholde tilsynelatende
normale fenotyper. Men igangsetting av
disse responsene er ikke i seg selv en ga-
rantist for et langt liv. Dette er vist ved
at den mutanten med sterkest transkrip-
sjonsmodulering, nEr-mutanten,
fremdeles har en kortere livslengde enn
normalt.

hva forteller Så
dette oSS om al-
dringSproSeSSer?
Siden BEr er hovedsporet for repara-
sjon av endogene Dna-skader, støtter
våre resultater at oksidative skader bidrar
til disse responsene og fenotypene. Men
effektene er sterkere i nEr mutanter.
Dette er konsistent med hypotesen om
at spesielle typer av oksidative Dna-
skader som ikke gjenkjennes av BEr,
men av nEr, er de viktige skadene som

akkumuleres med alderen og som gir det
funksjonstapet vi ser under aldring.

Men, endringene vi så i en dobbelt-
mutant som mangler både effektiv BEr
og nEr, nth-1;xpa-1, argumenterer
mot dette. Dersom akkumulering av
Dna-skade i seg selv leder til redusert
IlS og aktivering av antioksidant for-
svaret, skulle man forvente at disse ef-
fektene er enda tydeligere i en mutant
som mangler to Dna-reparasjonsspor.
Dette var ikke tilfelle. Endringene på
transkripsjonsnivå i dobbeltmutanten
omfattet helt andre prosesser enn en-
keltmutantene. Dette indikerer at aktivt
BEr bidrar til signalering av de hen-
delsene som gir en ”gammel” transkript-
omprofil.

Videre fant vi at mangel av BEr i
nEr mutanten førte til at normal livs-
lengde ble gjenvunnet (Figur 1). Det vil

si, tap av BEr forlenger livet til nEr
mutanter! Et interessant trekk ved dob-
beltmutanten er at her er også andre re-
parasjonsmekanismer nedregulert som
følge av nedsatt BEr og nEr. Det kan
derfor virke som om denne mutanten
følger googles motto om å ”do no evil”,
og indikerer at feilaktig prosessering av
Dna-skader er mer destruktivt for en
organisme enn å tolerere noen feil i ge-
nomet.

Vi tolker dette som om BEr gjen-
kjenner Dna-skader som vanligvis re-
pareres av nEr, og forsterker den
transkripsjonsblokkerende effekten av
dem – hvilket leder til redusert livslengde
i nEr mutantene. Ut fra dette hypote-
serer vi at det ikke er de originale Dna-
skadene som er de viktigste
aldersrelaterte skadene, men at en lang
rekke ulike typer Dna-skader,mellom-
produkter av Dna-reparasjons- eller
protein-Dna-strukturer vil kunne ha
samme effekt og bidra til aldring

to veier til et
langt liv
To måter har vist seg å konsistent kunne
øke livslengde i de fleste arter, inkludert
mammalske dyr: reduksjon av insulin-
signalering, og begrenset inntak av kalo-
rier (Cr) og begge er assosiert med
reduksjon av IlS og aktivering av oksi-
dative stress responser som de vi ser i
Dna reparasjonsdefekte dyr. Det kan
ses på som et paradoks at liknende trans-
kriptom-moduleringer er sett i dyr med
akselerert aldring, i gamle dyr og i eks-
tremt lang-livede dyr. Videre vil induk-
sjon av disse prosessene i friske,unge dyr
ikke gjøre dem ”gamle” eller resultere i
aldersrelaterte sykdommer eller tidlig
død. Tvert imot lever disse dyrene da
lenger enn normalt og forholder seg
friske, som sett i insulin reseptor (DaF-
2) mutanter ( [6] og under Cr [7]. Våre
studier, sammen med studier av nEr-
defekte mus, viser at Dna reparasjons-
mutanter benytter disse som
overlevelsesstrategier for å overkomme
de ekstra utfordringene de står overfor.

Men i motsetning til i DaF-2 mu-
tanter og Cr, blir denne responsen tro-
lig ikke igangsatt direkte fra klassisk
insulin hormon-signalisering i Dna re-
parasjonsmutanter. Våre data tyder på at
responsen igangsettes av en finstemt ak-
tivering av en gruppe gener som respon-

Figur 2. Aldringsprosesser er regulert i alle enkeltmutanter i DNA reparasjon
Mikromatriser gir store mengder data og en måte å filtrere disse på er å undersøke hvilke overordnede proses-
ser som er regulert i stedet for å sammenligne gen for gen. I alle mutantene som mangler et gen i DNA repa-
rasjon viser det seg at aldringsprosesser er en fellesnevner. Dette indikerer at DNA reparasjon er sterkt
knyttet til disse aldringsprosessene.

derer på endogent stress samtidig som
klassiske gener som responderer på eks-
ternt indusert stress, slik som etter in-
feksjoner, tungmetaller, paraquat og
lignende, er kraftig nedregulert. Ved lav
Dna-reparasjonsaktivitet kan det der-
for hende at utstrakt bruk av antioksi-
danter ikke er det mest heldige, da dette
kan forrykke den oksidative balansen og
forstyrre den kompensatoriske prosessen
som beskytter genomet mot nye skader.

En interessant kobling her er at mu-
tanter som ikke kan reparere visse typer
skader igangsetter en genregulering som
bidrar til å begrense skader på genomet,
som også er funnet i lang-livede dyr. Så
hvorfor gjør ikke alle dyr med velfunge-
rende Dna-reparasjon dette? Disse
mekanismene er, som nevnt, i seg selv
ingen garanti for et langt liv, men en
kompensatorisk respons på Dna-ska-
der, noe som er illustrert ved progeroide
sykdommer og at en mutant i nEr,
med sterkere respons, har redusert livs-
lengde. Selv om Dna reparasjonsde-
fekte C. elegans har egenskaper som
likner villtype ved vanlige vekstbeting-
elser, er de sensitive for en rekke typer
stress (2). Et gjenstående spørsmål er
hvordan dette, sannsynligvis konserverte,
programmet for beskyttelse av arvema-
terialet blir igangsatt. neste steg er der-
for å belyse de signalerende partene og
verifisere dette ved målrettede eksperi-
menter.

Denne fremgangsmåten inngår i et

systembiologisk perspektiv. Systembio-
logi er studier av en organisme sett som
et integrert og vekselvirkende nettverk av
gener, proteiner og biokjemiske reaksjo-
ner som til sammen skaper liv. Målet er
å forstå hele biologiske system ved å be-
lyse, modellere og forutsi oppførselen til
alle komponenter og interaksjoner.
Emergente egenskaper er funksjoner
som oppstår fra de interagerende delene
av et system om ikke fremgår tydelig ved
å studere de individuelle komponentene
og er derfor ikke alltid intuitive [8].
Disse resultatene viser også nok en gang
styrken til grunnforskningen – at en nys-
gjerrighetsdrevet undersøkelse av hvor-
dan redusert Dna-reparasjon påvirker
en organisme fører til formuleringen av
testbare hypoteser om alderdom. Men,
som alltid i dette feltet: det trengs mer
forskning!
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Figur 3. Lavt uttrykk av DNA-reparasjonsenzymer induserer oksidativt stress
Uttrykket av gener som aktiveres mot oksidativt stress kan måles direkte in vivo ved bruk av reportergener.
Ved å undersøke uttrykket av grønt fluoreserende protein (GFP) koblet til en promoter som aktiveres under
oksidativt stress, kan dette kvantifiseres ved å måle antall fokuspunkter som induseres. Kontrollmålinger gjø-
res ved å eksponere rundormen for paraquat, et kjemikalie som induserer oksidativt stress. Bruk av RNA
interferens mot DNA reparasjonsenzymer verifiserer våre mikromatrise-analyser da å hemme enkeltgener i
BER eller NER induserer oksidativt stress uten noen annen form for behandling, mens dette ikke er indusert
ved å hemme både BER og NER.
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biodiotenS råd:

hold fingrene borte fra forskningsrådet!

norges forskningsråd blir fra
tid til annen utsatt for mer
eller mindre urettferdige
angrep fra forskjellig hold,

også fra forskere. Det må være en trøst
for nFrs ledelse og oss andre at det
ikke bare er i norge at slike ting skjer.

I januar i fjor ble det publisert en ar-
tikkel som viste at kostnadene forbundet
med evalueringen av søknadene til na-
tural Science and Engineering research
Council Canada (nSErC) var større
enn hva det ville kostet å gi alle kvalifi-
serte søkere et basalt støttebeløp tilsva-
rende gjennomsnittsbeløpet det søkes
om (1). I de sporadiske angrepene på
norges Forskningsråd som de siste årene
har dukket opp i norske medier har
denne undersøkelsen ikke fått den opp-
merksomheten som den fortjener. Og
det er kanskje gode grunner til det, siden
det viser seg at det er store forskjeller
mellom nSErC og nFr. nSErC
deler ut penger til hele 70 % av sine 10
000 søkere, men beløpene det gjelder er
vesentlig mindre enn i norge, gjennom-
snittlig 30 000 kanadiske dollar året i
fem år. For enkelte vil disse tallene tyde
på at Canada må være det rene himmel-
rike for forskere, så det er interessant å
lese i artikkelen at den høye innvilgel-
sesprosenten har blitt kraftig kritisert,
nærmere bestemt av eksterne medlem-
mer av komiteene som rangerer søkna-
dene. Biodioten undrer seg på om dette

kan ha noe å gjøre med nok en opp-
lysning som gis i artikkelen, nemlig
at når det gjelder et annet av Cana-
das forskningråd,det tidligere Me-
dical research Council of Canada
(MrC), fikk 100 % av komite-
medlemmene støtte til sin forsk-
ning, mens det for andre søkere

var snakk om 20 %. ”Egen suksess er
det beste, men andres ulykke er heller
ikke å forakte” er et sitat som rinner en i
hu,med det tillegg at det for de lykkelige
komitemedlemmene også blir snakk om
”ja takk, begge deler”.

Men altså, den siterte artikkelen an-
griper nSErC fra den andre siden og
konkluderer med at det for den føderale
regjering i Canada ville være billigere å
gi 30 000 dollar til alle kvalifiserte søkere,
uten noen form for peer review. I det
hele takk får anvendelsen av peer review-
systemet for evaluering av søknader

gjennomgå. Blant annet sies det at når
det gjelder vurdering av artikler for pu-
blisering, vil peer review-systemet i ver-
ste fall føre til forsinket offentliggjøring
av innovasjon, mens det i tilfellet range-
ring av søknader fører til en undertryk-
kelse av selve innovasjonen, altså et
adskillig mer destruktivt resultat. I tillegg
diskuterer artikkelen 20 andre ulemper
ved dette systemet for evaluering av søk-
nader.

Slik er det altså i Canada, og heldig-
vis er nok lite av dette relevant for norge.
For eksempel har Forskningsrådet ved
iherdig innsats sørget for at beløpet pr.

innvilget søknad er vesentlig høyere enn
i Canada, ikke minst ved å nekte be-
handling av søknader om et beløp av ka-
nadisk størrelse. Prosentandelen av
søknader som får støtte er også vesentlig
lavere og ligger mye nærmere et interna-
sjonalt nivå. Kostnadene forbundet med
Forskningsrådets personale og drift og
med de åtte hundre personene med
styre- eller komiteverv i Forskningsrådet
tilsvarer neppe mer enn hva man inn-
sparer ved å avvise ytterligere en hånd-
full søknader i året. Dessuten er det
åpenbart viktig for samfunnet at det

nedlegges et iherdig arbeid i å
identifisere de 10 % av søknadene
som er støtteverdige og som vir-
kelig kan bringe oss innovasjon
og økt velferd, slik at man kan
forhindre at våre forskere kaster
bort tiden ved å følge sine egne
innfall. For øvrig er det slik at
de $40 000 som forfatterne
oppgir at det koster å avslå en
søknad om $30 000, er regnet
ut ved at man tar totalkostna-

dene forbundet med evalue-

ringen og dividerer på antall avslåtte søk-
nader, med den argumentasjon at det er
avslagene som utgjør forskjellen mellom
et system med evaluering og et uten.
Siden andelen av avslag er så mye høyere
i norge blir, regnet på denne måten, eva-
lueringskostnadene pr. avslått søknad her
i landet nærmest neglisjerbare. Man må
også tenke på at dersom man går bort fra
en evaluering av søknader og i stedet gir
penger til alle kvalifiserte søkere, så
kunne man like gjerne legge ned hele
Forskningsrådet, som foreslått av Erling
Moxnes og andre rabulister. Her må vi
stoppe, tenke oss om og huske at Forsk-
ningsrådet har viktige samfunnsoppga-
ver i tillegg til å dele ut penger. nFr gir
råd til regjeringen, identifiserer forsk-
ningstrender og satsingsområder, for-
mulerer forskningsprogrammer og
legger dem ut på anbud, slik at hele
forsknings-norge kan få sjansen til å
bidra. nFr sørger også for å klargjøre
hvordan dagens valg vil påvirke vår

fremtid, for eksempel som utkrystallisert
i den vakre boken ”leve av, leve med,
leve for? Vår bioteknologiske fremtid”
(2),med sine visjonære fremtidsscenarier
som selv barn vil ha glede av.

Så Biodiotens konklusjon må bli:
Hold fingrene borte fra Forskningsrådet!
Dette er en oppfordring som særlig vi
forskere må passe på å følge. Det bør
være klart for alle at vi trenger nFr så
mye mer enn nFr trenger oss.

1. gordon, r. og Poulin, B.J. Cost of
the nSErC Science grant
Peer review System Exceeds the
Cost of giving Every Qualified
researcher a Baseline grant.
accountability in research
(2009) vol. 16 (1) pp. 13-40.

2. leve av, leve med, leve for?
Vår bioteknologiske fremtid.
Johne, B. og Øverland, E.F.,
red. Cappelen 2005.
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Som første arrangement i et ny-
opprettet forum for stipendia-
ter ved Institutt for
kreftforskning på radiumhos-

pitalet ble det i juni holdt et seminar
om forskningsformidling. Forumet skal
fremme interaksjon mellom instituttets
stipendiater på tvers av avdelingene, og

vil bestå av seminarer som tar for seg te-
maer som nødvendigvis ikke undervises
i forskerutdanningen.

en god hiStorie
Først ut av de inviterte foredragshol-
derne var nina Kristiansen, som er re-
daktør for nettavisen forskning.no. Hun

mener at forskere må tenke som journa-
lister når man skal kommunisere forsk-
ningen sin til allmennheten.

- Journalistene ser etter en god his-
torie som kan presenteres på en lettfat-
telig måte. Historien bør ha ett - maks
to – poeng, og bør være fri for teoretisk
bakgrunn, reservasjoner, og retoriske be-
skjedenheter, som forskeren gjerne er
vant til å inkludere i sin vitenskapelig lit-
teratur.

I følge undersøkelser foretatt av
forskning.no er deres typiske leser en
ung, velutdannet mann i 30-årene, som
bruker nettsiden til å holde seg oppda-
tert på vitenskapsnyheter som en fritid-
saktivitet. Og selv om forskning.no
jobber for leseren, og ikke forskeren, er
det i følge Kristiansen ingen grunn til å
frykte media.

- Forskningsjournalister er de greie
journalistene, og forskere er generelt
godt fornøyd med hvordan forskningen
deres presenteres på forskning.no, fortel-
ler Kristiansen.Men det er viktig å huske
at forskningsjournalister aldri er eksper-
ter i ”ditt” fagfelt, så man må alltid til-
passe språket. I tillegg kan du med 99
prosent sannsynlighet regne med at jour-
nalisten ikke har lest artikkelen eller
boken du sendte i forkant av intervjuet,
fortsetter hun med et smil.

Kristiansen understreker flere ganger
viktigheten av at sakene må være inter-
essante og presenteres på en forståelig
måte for lesere uten faglig bakgrunn.

- Ironisk nok kan det være et pro-
blem hvis journalisten blir for «flink»
innen et felt, og får sitt språk kontami-
nert av forskningsterminologien, mener
Kristiansen.

kommunikaSjon frem-
for formidling
Harald Hornmoen forsker på forsk-
ningsjournalistikk og understreker i sitt
foredrag at man heller ikke må under-
vurdere mottakerne.Tradisjonelt har of-
fentligheten blitt sett på som
vitenskapelige «analfabeter» og passive
mottakere av kunnskapen som genereres
av forskere, men Hornmoen mener at
forskere i dag er nødt til å se folk som
kunnskapsrike deltakere i offentlige de-
batter om vitenskap.

- Jeg liker egentlig ikke uttrykket
«formidling». Man kunne heller bruke
uttrykket «kommunikasjon», som inne-

bærer utveksling av kunnskap, ikke bare
det å spre den. Det finnes flere eksem-
pler på at ikke-eksperter har påvirket
forskningen, blant annet bidro aIDS-
pasienter på 1980-tallet til å forme for-
søksprosedyrer og få fortgang i autorisa-
sjonen av medisinen azT. Og med
dagens Internett ser vi at allmennheten
nå har enda større muligheter til å til-
egne seg kunnskap, sier Hornmoen.

Han mener også at forskere må ak-
septere at tenkemåte og språk må endres
når man kommuniserer med allmennhe-
ten, og sammenlikner kommunikasjo-
nen med det å stå på en scene.

- Mange forskere snakker til folk bak
scenen (kollegaer i akademia), men loja-
liteten må ligge hos publikummet i salen
(allmennheten).For å nå ut til publikum
må forskerne akseptere at presisjonsni-

vået reduseres, sier Hornmoen, og av-
slutter med et sitat av John Maynard
Keynes: - «Better roughly right, than
precisely wrong.»

kan ikke overSelgeS
Høgskolelektor og forskningsjournalist
Erik Tunstad er enig i at forskerne må
akseptere en større omtrentlighet når
man skal kommunisere vitenskap til all-
mennheten.

- Man kan ikke overselge en viten-
skapelig historie, bedyrer Tunstad i sitt
foredrag.

Han bruker Jørn Hurums presenta-
sjon av apefossilet Ida som eksempel:

- Hurum gjorde en formidabel jobb.
Man kan selvfølgelig argumentere for at
han var noe upresis da han omtalte Ida
som Missing link, men tenk på at han

phd-seminar om forsknings-
formidling på radiumhospitalet

FOrFaT TEr:
JOnaS BErgan, BIOKJEMISK aVDE-

lIng, InSTITUTT FOr KrEFTFOrSK-
nIng, raDIUMHOSPITalET

En rekke foredragsholdere var
invitert til seminar om forsk-
ningsformidling i et nystartet
stipendiatforum ved Institutt
for kreftforskning på radium-
hospitalet. lag en god histo-
rie, var hovedbudskapet fra
ekspertene.

Harald Hornmoen

Nina Kristiansen
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kanskje fikk én milliard mennesker til å
tenke på evolusjon én dag, sier Tunstad.

Tunstad trekker dessuten frem tre
punkter forskere bør ha i hodet når man
skal formidle vitenskap.

- For det første må man kommuni-
sere hvorfor man gjør det man gjør. For
det andre må man kjenne sitt publikum.
For det tredje må man ta telefonen når
journalisten ringer!

en hjernehalvdel bak
hjernevaSk
Seminarets siste taler var Ole Martin
Ihle, som sammen med Harald Eia sto
bak nrKs populærvitenskapelige suk-
sesserie Hjernevask. Programmet stilte
spørsmål om våre egenskaper er et resul-
tat av læring eller gener.

- Jeg tror at årsaken til at Hjernevask
ble så populært var måten vi bygget opp

og fortalte historiene på. Vi lånte virke-
midler fra underholdningsbransjen som
sjelden benyttes i denne type program-
mer, og mens mange vitenskapspro-
grammer kan vekke interesse hos

mottakeren, tror jeg strukturen vi valgte
medførte at Hjernevask i tillegg vekket
en del følelser, forteller Ihle.

Han forteller videre om hvordan de
laget et plott etter dramaturgiske prin-
sipper som tatt ut av Hollywoods lære-
bøker.

- Vi valgte oss problemer med to ri-
valiserende og ekskluderende teorier.
Episodene kan sammenliknes med en
krim, der man skal løse en mordgåte
(problem) med to mistenkte (teorier),
samfunnsvitenskap og biologi. De to te-
oriene veksler mellom å være hovedmis-
tenkt helt til vendepunktet i episoden,
der samfunnsforskerne går i fellen og av-
viser biologien, mister seerens sympati,
og avslører seg som «morderen», forteller
Ihle.

På spørsmål fra salen om TV-ska-
perne allerede hadde gjort seg opp en
mening før intervjuene fant sted legger
Ihle ingen skjul på at dette faktisk var til-
felle.

- Vi hadde absolutt en agenda da vi
startet. Både Harald og jeg har en sam-
funnsvitenskapelig bakgrunn, og hadde
startet å lese publikasjoner innen nevro-
vitenskap, evolusjonspsykologi og at-
ferdsgenetikk som gikk i mot de
samfunnsvitenskapelige «sannhetene» vi
hadde blitt presentert på Blindern. Vi
hadde opplevd en arroganse der som vi
ønsket å avdekke. På en måte kan det
sammenliknes med en forskers ønske om
å formidle sine resultater. Vår fordel var
selvfølgelig at vi hadde en landsdekkende
TV-kanal til rådighet, avslutter Ihle.

NBS-nytt ønsker i tiden fremover å gi
en kort omtale av nye doktorgrader.
Det er redaksjonsmedlemmene ide en-
kelte lokalforeninger somhar ansvaret
for å lage disse omtalene. Vi håper at
nye doktorander og deres veiledere bi-
drar med å sende informasjon (og
gjerne bilde av doktoranden) til det lo-
kale redaksjonsmedlem (listet på side 3
i bladet).

KristianKobbenesStarheim disputerte
for ph.d.-grada ved Universitetet i Ber-
gen med avhandlinga: "The human pro-
tein n-a-acetyltransferase complexes

hnata, hnatB,
and hnatC. Iden-
tification and
functional charac-
terization" i juni
2010. rettleiarar
har vore Jan Erik
Varhaut (Inst. kir.
fag), Johan lille-
haug (MBI) og

Thomas arnesen (MBI).
Starheim har studert protein n-�-

acetylering, ein enzymkatalysert prosess
der den n-terminale aminogruppa på
polypeptidet vert acetylert. Dette skjer
ko-translasjonelt, og reaksjonen kataly-
serast av ei gruppe enzym som heiter
protein n-�-acetyltransferaser (naT).
Desse er i slekt med dei meir kjende
lysin acetyltransferasene (KaT) som
mellom anna acetylerer histon.

Ein veit lite om protein n-�-
acetylering: korleis det blir utført og kva
funksjon det har. Starheim har i doktor-
grada si identifisert to naT-kompleks,
hnatB og hnatC, som utfører acetyle-
ring på gitte substrat. Knockdown av
desse kompleksa viste at dei er nødven-
dige for normal cellevekst. I tillegg fører
knockdown av hnatC til p53-avhengig
apoptose og forstyrringar i lysosom-lo-
kalisering.

Han har òg karakterisert eit tredje
naT-kompleks, hnata, som tidligare
har vorte identifisert i naT/Thyroidea-
forskingsgruppa. Tidligare studie av

hnata har knytt det til cellevekst og
kreft. I denne studien viser dei at hnata
også kan vere relevant for den neurode-
gerative sjukdomen Huntington's Dis-
ease.

Forskingsgruppa jobbar med å ut-
vikle hemmerar til dei ulike naT-
kompleksa. lenkjane mellom protein
n-�-acetylering, kreft og nervesjukdo-
mar gjer naT kompleksa til potensielle
mål for terapi.

LineMeretheMyklebust disputerte for
ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
med avhandlinga: ”The scaffold protein
raCK1 in signal transduction: raCK1
complex formation with Ki-ras” i juni
2010. rettleiarar har vore Johan lille-
haug og arnt raae (MBI).

I sitt doktor-
gradsarbeid har
ho studert rolla til
forankringsprotei-
net raCK1, i sig-
naloverføring i
cella og dets be-
tydning i kreftut-
vikling. Ho har,
saman med med-

arbeidarar identifisert raCK1 i å spele
ein viktig rolle i ras sin signalveg. nor-
malt vekslar ras mellom aktiv og inak-
tiv form, medan ras onkoprotein er låst
i den aktive forma. aktivt ras gjev cella
konstant signal om celledeling sjølv i frå-
ver av vekstsignal, og ein kreftsvulst kan
oppstå.

I doktorgradsarbeidet var ein inter-
essert i å finne faktorar som kunne hin-
dre denne ras-styrte kreftsdannelsen.
raCK1 utgjer eit viktig knutepunkt i
signaloverføringa då raCK1 kan binde
til seg fleire signalprotein samstundes,og
dermed la interaksjonar mellom desse
skje. avhandlinga forklarar korleis ein
mutert variant av raCK1, kalt delta-
raCK1, er med på å utkonkurrere
raCK1 si binding til onkoproteinet ras
og dermed hemme raCK1-styrte
interaksjonar som kan føre til kreft. I
mennesket vart raCK1 funne å ha ei
svært viktig rolle i utviklinga av skjold-
brukskjertelkreft, og raCK1 kan difor
fungere som markør for sjukdommen.
Dette viser at innsikt i regulering av kon-
takten mellom ulike signalprotein og
raCK1 er av særs viktig betydning for
forståinga av signalvegane i cellene og

for cellulære endringar som kan føre til
kreftutvikling.

FarmasøytNinaPettersenHessvik for-
svarte 27. august sin avhandling "regu-
lation of lipid and glucose metabolism in

skeletal muscle
cells: Metabolic
switching, mito-
chondrial func-
tion and the roles
of lxrs" for gra-
den ph.d. ved
Universitetet i
Oslo. Pettersen
har sammen med

veiledere arild Chr. rustan og g. Hege
Thoresen ved Farmasøytisk institutt for-
sket på regulering av omsetning av fett-
stoffer og glukose i skjelettmuskelceller.
I avhandlingen har Hessvik studert mus-
kelcellenes evne til å skifte mellom bruk
av glukose og fett som energikilde, og
hvordan dette påvirkes av endringer i
ekstracellulært miljø. Hessvik fant at
muskelceller som blir eksponert for
omega-3 fettsyrer blir mer fleksible med
hensyn på bytte av energikilde,mens ek-
sponering for høy konsentrasjon glukose
over tid førte til det motsatte. Evnen til
å forbruke fettstoffer var redusert i mus-
kelceller isolert fra pasienter med type 2
diabetes i forhold til friske forsøksperso-
ner. Forbruket av intracellulære fettstof-
fer ble funnet å være avhengig av
mengden ekstracellulære fettstoffer og
mitokondriefunksjonen til muskelcel-
lene.

Videre har Hessvik studert rollen til
kjernereseptoren lxr som regulerer ut-
trykket av sentrale gener i sukker- og
fettstoffomsetningen i muskel. Hessvik
viste at lxrβ er den dominerende sub-
typen som regulerer fettsyntese, koleste-
roltransport og glukoseopptak i muskel.
Hessvik og kollegaer undersøkte effek-
ter av lxr-modulatoren 22(S)-hydrok-
sykolesterol i ulike humane
cellemodeller og viste at stoffet reduserer
fettsyntese i muskel- og leverceller.lxr
er et mulig nytt angrepspunkt for lege-
midler og 22(S)-hydroksykolesterol har
blitt foreslått som et potensielt nytt le-
gemiddel mot type 2 diabetes.

Cand. pharm. Tom Erik Grønhaug
forsvarte sin avhandling "Pectic polysac-
charides with immunomodulating acti-
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DOKTOr
graDEr
Nye

Ekspertenes tips om vitenskapsformidling:
- Man trenger noe å si og noen og si det til.
- Kjenn publikummet, og tilpass språket. Man skal kommunisere med

mottakeren, ikke med kollegene. Unngå spesialiserte uttrykk.
- Finn relevansen for publikum.
- gi bort alt med én gang, det viktigste må komme først.
- Ikke ha for mange poeng i historien.
- Ikke bruk forsiktige formuleringer hvis det ikke er grunn til det.
- Bruk eksempler fra egen forskning.
- Stopp i tide.
- Journalisten har ikke lest artiklene eller boken din.
- Sjekk sitater, men vær sjenerøs.

Ole Martin Ihle
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tillegg har Hol lett etter en egnet dyre-
modell for videre studier og vist at mus er
uegnede som forsøksdyr for å studere
lagring av interleukin-8-lignende kje-
mokiner siden de ikke lagres på samme
måte i mus som i mennesker.

Hol har videre undersøkt effekten av
atorvastatin (virkestoffet i legemiddelet
lipitor®) på utskillelse av kjemokin fra
endotelceller og funnet ut at atorvastatin
reduserer transporten av kjemokiner til
celleoverflaten. Det er et velkjent feno-
men at atorvastatin demper betennelse i
karveggen. Dette kan skje ved forskjel-
lige mekanismer, men hemming av kje-
mokinets transport ut av cellen er ikke
tidligere beskrevet.

Cand.scient. Line Mari Flornes for-
svarte 13. august sin avhandling "The
antigen Presenting cell lectin-like re-
ceptor gene Complex,aPlEC,regulates
susceptibility to oil induced arthritis" for
graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.
arbeidet har blitt utført ved Institutt for

medisinske basal-
fag med Sigbjørn
Fossum som veile-
der. Flornes har
vist at et genkom-
pleks regulerer
følsomhet for olje-
indusert artritt i
rotte. Det er også

vist at gener i det tilsvarende genkomp-
lekset i menneske er assosiert med ledd-
gikt i menneske. Økt kunnskap om
hvordan genene i genkomplekset regu-
leres og hvordan reseptorene de koder
for fungerer vil føre til en større forståelse
av hvordan visse typer leddgikt utvikles
og gi et bedre grunnlag for å utvikle me-
disiner. I sitt arbeid har line Mari Flor-
nes og medarbeidere beskrevet
genkomplekset aPlEC, i rotte, mus og
menneske. genkomplekset inneholder
gener som koder for lektin-liknende re-
septorer uttrykt på antigenpresenterende
celler, en celletype som regulerer og mo-
dulerer en immunrespons. Ved hjelp av
en eksperimentell modell har de har fun-
net kandidatgener innad i komplekset
som mest sannsynlig styrer følsomhet for
indusert artritt i rotte. Det er vist en
kompleks regulering av disse genene og
at de kan styre utviklingen av autoim-
munitet.

Cand.scient. JoAndersRønneberg for-
svarte 30. juni sin avhandling "Dna
methylation analysis of primary breast
tumors: from single genes to microar-
rays" for graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Vessela n.Kristensen har veiledet
rønneberg ved Institutt for klinisk me-

disin. Temaet i
rønnebergs ar-
beid er epigene-
tisk regulering i
bryst svulster.
Epigenetiske for-
andringer er svært
hyppige i mange
ulike kreftformer

inkludert brystkreft, og rønneberg og
medarbeidere har funnet at forandringer
i pasientens Dna kan ha betydning for
i hvilken grad et gen er skrudd av ved
Dna metylering. Disse forandringene i
pasientens Dna kan dermed være viktig
i behandlingssammenheng hvis metyle-
ring av Dna er med på å påvirke tiden
et medikament får virke i en kreftcelle.

rønneberg og kolleger har funnet at
svulster som ikke har Dna metylering i
en membrantransportør har dårlig re-
spons på behandling med en bestemt
type cellegift og funnet at Dna mety-
lering i dette genet samt to andre gener
gir bedre overlevelse i denne pasient-
gruppen. Videre har rønneberg og kol-
leger identifisert fire gener som har
unormal Dna metylering i en gruppe
av pasienter med tidlig ikke-invasive
brystkreft samt identifisert spesifikke
epigenetiske forandringer i molekylære
undergrupper av brystkreft.

Cand.scient. Helge Roar Brekke for-
svarte 25. juni sin avhandling "new in-
sights into the biology of Malignant
Peripheral nerve Sheath Tumors iden-
tify biomarkers for disease outcome" for

graden ph.d. ved
Universitetet i
Oslo.arbeidet har
vært utført ved In-
stitutt for klinisk
medisin med
ragnhild a.
lothe som veile-
der. Pasienter som
har utviklet ma-

ligne perifere nerveskjedesvulster
(MPnST) vil nå kunne få stilt en bedre
diagnose. I avhandlingen beskriver

Brekke nye biologiske funn som skiller
pasienter med god og dårlig prognose.
Ved å analysere Dna i svulster fra 48
pasienter og se på hvilke forandringer
som har oppstått, er det avdekket en
gruppe pasienter med svært høy døde-
lighet. Disse pasientene har minst ett av
tre bestemte kromosomavvik som fører
til at bare 11 % overlever etter 10 år,
sammenlignet med pasienter uten noen
av disse avvikene, hvor 74 % overlever.
MPnST er en sjelden og aggressiv ond-
artet svulst, som ofte oppstår hos unge.
Hele 30-35% er yngre enn 30 år når
svulsten blir oppdaget. Halvparten av
disse pasientene har en medfødt genetisk
sykdom som heter nevrofibromatose
type 1 (nF-1). Denne studien viser at
kromosomavvikene var viktigere for di-
agnostiseringen enn vanlige holdepunk-
ter som størrelsen på svulsten, metastase
ved diagnosetidspunkt,nF1 status, svul-
stens plassering, kjønn, svulstgradering
og komplett remisjon. Flere molekylære
egenskaper i MPnST-svulster ble også
undersøkt, og bl.a. ble høyt uttrykk av
proteinet p53 funnet å være forbundet
med dårligere overlevelse.

Cand.med.Hege Elisabeth Giercksky
Russnes forsvarte 23. juni sin avhand-
ling "Molecular classification of breast
carcinomas" for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo. russnes har utført sitt
arbeid ved Institutt for klinisk medisin
med anne-lise Børresen-Dale som vei-
leder. I avhandlingen viser russnes hvor-

dan brystkreft
representerer flere
ulike sykdoms-
grupper. Sentralt i
dette arbeidet var
bruk av mikroma-
trise data hvor
man så på en-
dringer i gener fra

alle kromosomene i svulster fra nesten
600 brystkreftpasienter. Måten kromo-
somene var endret på ble brukt til å
gruppere svulstene inn i fire hovedgrup-
per som hadde helt ulike karakteristika
med hensyn til hvordan sykdommen
artet seg.

To markører ble utviklet, en som
målte komplekse endringer, CaaI
(complex arm aberration index) og en
som målte endringer i antall kopier av
hele kromosom armer, WaaI (Whole

vities from Malian
medicinal plants"
for graden
ph.d.18. juni ved
Universitetet i
Oslo. Doktor-
gradsarbeidet er
utført ved Far-
masøytisk Insti-
tutt, Universitetet

i Oslo med Berit Smestad Paulsen,Hilde
Barsett og Marti Inngjerdingen som vei-
ledere. Formålet med prosjektet er å vur-
dere effekten av medisinplanter, brukt i
tradisjonell medisin i Mali,mot immun-
relaterte sykdommer. arbeidet innehol-
der etnofarmakologiske studier av syv
medisinplanter fra to forskjellige områ-
der (Siby og Dioila) i Mali. Denne stu-
dien viste at den tradisjonelle bruken av
plantene stort sett bestod av vannek-
strakt av ulike plantedeler. På bakgrunn
av feltarbeidet ble det bestemt å fokusere
på plantene Biophytum petersianum,
Combretum glutinosum og Opilia celti-
difolia. Disse plantene har lang tradisjo-
nell bruk mot sykdommer som infiserte
sår, hudlidelser, malaria etc, hvor im-
munsystemet er involvert. Polysakkari-
der fra plantene ble isolert og deres
kjemiske struktur bestemt. De immun-
modulerende egenskapene til polysakka-
ridene ble studert i ulike biologiske
testsystemer in vitro.De biologisk aktive
polysakkaridene som ble isolert fra me-
disinplantene var av pektintype, men
med ulik struktur.

Cand.scient.ÅsmundKjendsethRøhr
forsvarte 4. juni sin avhandling "Struc-
tural and spectroscopic studies of the fla-
voprotein nrdI, thioredoxin BC3987,
and ribonucleotide reductase diiron-pro-

tein r2” for gra-
den ph.d. ved
Universitetet i
Oslo.arbeidet har
blitt utført ved In-
stitutt for moleky-
lær biovitenskap
med Kristoffer
andersson og

Hans-Petter Hersleth som veiledere.
Kjendseth røhr har i sitt arbeid studert
enzymet ribonukleotid reduktase, som
består av flere bestanddeler som er rela-
tivt like i alle arter fra bakterier til men-
neske. arbeidet som presenteres i

avhandlingen fokuserer på tre av disse
bestanddelene og hvordan disse virker i
detalj på atomær skala. En av problem-
stillingene som følger strukturelle studier
av enzymer på atomært nivå er hvordan
høyenergi røntgenstrålene som benyttes
under eksperimentet påvirker strukturen
vi forsøker å finne. I avhandlingen pre-
senteres en kombinasjonsstudie hvor vi
har brukt raman vibrasjonsspektroskopi
og kvantekjemiske beregninger for å stu-
dere disse effektene hos proteinbundet
riboflavin. Det viser seg at røntgenstrå-
lene kan påvirke tilstanden til riboflavin,
og dette har betydning for
struktur/funksjon analyser av proteiner
som inneholder denne og lignende ko-
faktorer.

For at enzymet ribonukleotid reduk-
tase skal kunne produsere Dna er det
avhengig av å få tilført elektroner fra thi-
oredoxin lignende proteiner. Den gene-
relle mekanismen bak elektron-
overføringen er omdiskutert og varierer
noe mellom forskjellige organismer. En
ny og plausibel elektronoverførings me-
kanisme, som kan gjelde thioredoxiner
som kjennetegnes av en spesiell amino-
syresekvens signatur, og er relevant for
flere underklasser av thioredoxin, pre-
senteres i avhandlingen.

M.sc. Torstein Lindstad forsvarte 26.
mai sin avhandling "Molecular Mecha-
nisms of adipogenesis and adipocyte
Biology - Possible role of MKPs and
STaMPs" for graden ph.d. ved Univer-

sitetet i Oslo.
Fahri Saatcioglu
har vært veileder
og arbeidet har
blitt utført ved In-
stitutt for moleky-
lær biovitenskap.
Økningen av
fedme er blitt et

globalt problem som drastisk øker fore-
komstene av type 2 diabetes, hjerte og
karsykdommer og kreft. For å øke for-
ståelsen av hvordan fedme forårsaker
disse sykdommene har doktorgradsar-
beidet fokusert på to basale spørsmål
inne fedmeforskning: 1. Hvordan lagrer
kroppen den økte fettmengden? 2. Hva
er sammenhengen mellom fedme og ut-
vikling av lokal betennelse i fettvevet?

1. når vi tar til oss mer energi enn
det vi konsumerer lagres mer fett i krop-

pen. Dette skjer enten ved at eksiste-
rende fettceller tar til seg mer fett og
vokser, eller at stamceller stimuleres til å
bli fettceller. Doktoranden har studert
sistnevnte prosess gjennom studier av
protein familiene STaMP og MKP, i
mus og i humane stamceller, og viser at
de begge ser ut til å spille sentrale roller
i reguleringen av nye fettceller.

2. Betennelse skyldes at immunfor-
svaret aktiveres, ofte på bakgrunn av en
bakterieinfeksjon.gjennom de siste ti år
er det imidlertidig blitt klart at fedme
alene kan forårsake lokal betennelse i
fettvev. Dette gjør at de normale funk-
sjonene til fettvevet drastisk forandres
med det resultat at sykdom utvikles.
Doktorgradsarbeidet har bidratt til iden-
tifisering av STaMP2 som et molekyl
som hindrer utvikling av betennelse og
karakteriserer videre hvordan STaMP2
reguleres av ulike stimuli.

Cand.med.vet. Johanna Hol forsvarte
27. august sin avhandling "Sorting, stor-
age and secretion of neutrophil-recrui-
ting CxC chemokines from endothelial
cells" for graden ph.d. ved Universitetet

i Oslo. Hol har
utført sitt arbeid
ved Institutt for
klinisk medisin
med guttorm
Haraldsen som
veileder. Hjerte-
og karsykdommer
er en hyppig

dødsårsak i den vestlige verden, og en av
de viktigste underliggende årsakene er
åreforkalkning i blodkar, der betennelse
er en viktig del av utviklingen. Johanna
Hol har i sin avhandling studert kjemo-
kiner som tiltrekker betennelsesceller.
Det er tidligere kjent at kjemokiner (bl.a.
interleukin-8) og andre viktige proteiner
kan lagres i endotelceller som kler innsi-
den av blodårene. Slik lagring er en av
faktorene som bidrar til at betennelses-
celler rekrutteres til skadet og infisert vev
bare få minutter etter skade. Man antar
at slik frigjøring av kjemokiner er en ska-
delig komponent ved f.eks.hjerneslag og
hjerteinfarkt, og dessuten en komplise-
rende faktor ved hjerte- og karkirurgi.
For å forstå disse mekanismene bedre
har Hol vist at en enkelt aminosyre i kje-
mokinet interleukin-8 er nødvendig for
at det skal kunne lagres i endotelceller. I
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norsk artikkel i nature cell biology:
gruppe ved Senter for kreftbio-
medisin identifiserer ny virke-
mekanisme for en tumorsuppressor

antonia og hennes medarbei-
dere merket seg at PtdIns3P
finnes på midtlegemet,
membranbroen mellom to

celler som er i ferd med å dele seg. For-
skerne ved radiumhospitalet klarte å
identifisere et PtdIns3P-bindende pro-
tein, FyVE-CEnT som en regulator
av cytokinese, den siste fasen av celle-
delingen. De fant videre at FyVE-
CEnT vandrer fra centrosomet til
midtlegemet i løpet av den tidlige fasen
av cytokinesen, drevet av KIF13a, et
motorprotein som frakter sin last langs
mikrotubuli. Med på lasset følger et
mindre protein, TTC19, som i sin tur
interagerer med CHMP4B, en kompo-
nent av det molekylære maskineriet
som forårsaker den endelige separasjo-
nen av de to cellene som er resultat av
celledelingen. Fjerning av PI3K-III,
FyVE-CEnT eller dens interagerende
proteiner fører til cytokinese-arrest og

en økt andel av celler som inneholder to
eller flere cellekjerner. Disse funnene er
publisert som en hovedartikkel i nature
Cell Biology.

http://www.nature.com/ncb/jour-
nal/vaop/ncurrent/abs/ncb2036.html

“Vi synes disse resultatene er spen-
nende”, sier Harald Stenmark, ”fordi de
kaster nytt lys over tumorsuppressor-ak-
tiviteten til PI3K-III og antyder en for-
bindelse mellom feilaktig cytokinese,
dannelse av flerkjernede celler og kreft.
Dette prosjektet illustrerer også nytte-
verdien av det tverrfaglige samarbeidet
som vi har etablert i Senter for kreftbio-
medisin og inkluderer forskere fra celle-
biologi så vel som fra pasientrettet
kreftforskning og biostatistikk. FyVE-
CEnT er hyppig mutert i kreft, og vi-
dere arbeid i senteret vårt vil avsløre om
PI3K-III/FyVE-CEnT-aksen kan ut-
nyttes for tidlig diagnose av kreft”.

PhD-student antonia Sagona
og hennes medarbeidere i Ha-
rald Stenmarks gruppe ved
Senter for kreftbiomedisin,
radiumhospitalet, har oppda-
get en ny virkemekanisme for
en kjent tumorsuppressor,
klasse III fosfoinositid-3-ki-
nase (PI3K-III), et enzym-
kompleks som genererer
membranlipidet fosfatidylino-
sitol-3-fosfat (PtdIns3P).

Konfokalmikroskopibilde av to datterceller under cy-
tokinese. Cellekjerner er farget i blått, mikrotubuli i
grønt og PI3K-III i rødt. Legg merke til at PI3K-
III akkumulerer på midtlegemet som adskiller de to
dattercellene. Bildet ble laget av Camilla Raiborg.

arm aberration index).En av utfordring-
ene var å utvikle en metode som ikke var
avhengig av hvilken type mikromatrise
som ble brukt slik at resultater fra mange
pasienter kunne slåes sammen.En kom-
binasjon av WaaI og CaaI markørene
ble benyttet for å klassifisere hver enkelt
svulst, og ved å studere et stort antall
svulster fant man ikke bare at denne
grupperingen ga ytterligere informasjon
om prognose men også at sykdomsgrup-
pene hadde ulike genetiske endringer,og
ville muligens profitere på ulik type be-
handling. Et vesentlig funn var at i alle
gruppene hadde pasienter med svulster
med forhøyet CaaI en mer aggressiv
form av sykdommen.

Cand.scient.WanjaKildal forsvarte 23.
juni sin avhandling "Dna ploidy as a
prognostic marker in selected gynecolo-
gical malignancies" for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. arbeidet har vært

utført ved Institutt
for klinisk medisin
med Håvard E.
Danielsen som
veileder. Feil i cel-
ledelingen kan
føre til feil antall
kromosomer i
dattercellene, også

kalt aneuploiditet. I sitt doktorgradsar-
beid har Kildal og medarbeidere funnet
at målinger av Dna-ploiditet kan iden-
tifisere risikogrupper for tilbakefall av
sykdom for pasienter med lokalisert egg-
stokkreft og bindevevssvulster i livmor.
For pasienter med lokalisert eggstokkreft
kan en ved hjelp av Dna-ploiditet
undersøkt med bildeanalyse og histolo-
gisk gradering identifisere en pasient-
gruppe som har meget lav risiko for
tilbakefall av sykdom. Dna-ploiditet
blir derfor foreslått som ny prognostisk
markør.
β-catenin er et multifunksjonelt pro-

tein som er viktig for blant annet celle-
kontakt, embryoutvikling, differen-
siering, vekst og spredning av celler. β-
catenin har en nøkkelrolle i Wnt-signal-
veien. Feil aktivering av Wnt-signalveien
bidrar til kreftutvikling og kreftprogre-
sjon i ulike vevstyper. Et av kjenneteg-
nene på aktivert Wnt-signalisering er
akkumulering av β-catenin i cellekjer-
nen. Kildal og medarbeidere har kartlagt
ekspresjon og lokalisasjon av β-catenin i

svulster fra pasienter med lokalisert egg-
stokkreft og livmorsarkom. Kjerneut-
trykk av β-catenin ble hyppig observert
i de histologiske typene endometrioid
eggstokkreft, samt endometriestroma-
sarkom og adenosarkom. Videre fant
man at både membran- og cytoplas-
mauttrykket av β-catenin var oppregu-
lert i svulster fra pasienter med
leiomyosarkom og udifferensiert livmor-
sarkom. Disse observasjonene kan indi-
kere en hittil udokumentert og viktig
rolle for β-catenin og Wnt-signalveien
hos pasienter med disse krefttypene, og
kan også være et potensielt terapeutisk
mål.

Cand.scient. Christel Taranger Fre-
berg forsvarte 8. juni sin avhandling
"reprogramming somatic nuclei to a
pluripotent state with cell-free extract"
for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.
Phillippe Collas har vært veileder og ar-

beidet har blitt ut-
ført ved Institutt
for medisinske ba-
salfag. Freberg har
i sin doktorav-
handling ompro-
grammert celler
fra nyrer til å bli
stamcellelignende

og deretter brukt disse nye cellene til å
lage fett-,bein-,brusk- og nervelignende
celler. Denne måten å skaffe stamceller
på er nyttig i fremtidig behandling av
sykdommer hvor kroppen slutter å lage
enkelte celletyper selv. Man kan altså
omprogrammere celler som har fått sin
endelige oppgave til stamceller for der-
etter å programmere dem til å bli den
celletypen kroppen trenger. Først lages
det hull i nyrecellenes cellemembran.
Deretter bades nyrecellene i en suppe av
moste celler som inneholder stamcel-
leinformasjon. Dette gir nyrecellene den
informasjonen de trenger for å ligne
stamceller. Etter en time plukkes cellene
ut igjen og hullene tettes igjen. Så dyr-
kes cellene videre og begynner å oppføre
seg som stamceller og lager proteiner
som stamceller fra embryoer lager.Disse
cellene blir så dyttet videre i retning av
andre typer celler som kroppen skulle
trenge.

M.Sc. Ali Areffard forsvarte 3. juni sin
avhandling "Ovarian Cancer; results of

an immunoprote-
omic analysis and
correlation to cli-
nical data and im-
munohistology"
for graden ph.d.
ved Universitetet i
Oslo. arbeidet

har blitt utført ved Institutt for klinisk
medisin med gustav gaudernack som
veileder. I eggstokkreft har man påvist
såkalte kreftstamceller som vil overleve
tilgjengelig behandling i dag. I sin av-
handling beskriver areffard etablering av
en cellelinje med stamcelle karakter fra
en pasient med eggstokkreft og studier
på disse kreftcellene.

antistoffer som produseres av spesi-
elle immunceller i blodet hos kreftpasi-
enter vil gjenkjenne kreftsvulster mens
en frisk person ikke har disse antistof-
fene. Vi har benyttet en ny metode, som
går ut på å bruke antistoffer fra samme
pasient som eggstokkreftcellene ble eta-
blert fra, til å identifisere nye antigener
som er produsert av disse kreftcellene.Vi
identifiserte en rekke nye antigener som
er tidligere beskrevet å være involvert i
kreftutvikling og/eller bidra til resistens
mot cellegiftbehandling. Ett av de iden-
tifiserte antigenene, Stomatin-like pro-
tein 2, antas å ha prognostiske
egenskaper i andre kreftformer,men den
kliniske rollen i eggstokkreft er ukjent.
Vi studerte dette antigenet i en rekke
svulstprøver fra eggstokkreft pasienter og
observerte en økning i produksjonen av
dette proteinet hos pasienter som har fått
cellegiftbehandling sammenlignet med
pasienter som ikke hadde blitt behandlet
på tidspunktet prøvene ble tatt. Det kan
derfor antas at kreftcellene øker produk-
sjonen av dette proteinet som en konse-
kvens av cellegiftbehandling.



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

PostAbonnement
B – Economique

Annonse


