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biokjemien i kjemiåret 2011

neste år - 2011 er utropt til Det internasjonale kjemiåret. De forente nasjoners 63. generalforsamling vedtok 30.
desember 2008 å utpeke 2011 til kjemiens år, med et tilhørende slagordet: ”Chemistry – our life, our future.” Fn
bestemte at UnESCO og IUPaC skal samarbeide om arrangementet. les mer om det internasjonale aspektet
på www.chemistry2011.org.

norsk kjemisk selskap (nKS), norsk representant i IUPaC, er ansvarlig for gjennomføringen av Det internasjonale kjemi-
året 2011 i norge og leder av dette arbeidet er professor Einar Uggerud (einar.uggerud@kjemi.uio.no) ved Kjemisk institutt,Uni-

versitetet i Oslo. Virksomheten i norge har sin egen side med blogg (http://www.kjemi.no/iyc2011/).
Kjemiåret faller i tid beleielig sammen med to viktige hendelser i Oslo,Universitetets 200-års jubileum og VM

på ski i nordiske grener som åpner i slutten av februar.Einar og hans medarbeidere søker å markere kjemiåret i begge
sammenhenger, blant annet i Spikersuppa under ski-VM, men også ved andre andledninger og andre steder i lan-
det. De har også henvendt seg til norsk biokjemisk selskap med forespørsel om vår organisasjon ønsker å markere
biokjemien innenfor kjemiåret 2011. Målsettingen er å gjennomføre tiltak og arrangementer som skal vise all-
mennheten den store betydningen kjemi har og har hatt i samfunnet. Barn og ungdom vil være den viktigste mål-
gruppen.

Siden nBS ikke har en tung sentralorganisasjon, er det viktig at dere i lokallagene i Tromsø,Trondheim, Ber-
gen, ås og Oslo vurderer hvilke muligheter dere har til å markere biokjemien innenfor kjemiåret. nBS medlem-
mer utenfor disse områdene oppfordres selvfølgelig også til dette. Det kan være formålstjenlig å ta utgangspunkt i
lokale forhold med hensyn til formidling av prosjekter og samarbeid med næringsliv. Dersom det påløper utgifter,
bør man søke å dekke disse med lokale offentlige og private sponsormidler, eventuelt i samarbeid med nKS.Et lite

hjertesukk: alle formidlingstiltak i dag ser ut til å skulle rette seg mot barn og unge, men vi bør vel ikke overse at voksne også
kan være et takknemlig formidlingspublikum. Det er jo også voksne som stemmer ved valg og avgjør hvem som skal styre de of-
fentlige forskningsmidlene.

Uavhengig av hvor man bor i landet, kan man bidra til fremheve biokjemien i kjemiåret på egenhånd. nKS ønsker å kunne
tilby kronikker med relevans for grensesnittet mellom kjemi og samfunn til dagspressen. Dette er en utfordring som også går til
nBS-medlemmer.Man risikerer selvfølgelig å ikke bli publisert,men samtidig også å bli publisert flere ganger.nBS-nytt vil sam-
tidig kunne vurdere om noen av kronikkene passer for vårt fagblad, enten i original eller tilpasset versjon.Kontaktperson for kro-
nikkprosjektet er professor leiv K. Sydnes, Universitetet i Bergen (leiv.sydnes@kj.uib.no).

ånden Som gikk
Jeg tenker ikke her på Fantomet, for han går fortsatt. Jeg tenker på dugnadsånden. Er den forsvunnet? Hvor gikk den hen? Det
er stadig vanskeligere å få personer til verv som ikke kaster av seg i form av lønn eller forskningsmidler.Tenk deg det utenkelige:
Et medlem som henvender seg til nBS med ønske om å bidra. Er det noe jeg kan gjøre? Trenger nBS-nytt en ny annonsean-
svarlig? greit. Den tar jeg! Ellers noe? ny generalsekretær? ny president? Herlig, jeg er klar!
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Høsten er tiden på året da de store forskningsprisene blir delt ut. I dette nummeret av nBS-nytt kan du lese om
Kavliprisen i nevrovitenskap (skrevet av linda Hildegard Bergersen og Jon Storm-Mathisen), om nobelprisen
i medisin (skrevet av arne Sunde) og om Jahre-prisene (skrevet av Kristi grønvold Bache og Camilla raiborg).
Dette nummeret inneholder ellers to artikler om forskningsaktiviteter her i landet. Marit Otterlei skriver om

kreftforskning i sin gruppe ved nTnU og Torsten Waldminghaus, fra gruppen til Kirsten Skarstad på radiumhospitalet, rap-
porterer om en studie som har vakt oppmerksomhet (ChIP on Chip). Det er referater fra møter om endocytobiologi (Tromsø),
krystallografi av makromolekyler (Sicilia) og antigenpresentasjon (Oslo). Det er også omtale av to artikler i PnaS med nor-
ske første og siste forfattere. Den ene artikkelen omtaler en publikasjon fra gruppene til anne-lise Børresen Dale og Ves-
sela n. Kristensen (aSCaT; alllele-Specific Copy number analysis of Tumors); den andre artikkelen omtaler et arbeid om
cellebiologiske mekanismer ved muskeltrening (fra gruppen til Kristian gundersen). Erik Boye starter en ny
spalte, kalt Ordkløveri. Spalten som i forrige nummer ble kalt Bioidioten har skiftet navn for å forhindre for-
veksling med forfatteren av de tidligere Bioidioten innleggene i tidsskriftet. Spalten fortsetter under navnet
Biorabiaten og arnt raae bidrar fremdeles med sine streker.

redaktøren takker de mange bidragsytere til dette heftet og er svært fornøyd med at så mange personer har
sendt bidrag til nBS-nytt den siste tiden, hvilket har medført at flere innlegg er blitt forskjøvet til neste nummer.
Jeg håper på fortsatt mange bidrag i tiden som kommer, samt tilbakemeldinger på hva dere liker og ikke liker av
stoffet som serveres.

Omtalen av artikkelen fra Kristian gundersens gruppe i PnaS konkluderer med ”Tren mens du er ung”fordi
resultatene fra denne studien med mus antyder at en med opptrente muskler lettere kan trene seg opp igjen se-
nere. Selv om de ikke har testet effekten av dopingmidler er deres resultater av stor interesse for dopingproble-
matikken der en etter å ha avlagt positiv dopingprøve blir utestengt fra idretten for maksimalt 2 år. Mange er av den oppfatning
at det er alt for lite og resultatene som nå er publisert fra gundersens gruppe kan være viktige i denne sammenheng siden de
antyder at gevinsten en kan få ved doping kan vare betydelig lengre.

Uansett lengde på dopingstraffen er det viktig at det bare er de skyldige som blir dømt. I denne sammenheng dukket det for
kort tid siden opp en svært interessant sak i media. alberto Contador, vinneren av årets Tour de France på sykkel, ble rapportert
tatt for doping med bruk av Clenbuturol, et stoff som står på dopinglistene både som steroid og astmamedisin. Contador hev-
det at han måtte ha fått i seg stoffet via en biff (substansen brukes som fortilsetning til kyr i enkelte land). Da aftenposten
spurte norske dopingeksperter om dette tilfellet svarte Peter Hemmersbach (aftenposten 1. oktober) at ved påvisning av så små
mengder som det var snakk om i dette tilfelle (50 pg/ml) bør saken undersøkes nærmere før konklusjoner trekkes.Det var et for-
nuftig svar, da en utøver ikke må dømmes dersom den ”positive dopinganalysen” kan forklares ved at utøveren har spist en biff
eller fått i seg stoffet på andre måter som vedkommende ikke kan lastes for. Hvor går grensen for hvor mye Clenbuturol en kan
ha i urinen etter å ha spist en biff? Hvordan skal vi forholde oss til denne type problemstilling etter hvert som analysemetoder
blir mer og mer sensitive? Om noen år kan vi kanskje påvise en hundredel, eller en tusendel lavere stoffmengder enn det som
kan måles med dagens metoder. Det bør være opplagt at i de tilfelle der dopingmidler kan bli inntatt via vanlig mat så står do-
pingjegerne overfor svært vanskelige problemstillinger.Disse kan kreve betydelig med oppfølgende forskning der det ikke er gitt
at sikre konklusjoner kan trekkes til slutt.

I tilfelle Contador fremkom det på et senere tidspunkt at det også var påvist plastmyknere i urinen og dette ble omtalt i media
som bevis på at bloddoping var blitt praktisert ved injeksjon av eget blod. Imidlertid kan en nok få i seg også slike substanser
uten at en har fått reinjisert eget blod.Dermed vil også påvisning av plastmyknere kreve nøye vurdering av resultatene før en kon-
klusjon kan trekkes. Det er viktig at utøverens rettsikkerhet blir ivaretatt og dersom utøveren forlanger det så må all dokumen-
tasjon bli gjort tilgjengelig for andre eksperter enn de som er tilknyttet dopingkontrollen. Kompetanse fra vårt fagfelt, med
kjemisk/biokjemisk analyse av biologisk materiale samt metabolisme av substansene, er av helt sentral betydning for denne type
problemstilling.

redaksjonen avsluttet 27. oktober 2010. Etter at redaksjonen var avsluttet ble det besluttet at årets to siste hefter av Kjemi
vil bli slått sammen til ett hefte. Dette vil medføre at utsendelsen av papirutgaven av nBS-nytt 6/2010 vil bli ca. 4 uker forsin-
ket. Vi beklager dette.Tidsfrister for innsendelse av stoff til de tre første numrene neste år: 28. januar, 28. mars og 27. mai.

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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For litt over 120 år siden innså
man at hjernen består av en-
heter: nerveceller, eller neuro-
ner, som kommuniserer med

hverandre gjennom kontaktpunkter i
nerveendene, senere kalt synapser. Vår
egen Fridtjof nansen – senere blant
annet preses for Det norske vitenskaps-
akademi – var den første som publiserte
dette prinsippet (i 1886).

Ved synapsen er det små pakker,
eller vesikler, i nerveenden. De innehol-
der neurotransmitter¬substansen som
gir signalet videre til den neste nerve-
cellen. når nerveimpulsen når nerveen-
den, åpner den spenningsstyrte
kalsiumkanaler. Kalsiumionene som
strømmer inn, utløser sammensmelting
av en eller flere vesikler med overflate-
membranen og tømmer dermed trans-
mittersubstansen ut i synapsespalten.
Denne prosessen kalles eksocytose.

Prisvinnerne har klarlagt nøkkel-

komponentene i det molekylære mas-
kineriet som styrer eksocytotisk frigjø-
ring av nevrotransmitter. Deres arbeid
viser at dette er et spesialtilfelle av de
grunnleggende mekanismene for dyna-
mikken i cellens membraner.

richard Scheller identifiserte og
klonet genene for flere proteiner, sener
kalt SnarEs, som er ansvarlige for
nevrotransmitterfrigjøring ved eksocy-
tose. SnarE proteinene sitter dels i
vesiklenes membran og dels i overflate-
membranen.

Thomas Südhof lyktes i å finne og
klone genene for flere andre proteiner
som kontrollerer eksocytose, og brukte
genetisk modifiserte mus for å vise hvil-
ken funksjon de har. Et av disse protei-
nene, synaptotagmin, viste seg å være
den kalsiumfølsomme ”avtrekkeren” for
transmitterfrigjøring.

James rothman oppdaget proteiner
som er viktige for membranfusjon og

Kavliprisen i nevrovitenskap
for 2010 gis for oppdagelsen
av en biologisk “nanomaskin”.
Dette er et av de første ek-
semplene på en nevrobiologisk
prosess der vi forstår i detalj
hva de enkelte molekylene
gjør og hvordan de samvirker.

kavliprisen i nevrovitenskap 2010

Richard Scheller, Genentech, omas Südhof, Stanford University, og James Rothman, Yale University, mot-
tar Kavliprisen i nevrovitenskap av H.M. Kong Harald. (Foto: Terje Bendiksby/Scanpix)

Da Kavliprisene ble delt ut for 2. gang, i Oslo 7. september, gikk prisen i
nevrovitenskap til 3 forskere med bakgrunn i biokjemi

James rothman, richard Scheller, og Thomas Südhof deler prisen
“for discovering the molecular basis of neurotransmitter release”

eksocytose i mange ulike celletyper.
Han fant at disse proteinene, når de ble
immobilisert og eksponert for hjerne-
ekstrakt, bant nettopp de proteinene
som Scheller hadde identifisert. Dette
ledet til ”SnarE-hypotesen” for vesik-
kelfusjon og eksocytose.

Ved synapsen legger et vesikkelpro-
tein, eller v-SnarE, og to målmem-
branproteiner, eller t-SnarEs, seg
inntil hverandre og danner derved en

snodd, fjærlignende streng. lik en gli-
delås drar den de to membranene sam-
men. En rekke ytterligere proteiner
kontrollerer prosessen. Denne grunn-
leggende mekanismen ligger til grunn
for alle former for membranfusjon, men
egenskapene til de proteinene som del-
tar i nevrotransmitter¬frigjøring, er
spesialisert for hurtighet, og for presi-
sjon i tid og sted.

Forstyrrelser eller endringer i dette

Glidelåsmodellen for SNARE-katalysert membran-
fusjon. Helikser (t-SNARE, rød) forankret i nerve-
endens overflatemembran binder seg sammen med
en heliks (v-SNARE, blå) forankret i vesikkelmem-
branen. Sammenbindingen starter i SNARE-pro-
teinenes N-terminaler, som er lengst vekk fra
membranene, og beveger seg i retning av C-termi-
nalene, som er nærmest membranene. Dette gir en
kraftvektor (piler) som trekker fosfolipid-dobbeltla-
gene inntil hverandre, og tvinger dem til å smelte
sammen. På grunn av sterisk hindring skjer full-
stendig lukking av glidelåsen først når membranene
er smeltet sammen, slik at de to prosessene er termo-
dynamisk koplet. Når fusjonene er skjedd, er kraft-
vektoren borte og proteinheliksene danner det
lavenergetiske cis-SNARE-komplekset. (Basert på
omas C. Südhof and James E. Rothman (2009)
Membrane fusion: grappling with SNARE and SM
proteins Science 323:474-477)

Nervecellene, nevronene, har nervetråder som snor seg omkring hverandre og danner kontakter. Synapsen er
kontakten mellom nerveenden og den neste nervecellen. Nerveenden har synaptiske vesikler (blå). De innehol-
der nevrotransmitter som kan tømmes i synapsespalten ved at vesikkelmembranen smelter sammen med over-
flatemembranen. (Bildet til venstre er fra Fridjof Nansens doktoravhandling “e structure and combination
of the histological elements of the central nervous system” Bergen Museums Aarsberetning for 1986, Printed by
John Grieg, Bergen, 1887. Nansen så nervefletninger med nerveender og forsto at dette er det “principal seat
of the nervous activity… principal seat of intelligence”. Skissen til høyre: Elektronmikroskopet viste 70 år se-
nere synapsespalten og de synaptiske vesiklene.)

“practically everything we touch in our daily lives has been
developed or improved through basic research” fred kavli
Fridtjof Kavli (født 1927), fra Eresfjord i romsdal og sivilingeniør i fysikk fra norges tekniske høyskole i Trondheim, tjente
milliarder på sensorer som brukes i romskip, fly og biler. Han ville bruke rikdommen til å fremme grunnforskning, i de fel-
tene der han forutser at de mest fantastiske nyvinningene vil komme, nemlig astrofysikk, nanovitenskap, og nevrovitenskap.

Fred Kavli forteller om hvordan han i ungdommen, under stjernehimlen i vinterfjellet, ble fasinert av verdensrommets
uendelighet og snøkrystallenes mikrokosmos, og av menneskesinnets fantastiske kompleksitet – her er en del av bakgrun-
nen for at han satser på vitenskapene om de største og de minste dimensjoner, og om hjernen, det mest komplekse systemet
vi kjenner. Det er fristende å dra tråder til Bjørnstjerne Bjørnson som også vokste opp i Eresfjorden og kan ha hatt liknende
inspirasjon for diktet “Ære det evige forår i livet som alting har skapt! ...Intet så småt, at ej finnes et mindre ingen kan se.
Intet så stort, at ej finnes et større bortenfor det ...”

The Kavli Foundation oppretter Kavli research Institutes verden over, og har opprettet Kavliprisen i samarbeid med
Kunnskaps¬departementet og Det norske vitenskaps-akademi. akademiet deler ut prisene, i Oslo, 1 million USD i hvert
felt.Uavhengige priskomiteer i hvert av de tre fagene er oppnevnt etter forslag fra vitenskaps¬akademiene i Frankrike,Kina,
Storbritannia (The royal Society), Tyskland (The Max Planck Society), og USa (The national academy of Sciences).
Prisene deles ut hvert annet år, første gang var i 2008.

Kavliprisen – “Science prices for the future” – er ment som et supplement til nobelprisen og gis ikke til forskere som
før har fått nobelprisen (for samme arbeid). Prisene skal gi anerkjennelse for fremragende naturvitenskapelig forskning, -
hedre usedvanlig kreative forskere, - bedre publikums forståelse for forskere og deres arbeid, - fremme internasjonalt vi-
tenskapelig samarbeid. Kavli valgte å plassere prisene i Oslo for at de skal komme hans fedreland best mulig til gode.
Pengesterke personer og styresmakter i det nyrike norge bør se et forbilde i Fred Kavli.
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molekylære maskineriet ligger til grunn
for ulike sykdommer. Mange psykia-
triske og nevrologiske sykdommer er
knyttet til varianter av SnarE-gener
eller endringer i ekspresjonen av ge-
nene. Klarleggingen av dette er ennå i
sin begynnelse, men den nye kunnska-
pen som er framskaffet av prisvinnerne,
er nødvendig for å forstå sykdomspro-
sessene og for en rasjonell tilnærming
til å finne nye strategier for diagnose og
behandling. Dette er i tråd med Fred
Kavlis understreking av hvor viktig
grunnforskning er for praktiske nyvin-
ninger. nysgjerrighetsdreven forskning
– for å forstå naturen – er en iboende
egenskap ved menneskehjernen, og ved
menneskenes kultur – og, den gir ”nyt-
tige” biprodukter.

Se Kavliprisens nettsider www.kavli-
prize.no/ og intervju med prisvinnerne i
Nature Reviews Neuroscience Vol 11, ok-
tober 2010, pp 669-673 www.nature.-
com/nrn/ jounal/v11/n10/pdf/nrn-
2900.pdf
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kavlipris i nanovitenskap for kunstig “nanomaskin” av dna
Mens en biologisk nanomaskin er tema for Kavliprisen i nevrovitenskap, har den ene av de to som vant Kavliprisen i na-
novitenskap utviklet kunstige nanomaskiner på grunnlag av et biologisk molekyl, nemlig Dna.

nadrian C. Seeman, new york University, som deler årets Kavlipris i nanovitenskap med Donald M. Eigler, IBM al-
maden research Center, San Jose, “for their development of unprecedented methods to control matter on the nanoscale”,
startet feltet Dna nanoteknologi i 1980. Han innså at Dnas evne til å danne basepar kunne brukes til å organisere stoff
tredimensjonalt på nanometerskala. Etter mange års arbeid kom han fram til regler for design av Dna-tråder som gav kun
en bestemt ønsket struktur. Han har utviklet ideen videre til å konstruere nano¬mekaniske 2- og 3-trinns brytere, robotar-
mer, tidsinnstilte og selvgående nanoroboter, og nylig et programmerbart samlebånd.

Kavlipriskomitéen i nanovitenskap belønner Seeman “for inventing Dna nanotechnology, for pioneering the use of
Dna as a non-biological programmable material for a countless number of devices that self-assemble, walk, compute and
catalyze”.

Dette blir biokjemi på en ny måte. Man kan se for seg nanoroboter som utfører oppdrag i bestemte deler av bestemte
celler i en levende kropp. Det er sannsynlig at innretninger basert på Seemans arbeid vil bli nyttige i mange felt, ikke minst
i medisinsk diagnostikk og behandling.

nytt syn på de cellebiologiske
mekanismene ved muskeltrening:
tren mens du er ung

Forsker Jo C. Bruusgaard sam-
men med Ida. B. Johansen, In-
grid M. Egner og zaheer a.
rana har i en serie eksperi-

menter kommet på sporet av det som
kan være grunnlaget for ”muskelhu-
kommelse”. Muskelhukommelse i
denne sammenhengen betegner den
observasjon mange har gjort om at har
man en gang trent seg sterk er det let-
tere å trene seg opp igjen enn det var
første gangen.

-Muskelcellene er en av de ytterst få
cellene hos vertebrater som har flere cel-
lekjerner, noe som trolig har sammen-
heng med at cellene har mye større
volum enn andre celler. når man trener
begynner stamceller i muskelvevet og
dele seg og smelter sammen med mus-
kelfibrene slik at disse kan betjene det
økte cytoplasmiske volumet.Slutter man
å trene atrofierer muskelcellene igjen, og
lærebøkene sier at da dør de ”ekstra”kjer-
nene gjennom apoptose, forklarer gun-
dersen.

Ved å ta i bruk nye in vivo teknikker
for billedbehandling har gruppen kun-
net følge med enkeltkjerner i muskelcel-

ler i intakte mus.
-Det forsvinner ikke en eneste

kjerne, sier gundersen.
Han forteller at han alltid har syntes

det var merkelig at noen cellekjerner
skulle gå i apoptose i en ellers intakt celle.
gruppen har vist at det høye kjernetallet
man oppnår ved trening holder seg selv
om muskelen er fullstendig inaktivert i
minst 3 måneder hos mus som har en
livslengde på et par år.

-Vi vet ikke hvor lenge det forhøy-
ede kjernetallet holder seg hos mennes-
ker, men det kan meget vel være resten
av livet tror gundersen.

Evnen til å rekruttere nye kjerner er
dårligere hos eldre,kanskje p.g.a. svakere
notch signalering. Det kan derfor være
grunner til å tro at det er gunstig å trene
seg sterk tidlig i livet.

Fallulykker knyttet til svake muskler
er et stort problem hos eldre, og resulta-
tene kan tolkes som en oppfordring til å
trene mens man er ung.

- likevel, det er aldri helt for sent,
understreker gundersen.

Strukturelle endringer i mus-
kelceller etter styrketrening er
mye mer varige enn hittil an-
tatt. Dette viser resultater fra
professor Kristian gundersens
forskningsgruppe ved Institutt
for molekylær biovitenskap
ved UiO som nylig er publi-
sert i PnaS.

Muskelfiber med cellekjerner i grønt.
Fred Kavli, et forbilde for pengesterke personer og
styresmakter i Norge
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”I see bottles and bottles of stem cells”sa
robert g. Edwards til meg en sen juni-
kveld 1983. Vi satt på hver vår barkrakk
i Wien og han hadde nettopp spandert
en whisky på den lille ukjente embryolo-
gen fra norge. Bob, som han insisterte
på å bli kalt, var på den tiden allerede en
verdensstjerne. Han var, sammen med

gynekologen Patric Steptoe, ansvarlig for
å ha utviklet metoder for befruktning
utenfor kroppen (IVF) som tilslutt re-
sulterte i fødselen av verdens første IVF-
barn louise Brown i 1978. Min
motivasjon for å kravle opp på barkrak-
ken ved siden av Bob var å fiske etter
praktiske råd i forbindelse med IVF, vi

hadde ikke holdt på så lenge i Trond-
heim og jeg følte behov for gode råd.
Bob avviste med engelsk høflighet mine
forsøk på fisking, han ville heller snakke
om stamceller.

Bob Edwards startet allerede i 1950-
årene å jobbe med sikte på å få til be-
fruktning av egg fra mennesker utenfor
kroppen. På den tiden var dette blitt ut-
ført vellykkede forsøk på å modne og be-
frukte egg fra kaniner og man hadde i
1959 lykkes i å oppnå vellykket svange-
skap og fødsel (1). Edwards ønsket å få
dette til hos mennesker og publiserte i
1965 at han hadde lykkes i å modne egg
fra mennesker in vitro (2).året etter pu-
bliserte han også at han hadde fått til å
dyrke fram stamceller fra kaninegg som
hadde vært befruktede og dyrket in vitro
(3). Han fortale meg i juninatten i 1983
at det var de kliniske mulighetene han så
for seg ved å kunne dyrke og differensi-
ere humane stamceller som var den
egentlige motivasjonen for å utvikle IVF
hos mennesker.

Edwards er fysiolog og ikke medisi-
ner og det var ikke så lett for han å få til-
gang på egg fra mennesker.Det etablerte
medisinske miljø i Storbritannia på det
tidspunktet hadde liten sans for Edwards
sine ideer om befruktning utenfor krop-
pen. Samtidig med at Edwards drev
med sine eksperimenter, hadde gyneko-
logen Patric Steptoe blitt fascinert av
muligheten av å kunne gjøre undersø-
kelser og enkle kirurgiske inngrep ved
hjelp av det som senere skulle bli he-
tende laparoskopi eller kikkhullskirurgi.
Mr.Steptoe fikk heller ingen høy stjerne
blant sine medisinske kollegaer på grunn
av dette. De mente da at laparoskopi
aldri ville bli et brukbart alternativ til
klassiske kirurgiske teknikker. Edwards
hadde hørt om denne Steptoe og opp-
søkte han for å høre om de sammen
skulle forsøke å utvikle en metode for in
vitro befruktning hos mennesker. I løpet
av de neste 10 årene utviklet de systema-
tisk teknikker for hormonstimulering av
kvinnen, laparoskopisk egguthenting, in
vitro befruktning og dyrkning av embryo
og tilbakesetting av embryo til livmoren.
I 1978 resulterte dette i verdens førstes
fødsel etter IVF (4). Siden den gang har
det blitt født ca 4 millioner barn etter be-
fruktning utenfor kroppen. Bob Ed-
wards var snar til å forutse den videre
utvikling av assistert befruktning, ned-

frysning av befruktede egg,eggdonasjon,
surrogati og muligheten til å genetisk
undersøke befruktede egg før de ble satt
tilbake til livmoren (PgD).

Bob kunne ha vært en rik mann,
men han brukte de pengene som be-
rømmelsen ga han til forskning. av pri-
vate midler finansierte han forskning
både på Universitet i Cambridge og på
privatklinikkene Bourn Hall som han og
Steptoe drev sammen.

De første vellykkede forsøk på å lage
humane embryonale stamceller lykkes
ikke før i slutten av 90-åra, dette av
forskningsgrupper som bygde på den
kunnskap og erfaring Bob Edwards
hadde brakt til verden (5). Bob Edwards
ivret for at vi skulle danne en europeisk
forening med det formål å drive utdan-
ning og styrke europeisk forskning inne-
for feltet. Jeg ble med i den
arbeidsgruppen som etablerte European
Society of Human reproduction and
Embryology (ESHrE) i 1985.Bob Ed-
wards ble valgt til ESHrEs første for-
mann og inn i styret ble jeg også litt
overraskende valgt inn (se bilde). Jeg fikk
ansvaret for ESHrEs utdanningsvirk-
somhet og arbeidet tett sammen med
Bob Edwards de neste to dekadene.

ESHrE etablerte fagtidskrifter
(Human reproduction, Molecular
Human reproduction og Human re-
production Update) med Bob Edwards
som redaktør. Tidskriftene fikk snart
høye impact faktorer og regnes nå som
de ledende i feltet. Bob var en utmerket
redaktør.Han hadde et utstrakt nettverk,
kunne hele fagfeltet til bunns både kli-
nikk og grunnforskning og førte selv en
dyktig penn.Bob var opptatt av at vi som
arbeidet i et forskningsfelt som av mange
ble oppfattet som etisk vanskelig skulle
engasjere oss i samfunnsdebatten. Vi
skulle ikke sky våre kritikere, men for-
søke å inkludere dem. ESHrE dannet
en etikk-komité der vi fikk med oss eti-
kere og filosofer i tillegg til teologer fra
ulike trosretninger.

Vi som kjente fagfeltet og Bob godt,
har i mange år jobbet for at han skulle få
den anerkjennelsen han fortjente. Han
har nesten egenhendig drevet fram fag-
feltet assistert befruktning og lagt
grunnlaget for den revolusjon vi nå ser i
forståelsen av human stamceller og
stamcelledifferensiering. Han ble nomi-
nert til lasker prisen (den amerikanske

”nobelprisen”) i 2000 og fikk den i 2001.
Han har gjentatte ganger vært nominert
til nobelprisen uten at det har resultert i
at han fikk prisen. Vi hadde nesten gitt
opp og antok at nobelkomiteen kanskje
syntes han og fagfeltet var for kontro-
versielt. gleden var derfor stor da vi fikk
vite at han ble tildelt nobelprisen i me-
disin for 2010.
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tissue cultures derived from ova and
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13:385-407.

4) Steptoe, P. C. and Edwards, r. g.
(1978) Birth after the
reimplantation of a human embryo.
lancet 2:366.

5) Thomson, J. a., Itskovitz-Eldor,
J., Shapiro, S. S., Waknitz, M. a.,
Swiergiel, J. J., Marshall, V. S. and
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cell lines derived from human
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nobel prisen i medisin 2010
til professor robert g. edwards

Bob Edwards sammen med artikkelforfatteren under et møte i Bonn i juni 1985 da ESHRE ble formelt stiftet.
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at ærlig arbeid, møysommelig tanke-
virksomhet og betydelige oppdagelser
ligger til grunn for den heder og ære
som er prisvinnerne forunt. Prisen ble
første gang delt ut i 1960.

For årets hovedprisvinner, professor
ved universitetet i Helsinki,Dr.Kari ali-
talo, føyer prisen på 1 million kroner seg
inn i rekken av mange andre store priser
som er blitt ham tildel for langt virke og
banebrytende forskning på dannelse av
blod- og lymfatiske karsystemer. For de
to som deler prisen for yngre forskere på
400.000 kroner, professor robert a.
Fenton,universitetet i aarhus og profes-
sor Mikko niemi, universitetet i Hel-
sinki, var nok prisen i større grad et
overraskende element som kommer vel
med på et relativt tidlig stadium i karri-
eren. Dette er også en av hensiktene med
denne prisen som har en øvre alders-
grense på 40 år.

Dr Kari alitalos virke har ført til
kloning og karakterisering av nye resep-
tor tyrosin kinaser, bl.a. noen av de vas-
kulære endoteliale vekst faktor
reseptorene (VEgFr) og deres ligander
(VEgF), som har vist seg i stand til å
fremme reparasjon og vekst av lymfesy-
stemer som har blitt ødelagt ved kirurgi.
Dette er av stor betydning for f.eks.
kvinner som er brystkreftoperert; inn-
grepet vil kutte lymfekar og hindre reab-
sorbsjon av veske fra armen, noe som
fører til opphovning og sterkt nedsatt
førlighet. alitalo og hans medarbeidere
(som nå utgjør en forskningsgruppe på
26 medlemmer) har vist at lokal tilførsel
av VEgF stimulerer gjendannelse av
skadete lymfekar til stor fordel for post-
operative pasienter, samt for dem som
lider av lymfatiske sykdommer som f.eks.
Milroys sykdom. Denne sykdommen
kjennetegnes ved opphovninger i armer,
hender,ben, føtter, etc. som følge av væs-
keansamlinger. Samtidig viser alitalos
forskning at voksende lymfekar i forbin-
delse med tumorgenese kan være fatalt,
da lymfesystemet kan virke som et dis-
tribueringsmaskineri som frakter med
seg og tilrettelegger for metastaserende
tumorceller. Stimulering av reseptoren
VEgFr-3 med ligandene VEgF -C og
-D, har videre vist seg å bidra til angio-
genese i noen tumortyper. når tumorer
vokser over en viss størrelse induseres
bl.a. VEgFr-3 slik at det kan dannes
blodkar. Dette er nødvendig for at tu-

moren skal vokse videre, og kan benyt-
tes som et nedslagsfelt for å hindre tu-
morutvikling; ved å hemme VEgFr-3
indusert angiogenese kan man redusere
tumorvekst. Til sammen har alitalos
oppdagelser gitt kjennskap til molekyler
som muliggjør regulering av angiogenese
og lymfangiogenese. Ved riktig forvalt-
ning av denne kunnskapen er målet å
presist kunne hemme tumor metastase
og ødem - tilstander forbundet med syk-
dommer vi med god grunn ønsker å
komme til livs.

Med tanke på alitalos strålende kar-
riere både før og etter at han første gang
mottok en Jahre pris, nemlig i 1987 da
han var den stolte vinner av prisen for
yngre forskere, har robert Fenton og
Mikko niemi mye å se frem til i sine vi-
dere yrkesliv. De har, som sin senior
medprisvinner ikke rukket å være men-
tor for 37 fullførte doktorgrader, ei hel-
ler vært med på over 360 vitenskapelige
artikler som har resultert i et tosifret an-
tall prestisjetunge priser, men de har
begge bidratt med betydelige oppda-
gelser innen sine forskningsfelt, og Jah-
reprisen for yngre forskere er ikke første,
og godt mulig ikke siste, pris som ble
dem tildel. De vil begge arbeide videre
innen sine respektive områder, og som
niemi sier, er det spesielt betydningsfullt
å få en slik anerkjennelse så tidlig i kar-
rieren. Hans forskning dreier seg om
hvilken rolle genetiske faktorer spiller på
kroppens evne til å respondere på medi-
siner. Han understreker viktigheten av å
differensiere mellom de farmakokine-
tiske og de farmakodynamiske effektene.
Farmakokinetiske effekter beskrives ut i
fra kroppens håndtering av et medika-
ment, f.eks. hvordan det transporteres,
absorberes eller degraderes,mens de far-
makodynamiske effektene har å gjøre
med hva medikamentet gjør med krop-
pen, f.eks. om det har en sterk eller svak
effekt, om det virker toksisk eller helbre-
dende osv.Til tross for stor grad av kon-
sensus i virkemåten til etablerte
legemidler finnes det også individuelle
avvik som varierer fra mangel på respons
som det ene ytterpunktet til et fatalt ut-
fall som det andre ytterpunktet.

Organiske anion-transporterende
polypeptider (OaTPer) bidrar til cellu-
lær innfluks og opptak av forskjellige
komponenter fra tarmen til blodbanen,
til leveren og ved kryssing av blod-hjerne

barrieren. Deres potensielle evne til å
mediere transport av medikamenter er
av stor interesse i niemis forskning, og
han har nylig funnet at genene som
koder for OaTPene har en svært høy
frekvens av singel-nukleotid polymor-
fisme (SnP) i den finske befolkningen,
noe som fører til at en tilsynelatende
homogen gruppe mennesker responde-
rer ulikt på behandling med medika-
mentgruppen Statiner. Dette er et
banebrytende eksempel på hvordan våre
gener påvirker responsen et legemiddel
har hos den enkelte pasient. I forleng-
elsen av denne forskningen vil et mål
være å i så stor grad som mulig kunne
kartlegge hvilke andre gener som spiller
inn i den farmakokinetiske respons. På
den måten kan man tenke seg et skred-
dersydd behandlingsforløp for den en-
kelte pasient, basert på
sekvenseringsinformasjon om de aktu-
elle gener hos det enkelte individ.

robert Fentons store fremstøt i
forskningens verden ligger innen nyrenes
funksjon og hvilke molekylære mekanis-
mer som muliggjør oppkonsentrasjon av
urinen slik at kroppen kan reabsorbere
sårt tiltrengt vann og samtidig kvitte seg
med konsentrert urin.Han har funnet at
arginin vasopressin (aVP) stimulert fos-
forylering av en na+Cl-Cotransporter
(nCC) er med på å bestemme hvor i
cellen den lokaliserer, og han foreslår vi-
dere hvilken signaleringsvei som kan
være involvert. når nCC fosforyleres
forflyttes den fra intracellulære vesikler
og til den apikale delen av plasmamem-
branen i spesialiserte celler i nyrene,hvor
den bidrar til å opprettholde elektrol-
ytt/væske balansen i kroppen.

Felles for de tre prisvinnerne er at
deres funn er med på å utvikle terapeu-
tiske strategier og gir kunnskap om mo-
lekylære nedslagsfelt som er egnet for
utprøving av nye legemidler. Enten man
har holdt på i en mannsalder eller er på
et tidlig tidspunkt i sin karriere vil funn
av en slik art være med på å kaste lys over
den biomedisinske scene, som igjen vil
ha klinisk betydning og gi opphav til nye
spørsmål som må besvares. Og som de
alle sier, er det i tillegg til egne bidrag re-
sultatene av årelang innsats fra mange
bidragsytere i deres respektive laborato-
rier som ligger til grunn for at forskning
på et slikt nivå skal lykkes.
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Er du en tjenestegjørende me-
disinsk professor i et av de
nordiske land har du stående
invitasjon til å sende inn

kandidatforslag til Jahres medisinske
pris. Forslaget sendes til professor
dr.med. Ole M. Sejersted, som er for-
mann i utdelingskomiteen og dermed
innflytelsesrik i forhold til hvordan
gaven etter den velhavende skips- og
hvalfangstrederen anders Jahre distri-
bueres. rederen selv ble født i 1891 og
døde i 1982, og sitt lange liv visste han
å bruke vel. advokaten fra Sandefjord
hadde foruten sin interesse for hval-
fangst, bygging av fabrikker for fored-
ling av fangsten, og igangsetting av
fergetrafikk mellom Oslo og Kiel, et
sterkt engasjement for lokalsamfunnet.
Hans filantropiske holdning kom til ut-
trykk gjennom en rekke bidrag og do-
nasjoner til fremme av kulturelle,
medisinske, vitenskapelige, sosiale og
humanitære prosjekter. I dag lever hans
bidrag videre bl.a. gjennom anders Jah-

res fond, som i 2004 utgjorde 144 mill
kroner, og hvis avkastning fordeles
mellom prestasjoner innen en rekke fag
og samfunnsgrener, Jahres medisinske
pris inkludert. Jahre selv ble kronet for
sin innsats for samfunn og fedreland
med bl.a. tildeling av St. Olavs Orden,
og han ble videre utnevnt til æresdoktor
ved Universitet i Oslo. Ære og verdig-
het til tross, som ikke helt uvanlig er
blant store samfunnsstøtter henger det
ofte en viss kontrovers ved de dydige
bragders utøvere. I kjølvannet av an-
ders Jahres død ble det fremmet ankla-
ger og spekulasjoner om
skatteunndragelser i forbindelse med
formuer i utlendighet. Kan hende ble
midler bevisst stuet unna på hemmelige
konti på Cayman Island, kan hende
mentes det at man hadde bidratt på sitt
vis til samfunnets gode og følte skatte-
presset urimelig, og kan hende ble man
lokket på ville veier uten helt å vite om-
fanget av sine handlinger. Om dette kan
det kun spekuleres, men sikkert er det

jahres medisinske pris 2010
– dobbelt finsk, og brite med
virke i danmark

FOrFaT TErE:
KrISTI grønVOlD BaCHE

Og CaMIlla raIBOrg,
SEnTEr FOr

KrEF TBIOMEDISIn,
raDIUMHOSPITalET

Årets prisvinnere, fra venstre Kari Alitalo, Mikko
Niemi og Robert A. Fenton.
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replikaSjonSkoblet
reparaSjon av alkY-
leringSSkader
Vi utsettes daglig for endogen alkylering
av Dna og rna. alkylering av Dna
kan føre til replikasjonsarrest og/eller
mutasjoner dersom de ikke blir reparert
før replikasjon [3, 4]. alkyladdukter på
basene i Dna repareres av ulike repara-
sjonsspor, for eksempel via direkte repa-
rasjon av skaden via den human alkB
homolog 2 (haBH2). haBH2 er sam-
lokalisert (ko-lokalisert) med replika-
sjonsmaskineriet i humane celler [5, 6].
Proteinet ”Proliferating Cell nuclear
antigen”, PCna, er essensielt for at en
celle skal klare å kopiere sitt Dna og
dele seg.PCna er et såkalt scaffoldpro-
tein, og binder mange titalls proteiner
som er viktig for replikerings- og repa-
rasjonsprosessene. PCna har ingen en-
zymaktivitet i seg selv,men fungerer som
en organisator og plattform for mange
ulike prosesser. PCna er kalt ”the ma-
estro of replication” [7] (Boks 1).

apim, en nY pCna
bindende SekvenS
Mange PCna-bindende proteiner bin-
der PCna via en PCna-interakte-
rende sekvens som har fått navnet
”PIP-box”. I studier av Dna repara-
sjonsproteinet haBH2, som ikke har
PIP-box sekvensen, fant vi at dette pro-
teinet likevel bandt direkte til PCna.
En unik 5 aminosyre lang sekvens n-
terminalt i haBH2 ble funnet å være es-

sensiell for haBH2s binding til PCna.
Denne ble kalt human alkB homolog 2
PCna Interacting Motif, aPIM [5].
Identifiseringen av denne sekvensen er
hovedarbeidet i den ferske PhD graden
til Karin Margaretha gilljam (Boks 2).

Ved søk med aPIM-sekvensen i
proteindatabaser fant vi at mer enn 200
proteiner, mange involvert i cellesyklus-
kontroll, Dna-transkripsjon, Dna-
translasjonssyntese (TlS),

Dna-replikasjon og Dna-reparasjon
inneholdt aPIM-sekvensen.

økt SenSitivitet mot
Cellegift
Det ble funnet at Hela celler som over-
uttrykte aPIM-sekvensen fusjonert til
et ellers inaktivt protein (EyFP-tagg)
var hypersensitive for mange ulike alky-
lerende agens som for eksempel MMS
(mehylmetane sulfonate), BCnU,
MMC, cisplatin, melphalan og TMz
(Temozolomide) [5]..Siden de ulike cel-
legiftene fører til mange ulike typer
Dna skader indikerte resultatene at den
økte sensitiviteten ikke bare kunne skyl-
des blokkering av binding av haBH2 til
PCna, men trolig også involverer inhi-
bering av mange andre aPIM- innehol-
dende proteiner. En modell for hvordan
man tror dette fungerer er vist i Boks 3.

apim, en nY pCna-
bindende SekvenS
Som finneS i mange
viktige dna repara-
Sjon og CelleSYkluS
regulerende
proteiner
Vi har eksperimentelt verifisert at
aPIM er en funksjonell PCna-bin-
dingssekvens i to transkripsjonsfaktorer,
TFIIS-like og TFII-I [5]. Flere andre
transkripsjonsfaktorer og proteiner knyt-
tet til transkripsjon inneholder også
aPIM-sekvensen. Topoisomerasene
Topo-II � og � inneholder begge aPIM,
og vi har eksperimentelt verifisert at
Topo-II � binder PCna via aPIM.
Topo-II � og � er interessante ”drug tar-
gets”, og topoisomerasehemmere er mye
brukt i kreftbehandling. Homolog re-
kombinasjon (Hr) er viktig for repara-
sjon av Dna-kryssbindinger så vel som
Dna-dobbeltrådbrudd. Et protein som
er sentralt i Hr, raD51B, binder
PCna via aPIM [5]. Flere andre pro-
teiner som er samlokalisert med replika-
sjonsmaskineriet og som er kjent å være
viktig for reparasjon og bypass av Dna
skade inneholder aPIM. Dette gjelder
TlS polymerasen POl� og FanCC,et
protein i Fanconi anemia komplekset.
Begge disse proteinene er særdeles viktig
for reparasjon av kryssbinding mellom
Dna trådene (interstrand kryssbin-
dere), som induseres av cellegiftene
MMC (mitomycin C), BCnU /Car-
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bakgrunn
alle typer av kreft har grunnlag i gene-
tiske endringer og en rekke ulike proses-
ser er nødvendige for å hindre
mutasjoner. Disse prosessene involverer
blant annet cellesyklusregulering,Dna-
replikasjon, transkripsjon,Dna-repara-
sjon, regulering av cellenes
nukleotidenivå, enzymatisk inaktivering
av mutagener, Dna-rekombinasjon,
immunresponser og apoptose [1].

Dna-reparasjonsproteinene er di-
rekte involvert i fjerning av Dna-ska-
der indusert spontant og av eksogene
karsinogene agens. Dna-skader i repli-
kerende celler vil dersom de ikke blir re-
parert føre til replikasjonsarrest, og
dersom skaden er stor nok, til kollaps av

replikasjonsgaffelen med påfølgende
trådbrudd og apoptose. En optimal re-
gulering av Dna-reparasjon og induk-
sjon av apoptose er viktig for cellenes
genomstabilitet. Cellen vil i det lengste
prøve å holde seg i live og reparere ska-
den. Som regel blir resultatet korrekt,
men noen reparasjonssystemer øker risi-
koen for mutasjoner.Uansett, reparasjon
vil motvirke effekten av cellegiften.Mål-
rettet inhibering av Dna reparasjon for
å øke effekten av cellegiftsbehandling er
ett ”hett” område innen kreftforskning,
og flere inhibitorer (ParP-inhibitorer
og O6metyl-guanine metyltranferase
(MgMT) -inhibitorer) er under klinisk
utprøving [2].

inhibering av dna reparasjon og
cellesykluskontroll; en metode for å
øke effekten av kjemoterapi
Oppdagelse av en ny PCNA bindingssekvens, en ny doktor grad og innovasjon
ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU.

I humane celler finnes det mange ulike kontrollsystemer som er koblet til kopieringen av Dna.
Dette inkluderer mellom annet Dna reparasjon og cellesyklussjekkpunkt, begge viktige meka-
nismer for å kontrollere at bare korrekt Dna blir replikert, samt at feil oppstått under selve repli-
kasjonsprosessen blir rettet opp. Dna skade kan oppstå spontant, men også påføres av ytre
påvirkninger som for eksempel ved kjemoterapibehandling. Disse virker ofte ved at de danner
skader på Dna. Dette vil, dersom skaden er stor nok, og ikke blir reparert, føre til at replike-
ringen stoppes og at cellene går i apoptose. Dette er den ønskede effekten ved kjemoterapi. Celle-
sykluskontroll og Dna reparasjonssystemene vil forsøke å reparere skadene, og disse
kontrollsystemene vil derfor kunne redusere effektiviteten av kjemoterapien. Inhibering av Dna
reparasjon og andre kontrollmekanismer i cellene samtidig som man gir kjemoterapi, vil være øn-
skelig for å øke effekten av behandlingen. Ved Dna reparasjonsgruppen ved Institutt for kreft-
forskning og molekylær medisin ved nTnU har vi identifisert en ny, unik aminosyresekvens,
aPIM, som er viktig for interaksjonen mellom mange reparasjons- og cellesykluskontrollprotei-
ner og cellens replikasjonsmaskineri. Det har vist seg at uttrykk av, eller tilsats av, peptider som
inneholder aPIM-sekvensen øker cellenes følsomhet for flere ulike cellegifter. Ved å tilsette
aPIM-peptidet kan man dermed oppnå større effekt ved samme, eller lavere, dose cellegift.
Dette vil igjen kunne øke effektiviteten på selv kreftbehandlingen og redusere bivirkningene for
pasientene både på kort sikt (cytotoksisitet) og på lang sikt (mutagenisitet).

FOrFaT TEr:
MarIT OT TErlEI,

InSTITU T T FOr
KrEF TFOrSKnIng Og

MOlEKylÆr MEDISIn, nTnU

Boks 1. Under replikering av DNA danner flere replikasjonsgafler såkalte replikasjonsfabrikker. I mikroskopet
kan man se disse som foci. Mange proteiner som er viktig for ulike deler av replikasjonsprosessene og for repa-
rasjon, cellesykluskontroll og epigenetikk finnes i disse replikasjonsfabrikkene.
Et protein som er essensielt for organiseringen av disse replikasjonsfabrikkene er PCNA. Nylig ble en ny
PCNA interakterende sekvens, kalt APIM, identifisert ved NTNU. APIM-sekvensen finnes i mange
proteiner involvert i DNA reparasjons og cellesykluskontroll.

Boks 2. Cand. Scient. Karin Margaretha Gilljam
(foto privat) ved Institutt for kreftforskning og mo-
lekylær medisin, NTNU, forsvarte 27.08.2010. sin
PhD i molekylær medisin med tittelen ”DNA repair
protein complexes, functionality and significance for
repair efficiancy and cell survival” . Hovedarbeidet i
doktorgraden omhandler identifisering av den nye
PCNA bindende sekvensen APIM og verifisering av
dens funksjonalitet i flere viktige DNA reparasjons-
proteiner. Veileder har vært professor Marit Otterlei.
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mustin (1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-
nitrosurea) og cisplatin /oxalaplatin.
aPIM-sekvensen finnes også i polyri-
bosyleringsproteinene ParP-1, 2 og 4
som alle er viktige i flere Dna repara-
sjonsspor. Flere ParP inhibitorer er
under klinisk utprøving for bruk i kreft-

behandling. Videre finnes aPIM-moti-
vet i flere proteiner involvert i ubiquity-
lering (E3 ubiquitin ligaser), i flere metyl
og acetyltranferaser, i proteiner involvert
i kromosom kondensering og stabilise-
ring og i mange serin-threonine kinaser
viktige for cellesykluskontroll. av disse

er MaP-kinasene MK2, MK5 og
MaPK15/ErK8 meget interessante.
MaP-kinase sporet er særdeles viktig
for reguleringen av g2/M sjekkpunktet
i p53 negative celler, og inaktivering av
både MK2 og p53 er vist å føre til det
man kaller ”synthetic lethality” [8].
MaP-kinase MK2, som inneholder
aPIM sekvensen, er derfor nylig fore-
slått omdøpt til sjekk punkt 3, ”Chk3”.
arbeidet med aPIM ledet til at grup-
pen fikk en forskningspris i medisinsk
teknologi våren 2010 (Boks 4) og til eta-
blering av selskapet aPIM Therapeutics
aS.

apim-peptider, et
fremtidig legemid-
del?
Den aktive bindingssekvensen, aPIM,
består av 5 aminosyrer.Disse er fusjonert
til korte spesifikke celle-membran-
penetrerende peptider (CPP). Vi har nå
kommet frem til fire unike kombinasjo-
ner som fører til at aPIM-peptidet blir
raskt tatt opp av cellen og transportert til
kjernen der de kolokaliserer med repli-
kasjonsmaskineriet (PCna) (Boks 5).

De mest stabile og biologisk aktive
peptidene som er utviklet, er testet mot
et panel av ulike kreftcellelinjer, alene og
sammen med ulike cellegiftkombinasjo-
ner. I noen cellelinjer har peptidene
sterke cytotoksiske effekter i seg selv
(ulike leukemi cellelinjer), i andre typer
kreftceller har peptidene svakere effekt
alene (colon, lunge, prostata), mens i
andre,ofte saktevoksende,kreftcellelinjer
ses ingen effekt av aPIM-peptidet alene
(ovarie cancer,mamma cancer, sarcoma).
aPIM-peptidet øker likevel sensitivitet
mot mange ulike cellegifter i de fleste
cellelinjer.På bakgrunn av in vitro studi-
ene på de ulike kreftcellelinjene ble det
sommeren/høsten 2009 utførte en pilot-
studie i en in vivo prostatakreftmodell
(PC3, xenograft) i mus. Forsøket ble ut-
ført ved en CrO, MIr Preclinical Ser-
vices (Minnesota,USa).Det viste seg at
kombinasjonsgruppen som fikk cellegift
sammen med aPIM-peptidet hadde en
signifikant forlengelse av tid til opp-
nådde tumor størrelser på 900 mg, 1200
mg og 1500 mg.

Boks 4. APIM-peptidet inhiberer bindingen mellom DNA- reparasjons og cellesykluskontroll proteiner og
PCNA etter DNA skade. Dette fører til tap av cellesykluskontroll og redusert evne til å reparere skaden, noe
som gjør cellene mer sensitive.

Representanter fra forskerteamet ved Institutt for kreftforskning mottar forskningsprisen (50 000 kr og et
kunstverk) i medisinsk teknologi ved NTNU våren 2010. Fra venstre prosjektleder Marit Otterlei, Per Arne
Aas og Karin M. Gilljam.Foto: Sølvi W. Normannsen, Universitetesavisa.

Forskningsprisen i medisinsk teknologi 2010 ble tildelt Karin M. Gilljam, Per Arne Aas, Emadoldin
Feyzi (ikke tilstede ved utdelingen) og Marit Otterlei ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin,
Det medisinske fakultet, NTNU. I begrunnelsen heter det at gruppen har gjort et fremragende arbeid med å
identifisere proteinsekvensen APIM og dens interaksjon med proteinet PCNA, som er viktig ved celledeling og
DNA-reparasjon.Arbeidet er publisert i Journal of Cell Biology (Gilljam, K.M., et al., Identification of a
novel, widespread, and functionally important PCNA-binding motif. J Cell Biol, 2009. 186: 645-54.)

Utvikling av APIM-inneholdende peptider har vist seg å kunne ha et stort terapeutisk potensiale innen
kreftbehandling og førte i 2009 til etableringen av selskapet APIM erapeutics AS.

Boks 3. APIM-peptidet inhiberer bindingen mellom DNA- reparasjons og cellesykluskontroll proteiner og
PCNA etter DNA skade. Dette fører til tap av cellesykluskontroll og redusert evne til å reparere skaden, noe
som gjør cellene mer sensitive.
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apim-peptid i fremti-
dig behandling av
mYelomatoSe og
aml?
In vitro forsøk på cellelinjer har vist oss
at aPIM-peptidet meget effektivt indu-
serer celledød (apoptose) i ulike blod
krefttyper, som for eksempel myeloma-
tose og akutt myelogen leukemi (aMl).
På samme tid har aPIM-peptidet liten
cytotoksisk og veksthemmede effekt på
mer ”normale” cellelinjer og primære
lymfocytter (isolerte fra normale blod-
givere). Vi har derfor nylig startet nye in
vivo forsøk for myelomatose og aMl i
mus. aPIM-peptide alene og i ulike
kombinasjoner blir testet ut.Ett avsuttet
pilotstudie (september 2010) viste signi-
fikant veksthemmende affekt av aPIM-
peptidet alene i myelomatose modellen.

referanSer
1. Hoeijmakers, J.H., genome

maintenance mechanisms for
preventing cancer. nature, 2001.
411: 366-74.

2. Helleday,T., et al., Dna repair
pathways as targets for cancer
therapy. nat rev Cancer, 2008.
8: 193-204.

3. Drablos, F., et al., alkylation
damage in Dna and rna-repair
mechanisms and medical
significance. Dna repair (amst.),
2004. 3: 1389-407.

4. Sedgwick, B., et al., repair of
alkylated Dna: recent advances.
Dna repair (amst), 2007.
6: 429-42.

5. gilljam, K.M., et al., Identification
of a novel, widespread, and
functionally important PCna-
binding motif. J Cell Biol, 2009.
186: 645-54.

6. aas, P.a., et al., Human and
bacterial oxidative demethylases
repair alkylation damage in both
rna and Dna. nature, 2003.
421: 859-63.

7. Moldovan, g.l., B. Pfander, and
S. Jentsch, PCna, the maestro of
the replication fork. Cell, 2007.
129: 665-79.

8. reinhardt, H.C. and M.B. yaffe,
Kinases that control the cell cycle in
response to Dna damage: Chk1,
Chk2, and MK2. Curr Opin Cell
Biol, 2009. 21: 245-55.

Boks 5. Ved å kombinere APIM- sekvensen til celle penetrerende peptidsekvenser (CPP) er det konstruert pep-
tider som blir tatt opp av cellene og kolokaliserer med PCNA i replikasjonsfoci. Bildene viser at peptidet
(grønt fluorescerende merket peptid) er lokalisert i små grønne prikker som overlapper med de røde PCNA
prikkene (rødt fluorescerende merket fusjonsprotein). Når disse bildene blir lagt over hverandre blir derfor
prikkene gul/ oransje.
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We found a published
protocol which had
been used in many
other studies and ap-

plied it using a Seqa antibody. as a
control we used an antibody against the
rna polymerase. The rna-polyme-
rase should bind at all regions on the
chromosome which are actively trans-
cribed. a published study had shown
that this is at quite a lot of places, as ex-
pected.

after some months of hard work we
had the Dna ready to be labeled and
hybridized to the microarrays - the mo-
ment of truth.The first data set we loo-
ked at was the rna polymerase control.
a clear signal could be seen at transcri-
bed regions as for example the genes co-
ding for ribosomal proteins. When we
opened the file with the Seqa data we

were confused. We saw exactly the same
pattern as for the rna polymerase. We
were quite sure that we must have mixed
the samples but all of the parallels tur-
ned out to look essentially the same.We
concluded that this could be either a
small sensation because Seqa was not at
all expected to bind were the rna poly-
merase binds. Or this could be some ar-
tifact due to unspecific enrichment of
Dna during the processing.

One key experiment showed that the
second was true. We repeated the ChIP
on Chip experiment with the Seqa anti-
body but this time with a seqa deletion
strain. In such a strain there should be
no Seqa available and it should thus not
be possible to fish out any protein-Dna
crosslinks with a Seqa antibody. all en-
riched Dna must therefore be conside-
red unspecific. The pattern of Dna
enrichment we got from this analysis
again looked very similar to what we saw
with the rna polymerase and the Seqa
antibody before. This told us that the
protocol as we used it produced an enor-
mous amount of unspecific background.
Following this protocol it would be quite
easy to get false positive results using this
method. With this finding in mind we
investigated the published ChIP on
Chip literature and made a remarkable
observation. Many studies reported
unexpected results. Binding sites were
detected at positions lacking any recog-
nition sequence. alternative methods
could not verify these unexpected sites.
The proteins FIS and H-nS for exam-
ple were found to bind also where the
rna polymerase binds [2]. Could all
these findings be false positives because
of problems caused by the method?

reinvestigation of the ChIP on
Chip method led us to discover four

Chip on Chip: a method
gives surprising results

FOrFaT TEr:
TOrSTEn WalDMIngHaUS

DEParT MEnT OF CEll
BIOlOgy, InSTITU TE FOr

CanCEr rESEarCH, THE
nOrWEgIan raDIUM

HOSPITal, OSlO UnIVErSIT y
HOSPITal anD UnIVErSIT y OF

OSlO, 0310 OSlO, nOrWay

nobody wants to analyze
20.000 Dna binding sites of
a protein one by one. Howe-
ver, this is the number of
gaTC sites on the Escheri-
chia coli chromosome and
these sites potentially bind the
Seqa protein [1]. Since we
were really interested to see
where Seqa binds we needed
a method to analyze the
whole chromosome in one ex-
periment. luckily, such a met-
hod was developed some years
ago: Chromatin immunopre-
cipitation combined with mi-
croarray analysis, for short:
ChIP on Chip (see Box).
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causes of high background. Most im-
portant was the finding that Dna frag-
ments behave differently during the
ChIP procedure. Some parts of the
Dna are covered with proteins such as
for example highly transcribed genes.at
such sites one rna polymerase mole-
cule follows the other. Crosslinking of
such regions with formaldehyde will lead
to big lumps of Dna and proteins.
These big lumps could for example ea-
sily bind to filters during the washing

steps of the protocol.They will thus not
be washed away but stay with the sam-
ple. From this came our Seqa signal re-
flecting the rna polymerase binding
pattern.

We adjusted the ChIP on Chip pro-
tocol according to our findings. For
example the washing was done without
filters.another modification was the in-
troduction of an rnase treatment to re-
move rna from the sample. Such
rna can interfere with labeling and hy-
bridization of the Dna. When we re-
peated our Seqa control experiment
with a cell extract lacking Seqa using
the modified protocol we got a different
picture from before. Only some regions
were slightly enriched showing that our
changes had significantly reduced the
unspecific background. now we repea-
ted the original Seqa ChIP on Chip ex-
periment and this also looked very
different (Fig. 1).We detected a binding
signal at places were two or more pre-
dicted binding sites were close to each
other.The more binding sites in one re-
gion of the Dna the higher was the
Seqa binding.

To show that many published stu-

dies contain false positive detected bin-
ding sites we repeated an analysis of �32
binding in E. coli [3]. In that study sur-
prisingly 50 new binding sites were
found beside 35 known ones. applying
our new protocol we found almost all of
the 35 known �32 targets but almost
none of the 50 new sites. In view of our
own experience we consider it likely that
these sites are in fact false positives.

after our results were published
some weeks ago [4] it did not take long
before we received comments from peo-
ple we criticized. By now we have ente-
red a lively discussion and as a British
professor put it: “There is nothing wrong
with a little controversy”.
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biorabiaten:

plutselige og katastrofeaktige endringer

Den siste tiden har Biorabi-
aten undret seg mye over
mekanismene som ligger
til grunn for plutselige og

katastrofeaktige endringer i biologiske
systemer. Biologiske systemer er jo no-
torisk vanskelige å studere, så Biorabia-
ten har gjort som mange andre og
funnet seg passende modellsystemer. I
det påfølgende gir han tre eksempler på
slike plutselige endringer i tre forskjel-
lige modellsystemer.

For modellsystemet ”vitenskapelige
tidsskrifter”er den raske og uventede øk-
ningen i impact factor for acta Crystal-
lographica et svært interessant eksempel.
I dette tilfelle var det ingen katastrofe,
men snarere et lykkesjokk, i alle fall for
tidsskriftets lille, men entusiastiske ven-
neskare. Fra en impact factor på 2,1 i
2008 føk acta Crystallogr a i 2009 opp
til 49,9 og fordrev new England Jour-
nal of Medicine fra annenplassen på
rankinglisten, bak uslåelige Ca – a
Cancer Journal for Clinicians. Mange
har spurt seg hvordan dette kunne skje,
og Biorabiatens undersøkelser gir svaret
(når sant skal sies har andre forskere
kommet til samme resultat): En enkelt
artikkel publisert i tidsskriftet i 2008 har
i følge ISI blitt sitert over 6600 ganger.
Det gjelder artikkelen "a short history
of SHElx," og en av grunnene til den
høye siteringsfrekvensen kan, i tillegg til

det utmerkede innholdet, være at
den også inneholder setningen "This

paper could serve as a general literature
citation when one or more of the open-
source SHElx programs (and the Bru-
ker axS version SHElxTl) are
employed in the course of a crystal-
structure determination." Mange av le-
serne har tydeligvis fulgt denne
oppfordringen! Et lykkesjokk må det
også ha vært for de forfattere som etter
fortvilte forsøk på publisering i de beste
tidsskriftene har måttet nøye seg med
acta Crystallogr a, for så å oppdage at
impact factor plutselig har blitt mer enn
20 x høyere. Imidlertid er jo nå impact
factor ute og i vårt land erstattet av nivå
1- og nivå 2-tidsskrifter, og vår egen Per
O. Seglen har jo til fulle vist at det ikke
finnes noen korrelasjon mellom impact
factor og nivåfordeling. Dessuten for-
venter Biorabiaten og andre eksperter at
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acta Crystallogr a’s plass i solen vil bli
kortvarig og at tidsskriftet allerede i
2011 vil være nede på sin sedvanlige im-
pact factor rundt 2.

Biorabiatens annet eksempel gjelder
modellsystemet ”norske universiteter”,
og den plutselige endringen han har
merket seg her er at Universitetet i Oslo
plutselig og brutalt har falt ut fra Times
Higher Education’s liste over verdens
200 beste universiteter.Mens dette er en
katastrofeaktig endring for de av oss som
jobber ved UiO ser Biorabiaten ikke bort
fra at nyheten har blitt møtt med skade-
fryd og glede i andre geografiske områ-
der. Universitetet i Bergen er nå det
eneste norske universitet som befinner
seg på denne eksklusive listen, på plass
135 og opp ni plasser fra i fjor. UiO lå i

2009 på plass 101 og er nå altså falt full-
stendig ut. Også i dette tilfellet har in-
tens forskning fra Biorabiatens og
andres side ført til en god oversikt over
mekanismene bak dette. Det viser seg,
ifølge kommunikasjonsdirektør Siv
nordrum ved UiO, at ”dette skyldes en
teknisk svikt og mangel på kvalitetssik-
ring. Vi rapporterte inn tall veldig nøy-
aktig, med desimaler.Kommaet forsvant
i innrapporteringen.Vi og THE får dele
skyld for at vi ikke har kvalitetssikret tal-
lene.” Biorabiaten mistenker at svikten
skyldes at britene er sære nok til ikke å
bruke komma, som skikkelige folk, men
punktum som desimaltegn. Siden dette
er en svikt som kan tilskrives adminis-
trasjonen ved UiO skal det ikke skjules
at skadefryden er i ferd med å spre seg
langt inn i gruppen av vitenskapelig an-
satte. I alle fall: på denne måten ble UiO
tillagt 18000 vitenskapelige ansatte, ti
ganger høyere enn det riktige tallet. Vi
får for øvrig være glade for at denne øk-
ningen av vitenskapelige ansatte viste seg
ikke å være riktig, siden UiO-forskeren
Bjørn Jamtveit i en PnaS-artikkel har
vist at dette ville ha ført til at antall ad-
ministrativt tilsatte ville økt med en fak-
tor på 20!

Biorabiatens tredje eksempel kom-
mer fra modellsystemet ”statsbudsjettet
2012”.”Hva?”vil vel de fleste si,”for tiden
dreier det seg jo om statsbudsjettet for
2011! Og statsbudsjettet er kanskje en
katastrofe, men det representerer på
ingen måte en plutselig og katastrofe-
aktig endring!”.Biorabiaten graver imid-
lertid dypere enn de fleste, og har på side
10 i aftenpostens morgennummer for
onsdag 6. oktober funnet en figur som
han mener representerer en bevisst lek-
kasje av statsbudsjettet for 2012. Det

dreier seg om en vakker figur som grafisk
viser departementenes samlede utgifter
som røde ballonger, og med bilde av til-
hørende statsråder ved siden av hver bal-
long. Tallene i figuren er til forveksling
lik tallene i budsjettet for 2011, noe som
ytterligere bidrar til å bekrefte deres au-
tentisitet, men i denne figuren mangler
forsknings- og høyere utdanningsminis-
ter Tora aasland (SV)! I følge Biorabia-
ten er denne lekkasjen fra regjeringen et
forsøk på å finne ut hva slags reaksjoner
en fjerning av dette ministeriet fra 2012
vil føre til. Han sier videre at det er fi-
nansminister Sigbjørn Johnsen som først
og fremst ønsker å fjerne forsknings- og
utdanningsministeren, som av mange blir
sett på som den verste av en rekke av mi-
nistere uten forståelse for betydningen av
forskning og utdanning. I sine forsøk på
å fjerne aasland skal Johnsen ha gått så
langt at han har utformet den såkalte
”lex Johnsen”, som sier at ”dersom regje-
ringa mangler interesse for noe skal den
heller itte ha noen minister for det”.
Siden aasland neppe blir fjernet før neste
statsbudsjett gir dette modellsystemet
Biorabiaten sjansen til å studere en plut-
selig og katastrofeaktig endring allerede
før den skjer,noe som vil være av stor be-
tydning for utviklingen av egnete forkla-
ringsmodeller.
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Endosymbiotic events leading
to present-day mitochondria
and chloroplasts have shaped
the genomes and life-styles

of all eukaryotic life.The very origin of
the eukaryotic cell itself is likely the re-
sult of an endosymbiotic association.
The merger and intermixture of genetic
information of endosymbionts and
hosts has left footprints all over euka-
ryotic genetic information. Finally, pre-
sent-day endosymbiotic associations
and those that border on parasitism
have profound impact on human health
(e.g. malaria) and food sources (plant-
fungus interactions).

The last decade, and in particular the
last 3-4 years have seen a tremendous
gain in information on the genetic out-
fit of numerous organisms, importantly
also of those off the beaten track of cur-
rent model systems. In parallel, research
on the interaction of compartments wit-
hin cells has made enormous progress.
great leaps have been made in under-
standing the flow of metabolites, the

characterization of transport processes
across membranes, the interlacing of ge-
netic information, and many more. all
of these areas are highly relevant for the
study of endosymbiosis. It was therefore
again about time that researchers in this
field met for the international collo-
quium on endocytobiology and cell re-
search, this year hosted by the University
of Tromsø in norway.The conference is
the 11th of its kind, a tri-annual event
that has a history dating back to the
early 80s.This year’s meeting was finan-
cially supported by norwegian research
Council, the University of Tromsø and
the European Molecular Biology Orga-
nisation (EMBO).

as the name implies, the Internatio-
nal Society for Endocytobiolgy (ISE)
fosters basic research around organelles
and other more recently evolved endo-
symbionts. The spectrum of disciplines
ranges from biochemistry, molecular
biology, cell signaling,protein trafficking
and evolution to comparative genomics.
The possibility of the affordable genera-

tion of large data sets (“omics”) has in-
fluenced this field almost like no other
one and allows approaching the adapta-
tion of cell organelles and their commu-
nication with other cell compartments (a
vital prerequisite for seamless integra-
tion) from an evolutionary perspective.
Unresolved controversies remain to date
on the nature of the earliest eukaryotic
cells, the origin of the nucleus and con-
tributions to present-day genomes by
horizontal gene transfer.On a more phy-
siological level, contributions of endo-
symbionts to cell consortiums with
respect to energy supply, defense meta-
bolism, development, cell cycle control
and many more are scrutinized.

In the conference program an at-
tempt was made to balance the different
lectures between the diverging branches
of endosymbiosis, covering topics such
as: (i) protein transport and assembly; (ii)
genomes and gene transfer, (iii) symbio-
sis and parasitism, (iv) biogenesis and
compartmentation, and (iv) gene expres-
sion. around 100 renowned experts and
their students participated and represen-
ted universities and research institutions
around the world, including the U.S,Ca-
nada, Europe, Japan and australia. In
this atmosphere particularly younger sci-
entists were encouraged to interact with
experienced researchers and present and
discuss their research.

The conference consisted of several
sessions, key-note lectures and a poster
session.The different sessions saw lively
discussions and the pooling of insights
from researchers of diverse backgrounds
like mathematics,phylogenetics,bioche-

mistry and molecular biology. �f special
interest was a question, which emerged
across several presentations: How is the
output and productivity of the endo-
symbiont regulated? Even in the case of
long-studied endosymbioses like the one
represented by chloroplasts little is
known about such regulatory processes.
Much less is established for the regula-
tion of interorganismal endosymbioses.
It was, therefore, logical that the Mies-
cher-Ishida Prize of the ISE was awar-
ded this year to Thomas Börner from
the Humboldt University of Berlin,who
is looking back at a life-long career de-
voted to understanding the regulated ex-
pression of plant organellar genetic
information. In his acceptance speech,he
presented a novel technique to identify
the primary transcripts in chloroplasts
on a transcriptome wide level. Surpri-
singly, a multitude of hitherto unknown
initiation sites are scattered across the
genome, many of which are seemingly
giving rise to non-coding rnas.

This years prize for the best oral pre-
sentation by a junior researcher (the
“Eppendorf Postdoc Prize”) went to
Jennifer Schweer from Bochum (ger-
many), who presented work on a family
of sigma-factors involved in chloroplast
transcription. Her work uncovered the
contribution of formerly cyanobacterial
genetic information that was transferred
from the endosymbiont to the host ge-
nome and now enables the setting up of
complex transcriptional networks in the
chloroplast.The dedication of these two
prizes to researchers from plant organel-
lar biology is certainly also a reflection of

this field being one of the many focuses
of the ISE.

another highlight of the conference
was the presentation by key-note speaker
Mary rumpho from the University of
Maine, USa, who informed the atten-
dees of the newest developments in her
studies of marine slugs that take up in-
tact chloroplasts from algae and main-
tain them for months in specialized
sections of their digestive tract. The
chloroplasts deliver fixed carbon inter-
mediates to the animal, thus making it
autotrophic. This fascinating endosym-
biosis could shed light on how endo-
symbionts are stabilized and to what
extend gene transfer is necessary to ex-
change chloroplasts between species, a
rather frequent event as demonstrated by
the many secondary and tertiary trans-
fers of plastids in algae. To what extend
and if at all the sea slug supports its
internalized plastids by the transport of
metabolites and proteins is open. This
problem touches on another important
problem in endocytobiology,namey how
substances, in particular proteins are im-
ported into the endosymbiont.The cur-
rent state-of-the art in this field was
presented in the EMBO lecture given by
gunnar van Heijne from Stockholm
(Sweden).He expounded on recent data
on the physico-chemical properties of
targeting signals within proteins direc-
ted to mitochondria. Steinar Johansen
reported on highlights from the recent
sequencing of mitochondrial genomes
from cod while EMBO young Investi-
gator Toni gabaldón presented the ne-
west data on mitochondrial and
peroxisomal proteomes, rounding off the
scientific program.

The conference pointed to a new era
of understanding of endosymbiosis.Cle-
arly, the advent of high-throughput se-
quencing techniques and an increased
understanding of intracellular transport
processes will allow in the future not
only focusing on current model orga-
nisms but soon to turn to the thousands
of poorly understood endosymbioses
that are just beginning to be described.
altogether, the display of vitality and va-
riety on this xI. ISE conference promi-
ses an exciting meeting in three years,
envisioned to take place in Halifax, Ca-
nada.

Conference report:
Xi th meeting of the international
Society of endocytobiology (iSe)

FOrFaT TErE:
PrOF. CHrISTIan SCHMITz-

lInnEWEBEr
InSTITUTE OF BIOlOgy

HUMBOlDT UnIVErSITy OF BErlIn,
PrOF. KIrSTEn KraUSE

DEParTMEnT FOr arCTIC
anD MarInE BIOlOgy

UnIVErSITy OF TrOMSø

“nothing in cellular evolution
makes sense except in the
light of endosymbiosis”. alt-
hough perhaps somewhat
exaggerated, this (slightly al-
tered) quote from eodosius
Dobzhansky sums up how
important processes of endo-
symbiosis are nowadays regar-
ded when it comes to the
understanding of the evolut-
ion of cellular life on our pla-
net. e exciting topic of
endocytobiology and symbio-
sis, that despite its focused
character is far reaching in its
implications, was subject of
the xIth Meeting of the
International Society of En-
docytobiology that was hosted
by the University of Tromsø in
September this year.

Lively discussions were held also during the two Poster sessions

Winner of the Miescher-Ishida Prize 2010: Prof. omas Börner
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report from the 42nd international School of Crystallography:

Structure and function from
macromolecular Crystallography

The interior of the cell is den-
sely packed with macromo-
lecules, and it is believed
that 70% of eukaryotic genes

operate through macromolecular com-
plexes. Such complexes regulate essen-
tial cellular processes like cell signalling,
Dna replication, Dna repair and pro-
tein synthesis, thus, understanding bio-
logical complexity is one of the grand
scientific challenges for the future1.
Diseases are in part caused by malfunc-
tions of macromolecular complexes and
a detailed knowledge of the architecture
and organization of these complexes
should provide an important basis for
the development of new potential the-
rapeutic drugs2.

To successfully define these dynamic
macromolecular assemblies, structural
biologists are increasingly employing a
combination of methods to solve the
structures of such complexes at atomic
resolution2. In the following section the
main structure-based techniques presen-

ted at the conference will be outlined.Fi-
nally, a study of the architecture and spa-
tial organization of the
non-Homologous End Joining (nHEJ)
complexes involved in double-strand
break repair will be presented, as a speci-
fic example of the use of combined
structure-based techniques.

maCromoleCular X-
raY CrYStallographY
and nuClear magne-
tiC reSonanCe
The two most common methods used to
determine the atomic 3-D structures of
macromolecules are x-ray crystallo-
graphy (Mx) and nuclear Magnetic re-
sonance (nMr). More than 85 percent
of the protein structures in the Protein
Data Bank have been determined by
Mx3.Mx requires the growth of a solid
crystal of the macromolecule of interest.
The technique relies upon analysis of the
diffraction pattern produced as x-rays
pass through the three-dimensional, re-
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FOrFaT TEr:
IDa rOSnES, PHD STUDEnT,

InSTITUTE OF MEDICal
MICrOBIOlOgy, OSlO UnIVErSITy

HOSPITal/ CEnTrE FOr
MOlECUlar BIOlOgy anD

nEUrOSCIEnCE. IDa rECEIVED a
nBS TraVEl granT TO THIS

MEETIng WHICH WaS HElD In
SICIly FrOM JUnE 3rD TO 13TH.

is report highlights the main topics of the 42nd International School of Crystallography;
Structure and Function from Macromolecular Crystallography. e aim of the conference was to
give students an introduction to the use of advanced techniques in order to study the structures
of macromolecular complexes involving proteins, Dna, rna and polysaccharides. While the
meeting intended to cover organization of macromolecular complexes in space and time, the lec-
tures, tutorials and poster presentations clearly showed that the field remains focused on structu-
ral methods to describe the spatial organization of static complexes. Time-resolved studies of
dynamic complexes were much less represented, although a few keynote talks described how
mass-spectrometry, nMr and molecular dynamics could be used to study the assembly and dis-
assembly of such complexes. e school also had the great privilege of hosting the three nobel
Prize laureates, ada yonath, Tom Steitz and Venki ramakrishnan, all of whom gave excellent
talks about the structural basis of the ribosome mediated translation process, including new as-
pects of structure-based drug discovery for the improvement of antibiotics.

peating pattern of atoms within a crystal.
The characteristic diffraction patterns
produced encode information about the
molecular structure of the macromolecu-
lar sample4.The diffraction patterns can
be used to derive a 3-D map of the den-
sity of electrons within the macromole-
cular crystal. From this electron density
map, the arrangement and position of
atoms can be determined and an atomic
macromolecular structure generated (Fig.
1)5.

nMr spectroscopy provides atomic
resolution structures of macromolecules
in solution, but has a size limitation
when compared to Mx. nMr is based
on the fact that the nuclei of certain ele-
ments absorb radiation when placed in a
strong magnetic field. The different
atomic nuclei have a distinct spin reso-
nance frequency, and by means of spin-
spin coupling, the distances between
atoms in a macromolecule can be calcu-
lated7.

CrYo-eleCtron mi-
CroSCopY of Single
partiCleS
Cryo-Electron Microscopy (Cryo-EM)
is a well established method for structure
determination of large macromolecular
complexes (>200 kD), which are often
too large for x-ray crystallography8.The

macromolecular samples are embedded
in a thin layer of vitreous ice which pre-
serves the original biological conforma-
tion during observation under high
pressure. In order to avoid radiation da-
mages of macromolecular complexes, the
samples are imaged under low-dose elec-
tron conditions. as a consequence, most
of the electron microscopy images (mi-
crographs) have high-noise levels and
low contrast.To overcome this problem,
a large number of 2-D micrographs are
required to generate the 3-D model with
high resolution. In the single particle re-
construction approach, the macromole-
cular model is reconstructed by sampling
multiple copies with different orientati-
ons within the ice layer. First, the parti-
cles are selected from scanned raw
micrographs and grouped according to
their orientation and angle. The classi-
fied particles are then aligned and used
to generate a preliminary 3D-model.Fi-
nally the class average is used to con-
struct a new 3D model for the next
round of refinement (Fig. 2)9. Compa-
red with Mx and nMr which gives
atomic resolution details of the interior
of the macromolecule, EM models can
only describe the surface and shape of
the complexes.

Small-angle X-raY
SCattering
Mx, nMr and Cryo-EM are our most
reliable structural tools; however, these
techniques have limitations when it
comes to determining functional flexibi-
lity, dynamics and disorder of complexes
of macromolecules11. Small-angle x-
ray Scattering (SaxS) is a structural
method which yields information on fle-
xible macromolecules and their comple-
xes in solution, including their overall
shapes and assembly states12.SaxS can
be performed under many solution con-
ditions, and is the only structural tech-
nique which allows almost native
conditions and minimal amounts of
sample. In SaxS, the signal from all ori-
entations of the target molecules relative
to one another are averaged together to
retrieve a low resolution SaxS model
(Fig. 3)11. The combination of SaxS
with high resolution Mx and nMr
provide insights into functional confor-

Figure 1. e active site region (with experimental electron density) of the DNA repair protein Endonuclease
V bound to damaged DNA. e figure is adapted from ref6.

Figure 2. Cryo-EM structure of the chaperone
GroEL-GroES bound to either ATP (a,c) and ADP
(b,d). e atomic coordinates for the GroEL subunits
(red, yellow and green) and GroES (magenta) are
superimposed on the central sections of the cryo-EM
maps. e figure is adapted from ref10.
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mations of dynamic assemblies in solu-
tion.

an Example: The Multi-Protein
System of non-Homologous End Joi-
ning

non-homologous end joining
(nHEJ) plays a major role in Dna dou-
ble-strand break (DSB) repair,which in-
volves a series of steps mediated by
multi-protein complexes. The nHEJ

pathway consists of three major steps; sy-
napsis, end processing and ligation14.
First, DSBs in the Dna are detected by
the Dna repair protein Ku70/80, follo-
wed by recruitment of the catalytic sub-
unit of Dna-dependent protein kinase
(Dna-PKcs) to form the active Dna-
dependent protein kinase holoenzyme
(Dna-PK)15. Two Dna-PK assem-
blies are probably required to hold the

two Dna ends close together14. acti-
vated Dna-PKcs phosphorylates itself,
and allows other nHEJ proteins access
to the Dna ends15.The end processing
involves nucleases such as artemis,
which recognize and cut a variety of
Dna overhangs2. In the final ligation
step Dna ligase IV in complex with
xrCC4 are recruited.xlF also interacts
with xrCC4, playing a role for enhan-
cing activity of ligIV14.

Combination of the previously des-
cribed structural methods – Mx, nMr,
Cryo-EM and SaxS – have all given in-
sight into the understanding of transient
multi-component complexes that medi-
ate nHEJ. For instance, Cryo-EM and
SaxS studies have provided detailed
knowledge of the architecture, assembly
and flexibility of the Dna-
PKcs/Ku70/80 holo-enzyme which sta-
bilizes broken Dna ends and provides
a platform for other components in the
nHEJ repair pathway2.

ConCluSion
Macromolecular complexes of proteins,
Dna and other components within a
cell assemble and disassemble in space
and time. as exemplified by the nHEJ
study, we see that techniques such as
Mx, nMr, Cryo-EM and SaxS need
to be combined in order obtain structu-
ral understanding of dynamic multi-pro-
tein complexes. Detailed knowledge of
the architecture and spatial relationship
of multi-protein systems involved in cell
regulation is also key for targeting these
processes in drug discovery2.
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Figure 3. e atomic best-fit model (MX) of multi-subunit yeast DNA Polymerase delta (cartoon), superim-
posed on an average SAXS envelope (grey). e figure is adapted from ref13.

ORD KLØVERI
VED ErIK BOyE

Første ord ut er min gamle venn “data”.
I dagens språkbruk er ordet synonymt med
en elektronisk datamaskin. ”Det ligger på
data”. Før 1980-årene var en datamaskin
et svært beist som stod i en egen bygning
og ble foret med høye stabler av pappkort.
Men etter hvert som personlige datamaski-
ner kom i bruk, ble disse maskinene
hetende “data”. For å sette det på spissen,
er vel ikke denne setningen helt håpløs:
”Dataene ligger på data”. Hvis jeg utenfor
jobben forteller at jeg produserer vitenska-
pelige data, er det lite sannsynlig at jeg blir
forstått. Jeg produserer ikke PCer eller
Macer. La meg erklære evig troskap og
kjærlighet til den opprinnelig betydningen
av ordet “data”. Kjære data, jeg savner deg
og har ikke funnet noen annen.

Denne spalten
skal ta for seg
en del norske
språkblomster,
kanskje med
hovedvekt på
de som blom-
strer i over-
gangen mellom
vitenskapelig og mer folkelig bruk. Overfø-
ringen av ord fra forskning og vitenskap til
dagligtale resulterer ofte i bruk som påkal-
ler både gråt og latter. Og noen ganger tar
denne overgangen fra oss gode, formåls-

tjenlige ord ved å tillegge dem helt nye be-
tydninger. Når den nye betydningen virker
fullstendig meningsløs og ulogisk, får jeg
problemer og må skrive frustrasjonen av

meg. I denne spalten vil vi høytidelig
og med litt humor minnes ord vi sav-
ner. Å bekjempe den nye bruken, er
som å slåss med vindmøller, men
det hjelper på sjelefreden å skrike

litt. Planen er å ha en liten spalte i hvert
nummer av NBS-nytt. Men redaktøren av
spalten er svært åpen og mottakelig for
supplerende innlegg og debatt.
Skriv til meg på eboye@rr-research.no.



senterte et genkompleks som koder for
en familie reseptorer uttrykt på aPCer
som regulerer og modulerer immunres-
ponser. Tittelen på Fossums presenta-
sjon var ”The role of aPlEC receptors
in adjuvant-induced arthritis”. aPlEC
genkomplekset rommer gener som styrer
følsomheten for eksperimentell artritt i
rotte og det tilsvarende genkomplekset i
menneske er assosiert med utvikling av
den autoimmune sykdommen reuma-
toid artritt (leddgikt).

guidet tur.
Tone gregers, fra CIr og Institutt for
molekylær biovitenskap ved Universite-
tet i Oslo, hadde også fokus på intracel-
lulære hendelser nødvendig for
antigenpresentasjon.Tittelen på gregers
presentasjon var ”an endosomal tour
guided by Invariant chain in antigen pre-
senting cells”. gregers ga en oversikt
over hvordan Invariant chain (Ii) regu-
lerer opplasting av antigenpeptider på
MHC klasse II i aPCer. Ii er sentral i å
bringe MHC II til antigen-holdige en-
dosomer. Ii forsinker modningen av en-
dosomer, forlenger levetiden til

antigenet og MHC II, og legger til rette
for effektiv antigen presentasjon.

målSøkende vakSiner
gunnveig grødeland, fra CIr og Im-

munologisk institutt ved Universitetet i
Oslo, presenterte innovativ vaksinede-
sign. Tittelen på grødelands presenta-
sjon var ”Targeted Dna vaccine protect
mice against H1n1 influenza”. grøde-
land viste at målstyring av en vaksine til
ulike overflatemolekyler på aPCer, ved
hjelp av så kalte Vaccibody-vaksiner, ga
bedre beskyttelse mot influensainfeksjon
i en musemodell enn vaksinering uten
målstyring.Ved å styre vaksinen til ulike
overflatemolekyler på aPCer kan grø-
deland og hennes kolleger modulere im-
munresponsen mot vaksineantigenet. I
tillegg til det kliniske potensialet vaksi-
nen har, gir arbeidet økt innsikt i anti-
genpresentasjon.

immunforSvaret mot
kreft
Johanna Olweus, fra avdeling for Im-
munologi, Institutt for Kreftforskning
ved Oslo Universitetssykehus,ga en pre-

sentasjon med tittel ”Manipulating den-
dritic cells to tease out cancer-targeted
T cells”. Olweus utnytter immunforsva-
rets fantastiske egenskap til å lage im-
munresponser med stor spesifisitet til å
utvikle ny kreftcellespesifik terapi.Det er
kjent at transplantasjon av T-celler til
pasienter med hematologiske kreftsyk-
dommer kan kurere sykdommen.Denne
gunstige ”transplantat-mot-kreft” reak-
sjonen kan imidlertid bli overskygget av
den uønskede og svært alvorlige ”trans-
plantat-mot-vert” reaksjonen. Olweus
og kolleger har utviklet teknologi hvor
de benytter manipulerte aPCer til å
identifisere og isolere de kreftspesifikke
T cellene som gir den ønskede ”trans-
plantat-mot-kreft” reaksjonen.

CIr vil fortsette å arrangere åpne
minisymposier og workshops og vi øn-
sker nBS-nytts lesere hjertelig velkom-
men. Besøk gjerne CIrs nettsider for
informasjon om kommende arrange-
menter.

• Senter for Immunregulering/
Centre for Immune regulation
(CIr) er et senter for
fremragende forskning (SFF)
ved Universitetet i Oslo og Oslo
universitetssykehus, etablert av
norges forskningsråd i 2007.

• Senteret består av fem
forskningsgrupper ledet av
ludvig M. Sollid (senterleder),
Inger Sandlie, Bjarne Bogen,
Oddmund Bakke og Finn-Eirik
Johansen. Omlag 100 personer
er involvert i forskningen ved
CIr.

• Mer informasjon om CIr og
senterets aktiviteter finner du på
www.cir.uio.no.
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Hvorfor angriper immun-
forsvaret kroppens egne
celler og vev og forårsaker
autoimmune sykdommer?

Hvorfor overreagerer immunsystemet
på ufarlige stoffer i omgivelsene, som
pollen og mat, og forårsaker allergisk
sykdom? Forskere ved Senter for Im-
munregulering (CIr) arbeider for å
svare på disse spørsmålene og for å
finne fellesnevnere ved sykdom i im-
munforsvaret med håp om å utvikle nye
behandlingsformer for en stor gruppe
pasienter.

toppforSkere
CIr har engasjert internasjonale topp-
forskere som gjesteprofessorer. I tilknyt-
ning til gjesteprofessorenes opphold ved
senteret arrangerer CIr minisymposier
og workshops hvor vi ønsker alle inter-
esserte velkommen.Disse åpne arrange-
mentene er ikke bare en arena for å vise
fram senterets aktiviteter,men en anled-
ning for CIr til å dele verdensledende
forskere med alle som er interessert i im-
munologi og tilgrensende fagfelt. Sen-
terledelsen har et ønske og ambisjon om
at disse arrangementene kan være et bin-
deledd til våre immunologikolleger og
skape ringvirkninger ved andre institu-
sjoner og sentre. CIr inviterer derfor
kolleger utenfor senteret til å gi presen-
tasjoner.

antigenpreSentaSjon
I forbindelse med at Professor richard
S. Blumberg fra Brigham and Women's
Hospital, Harvard Medical School i
Boston besøkte CIr i september, arran-
gerte senteret et minisymposium med
antigenpresentasjon som tema.antigen-
presentasjon – opptak av antigen, pro-
sessering og presentasjon til T-celler, er

den innledende prosessen som former
adaptive immunresponser, både anti-
stoffresponser og cellulære responser.
god forståelse av antigenpresentasjon er
avgjørende for å forstå utviklingen av
immunpatologi og for å identifisere nye
strategier for å manipulere immunfor-
svaret i behandlingsøyemed. Ulike as-
pekter ved antigenpresentasjon, fra basal
cellebiologi i antigenpresenterende cel-
ler (aPC) og innovativ vaksinedesign til
translasjonsforskning, ble presentert på
minisymposiet.

neonatal fC-
reCeptor
richard S. Blumberg leder en forsker-

gruppe som jobber med slimhinneim-
munologi og studerer blant annet
hvilken rolle den så kalte neonatale Fc-
reseptoren (Fcrn) har ved antigenopp-
tak og antigenpresentasjon. Tittelen på
minisymposiets hovedforedrag var ”The
immunobiology of the (not so) neonatal
Fc receptor (Fcrn) for Igg in antigen
presentation”. Fcrn har en rekke biolo-
giske funksjoner og er blant annet en
transportreseptor for immunoglobulin g
(Igg) antistoffer. Fcrn transporterer
ikke bare Igg fra mor til foster, men re-
gulerer serum levetiden til Igg og albu-
min ved en mekanisme som også
innebærer transport; vekk fra lysosomal
degradering. I tillegg sorterer den Igg
bundet til antigen – immunkomplekser
– til antigen-holdige endosomer, så kalte
antigen opplastingsrom i aPCer og bi-
drar vesentlig til effektiv presentasjon av
antigenpeptider for begge hovedtyper av
T celler, CD4+ og CD8+.

genkomplekS
Sigbjørn Fossum, fra Institutt for basal-
medisin ved Universitetet i Oslo, pre-
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Senter for immunregulering
med minisymposium om
antigenpresentasjon

Forskerne ved Senter for Im-
munregulering vil vite mer.
Hvordan starter immunres-
ponser? Hvordan kan startfa-
sen reguleres og kan kunnskap
om dette utnyttes til å mani-
pulere immunsystemet? I et
minisymposium om antigen-
presentasjon ble nyere forsk-
ning, fra basal cellebiologi og
innovativ vaksinedesign til
translasjonsforskning, presen-
tert for et lydhørt publikum.

FOrFaT TEr:
anDErS SanDVIK,

SEnTEr FOr
IMMUnrEgUlErIng

Richard S. Blumberg foreleser om betydningen av den neonatale Fc-reseptoren (FcRn) i antigenpresentasjon
(Foto: Anders Sandvik).
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aSCat – et nytt verktøy for
deteksjon av allel-spesifikke
aberrasjoner i dna, prosent
tumorceller, og grad av aneuploidi

Sammenlignet med normale
cellers stabile arvemateriale,
har tumor-Dna ofte omfat-
tende endringer, inkludert am-

plifikasjoner og delesjoner. Muligheten
til å studere slike forandringer i hele ge-
nomet har økt betydelig de siste 15
årene. Fordi tumorer ofte avviker fra so-
matiske cellers diploide tilstand, og
gjerne er blandet med infiltrerende cel-
ler og stromaceller, samt at det finnes
ulike subpopulasjoner i en tumor, så har
tolkningen av resultatene ofte vært van-
skelig. av samme grunn har de fleste
studier begrenset seg til karakterisering
av amplifikasjoner og delesjoner (ved
hjelp av array CgH (Comparative ge-
nomic Hybridization), eventuelt supp-
lert med informasjon om allelisk
ubalanse fra SnP-arrays.

Som en del av et internasjonalt sam-
arbeid har forskere ved avdeling for
genetikk, Institutt for Kreftforskning,

Oslo Universitets Sykehus radiumhos-
pitalet utviklet verktøyet aSCaT (allele-
specific copy number analysis of tumors)
for nøyaktig kalkulering av allel-spesifikt
kopitall i solide tumorer, samt estimering
og justering for ploidi og tilstedeværelse
av ikke-aberrante celler basert på hel-ge-
nome SnP-array analyser av tumor-
Dna og blod-Dna. Med dette
verktøyet ble aSCaT-profilen bestemt
for 91 svulster fra tidlig stadium av
brystkreftpasienter. Profilen, som inklu-
derte informasjon om tumor prosent,
ploidi, amplifikasjoner, delesjoner, tap av
heterozygositet (lOH), samt kopi-nøy-
trale forandringer, avslørte omfattende
forskjeller mellom de fem etablerte mo-
lekylære subgruppene av brystkreft.
Blant annet så var tap av heterozygositet
overrepresentert i tumorer tilhørende
den såkalte Basal-lignende subgruppen
med dårlig prognose. aSCaT profilen
til Basal-lignende tumorer viste omfat-

norske forskere har som en
del av et internasjonalt samar-
beidsprosjekt publisert en stu-
die (PnaS 107 (2010)
16910-16915) om hvordan es-
timere allele-spesifikt kopitall,
graden av aneuploidi og frak-
sjon av tumorceller med kopi-
tallsforandring i solide
tumorer.

tende tap av genomisk materiale under
tumorutviklingen, etterfulgt av hel-ge-
nomduplisering som resulterte i et nært
triploid genom. Selv i en kohort bestå-
ende av tidlig stadium tumorer kunne
aSCaT avsløre stor grad av aneuploidi
(>2.7n for 45% av tumorene). I snitt be-
stod de analyserte tumorene av 49%
ikke-aberrante celler (stroma og inflitre-
rende celler) .

Ved hjelp av aSCaT-profilene,
kunne tumor-genomet også kartlegges
mhp. allele-spesifike forandringer, noe
som avslørte områder med selektivt tap
eller gevinst av det ene allelet framfor det
andre. Disse forandringene antas å
kunne ha betydning for utviklingen til

brystkreft. Ved å kombinere helgenom
SnP-data fra tumor og Dna fra blod
gir verktøyet aSCaT muligheten til å
estimere det allele-spesifike kopitallet, så
vel som grad av aneuploidi og fraksjonen
av tumorceller med kopitallsforandring,
noe som gir et langt mer nøyaktig bilde
og kan gi oss verdifull informasjon om
hvordan en svulst har utviklet seg og for-
håpentlig hvordan den vil respondere på
terapi.

Funnene understreker betydningen
av ikke bare å undersøke solide tumorer
for amplifikasjoner og delesjoner, men
også bestemme deres ploidi, samt pro-
sent tumorceller. Videre så avslører stu-
dien at det er en omfattende allelisk

ubalanse også i tidlige stadier av bryst
kreft. artikkelen er blitt omtalt i PnaS
Highlight og genomeWeb Daily news.

arbeidet er utført ved avdeling for
genetikk, Institutt for kreftforskning,
Oslo Universitets sykehus radiumhos-
pitalet i samarbeid med forskere ved
henholdsvis Institutt for Informatikk ved
Universitet i Oslo og Universitet i leu-
ven, Belgia. I tillegg har forskere fra
USa bidratt. Det er totalt 13 forfattere
der både førsteforfatterne (Peter Van
loo og Silje H. nordgard) og sistefor-
fatterne (anne-lise Børresen Dale og
Vessela n. Kristensen) har adresse Oslo.

Fire av forfatterne. Fra venstre Ole Christian Lingjærde, Peter Van Loo, Vessela N. Kristensen og Silje H.
Nordgard

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. Søkere må delta
aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på nBS Kon-
taktmøte. 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 utbe-
tales etter innsending av reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise og vedlagt original¬doku-
mentasjon (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt
deltakeravgift). 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 priorite-
ring).

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 2010 – nye regler
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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 Scien-
tists 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

Registration is open from October 1st 2010. Register before November
30th to benefit from discounted early registration fee. A prerequisite for
registration is payment of the 2010 NBS membership.

See web page for the meeting: www.nbsmeeting2011.no

NBS Contact Meeting 2011


