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Hva skal selskapet hete?

Jeg oppfordret medlemmene som deltok på vintermøtet i Tromsø i februar å tenke
over om de var fornøyd med navnet på selskapet vårt. Jeg ga uttrykk for at vi bør
bruke 2011, fram til neste vintermøte på Storefjell, i januar 2012 til en grundig lufting
av spørsmålet. Det har tidvis vært tilløp til diskusjon, men jeg har en følelse av at
denne ikke har vært uttømmende. Jeg vil selv ikke flagge et bestemt standpunkt, jeg er
faktisk ikke sikker på om navnet skrives Norsk Biokjemisk Selskap, som det står øverst
på hjemmesidene våre, eller Norsk biokjemisk selskap som det står i lovene. Jeg antar
likevel at teksten i lovene er det korrekte.

Norsk biokjemisk selskap (NBS) har til formål å fremme biokjemien i Norge. Sel-
skapet skal representere norsk biokjemi utad, og ivareta forbindelsen med internasjonale biokjemiske or-
ganisasjoner. Selskapet er tilsluttet Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

NBS skal altså ivareta biokjemien. Hva biokjemi omfatter er riktignok ikke definert i lovteksten, men NBS
skal i henhold til lovene strengt tatt ikke ivareta genetikken, molekylærbiologien eller cellebiologien. Det
vil muligens bety at en eventuell navneendring også vil kreve en lovendring. Eller hvor langt kan vi
strekke biokjemien i dag? Slik situasjonen er i dag omfatter organisasjonen i det store og hele det faglige
innholdet av våre årlige kontaktmøter og NBS-nytt, samt lokallagenes møtevirksomhet. Biokjemi som be-
grep har tapt noe terreng de siste årene. Det har forsvunnet fra instituttnavn mange steder i landet. Klass-
isk biokjemi utøves i mindre grad, faktisk er en del metodekunnskap i ferd med å gå tapt: En amerikansk
professor som holdt foredrag ved vårt institutt hadde følgende lakoniske kommentar under foredraget: -Så
skulle vi rense proteinet, men det var det ingen i labben som kunne, så da måtte jeg gå ut der og gjøre det selv.
Jeg har likevel ikke hørt om noen som ønsker ”biokjemisk” fjernet fra selskapets navn. De fleste som ivrer
for en navneendring ønsker å tilføye ”molekylærbiologisk.” Spørsmålet er om vi kan vinne nye
medlemmer og om vi kan fange mer interesse fra samfunnet rundt oss ved å endre navn.

Det finnes nasjonale organisasjoner med delvis overlappende interesser: Norsk Forening for Mikro-
biologi, Norsk Fysiologisk Forening, Norsk Selskap for Klinisk Kjemi og Klinisk Fysiologi, Norsk Selskap
for Immunologi, Norsk Kjemisk Selskap, Norsk forening for medisinsk genetikk.Vil en navneendring i
større grad kunne tiltrekke seg medlemmer i noen av disse selskapene som kunne tenke seg dobbelt-
medlemskap?

Norsk biokjemisk selskap (NBS) er altså tilsluttet FEBS – the Federation of European Biochemical
Societies (www.febs.org), som utgjøres av 36 slike nasjonale selskap og har i tillegg 7 assosierte selskap i til
sammen 43 land. NBS ble stiftet i 1964, samme år som FEBS selv.Mens FEBS ikke har skiftet navn har
den verdensomspennende organisasjonen IUBMB – International Union of Biochemistry andMolecular
Biology (www.iubmb.org) som ble stiftet som International Union of Biochemistry i 1955 tatt opp
molekylærbiologi i navnet.

Utifra IUBMB sin hjemmeside er det bare FEBS som ikke har tatt opp molekylærbiologi i sitt navn:
IUBMB works closely with the four regional organizations that unite the biochemical societies of Asia and
Oceania (Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists - FAOBMB), Europe
(Federation of European Biochemical Societies - FEBS) the Americas (Pan-American Association for Bio-
chemistry and Molecular Biology - PABMB) and Africa (Federation of African Societies of Biochemistry and
Molecular Biology - FASBMB).

I en tabell på side 27 finnes en oversikt hentet fra FEBS sin hjemmeside (med forbehold om feil) over
navn på organisasjonene som utgjør FEBS, inkludert assosierte medlemmer. Nær halvparten av organisa-
sjonene har tatt molekylærbiologi opp i navnet. Riktignok mangler dette i noen av organisasjonenes eng-
elske navn, men vi bør ta utgangspunkt i navnene på morsmålet. Ser vi mot USA, heter vår
søsterorganisasjon ASBMB – The American Society for Biochemistry andMolecular Biology. Andre or-
ganisasjoner som kan være av interesse i Europa er EMBO – European Molecular Biology Association
(www.embo.org) og ELSO – European Life Scientist Organization (www.elso.org). EMBO arrangerer
møter for alle innen feltet, men medlemmene er enkeltforskere på meget høyt nivå sommå nomineres til
medlemskap. ELSO ble dannet som en slags protest mot dyre konferanser og arrangerte 7 store kon-
gresser fra 2000 til 2008, men det opplyses at disse møtene nå kalles EMBO-møter.

Jeg oppfordrer medlemmer med synspunkter på navnespørsmålet å benytte NBS-nytt til å fremme sine
synspunkter. Dersom påtrykket blir for stort, vil vi forsøke å benytte våre hjemmesider (www.bio-
kjemisk.org) til å publisere innlegg som ikke kommer i NBS-nytt.
Kjør debatt!

PRESIDENT
Kristian Prydz

Årets store begivenhet i norsk biokjemi, Kontaktmøtet, ble avholdt i Tromsø den første
uken i februar. Takk til arrangørene for et vellykket møte med spesielt mange gode
plenumsforedrag. Kontaktmøtet setter sitt preg på dette nummeret. Det er fyldige
referater fra selve møtet, samt fra ekstraordinær generalforsamling og styremøte som
alltid avholdes i tilknytning til Kontaktmøtet. I disse referatene fremkommer det at
etter neste Kontaktmøte vil NBS ha ny president og generalsekretær. På årets møte ble
Arne Klungland valgt til president elekt og Tom Kristensen til generalsekretær elekt. De
får dermed ett år til å forberede seg på disse viktige vervene.

I dette nummeret finnes også innkalling til ordinær generalforsamling i Oslo 6. mai.
Videre er det informasjon om at Kontaktmøtet neste år vil bli arrangert av Ås-miljøet på Storefjell 19.-22.
januar. Listen av foredragsholdere som presenteres allerede i dette nummeret ser spennende ut, så sett av
dagene allerede nå. I bladet dere holder i hånden kan dere ellers lese om prisdryss til hjerneforskerne
Moser &Moser ved NTNU, en presentasjon av Oslo Breast Cancer Research Consortium, om norske ar-
tikler i Nature Genetics og PLoS Genetics, samt om karriereseminar ved Radiumhospitalet. I tillegg finner
dere de faste spaltene: Biorabiaten, Ordkløveri og Smånytt. Som annonsert i forrige nummer tilbyr NBS-
nytt nå en liten gratis annonse for ledige stillinger, samtidig som dere gratis kan få lagt ut full utlysnings-
tekst på hjemmesidene til NBS. Det er to slike utlysninger i dette nummeret og jeg håper at mange av dere
vil benytte dette tilbudet i tiden som kommer.

Det er nå omtrent ett år siden norske media ukentlig hadde store oppslag om forskning grunnet pro-
gramserien Hjernevask. Noen av oss håpet nok at diskusjonen som fulgte i kjølvannet av den serien skulle
medføre mer fokus på forskning i tiden fremover. Det har vel vært en begrenset suksess for oss som be-
driver naturvitenskap. I lys av mangelen på journalister med naturfaglig bakgrunn var det vel for optimis-
tisk å forvente større fokus på naturvitenskap i media. Det er nok vi som fagfolk sommå sørge for de
innspillene. Jeg oppfordrer dere alle til å bidra til det.

Som omtalt i NBS-nytt nr. 5/2010 var programskaperne av Hjernevask, Harald Eia og Ole Martin Ihle,
ute etter å avsløre norske kjønnsforskeres manglende interesse for å inkludere kunnskap fra biologiske fag.
For mange innen vårt fagfelt var det vanskelig å forstå hvordan norske kjønnsforskere har fått utvikle sitt
fagfelt slik det ble dokumentert både i serien og i de oppfølgende diskusjoner. Det synes som om kjønns-
forskernes fokus var på å få frem det de mente var politisk korrekt, uten at alle vitenskapelig aspekter ble
vurdert slik vi er vant til. Jeg undres om det er tilfeldig at vi de siste måneder har sett diverse artikler i
media om at våre departementer ønsker å diktere konklusjonene i rapporter laget av forskningsinstitutter
på oppdrag fra departementene? Har disse sakene visse likhetstrekk ved at det er den politisk riktige
forskning som skal stimuleres og bare de politisk ønskede konklusjoner som skal vektlegges og formidles
til allmennheten? Er det noen likhetstrekk med det som skjer i våre fagfelt når en ser hvilken andel av
forskningsmidlene som stilles til disposisjon for de politisk bestemte programmer versus den frie grunn-
forskningen? Er i det hele tatt styringsiveren hos vår politikere for stor i forhold til deres faglige innsikt i
de prosessene de ønsker å styre?
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2011
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for
NBS-nytt i 2011.

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
1 10. januar 21. januar
2 14. mars 25. mars
3 23. mai 6. juni
4 22. august 2. september
5 3. oktober 17. oktober
6 14. november 28. november
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NBS Kontaktmøtet i
Tromsø – torsk, planter
og lassokasting

K
ontaktmøtet fo-
rener mange
ulike behov: ut-
merkede foredrag
i plenum ved
inviterte fo-
redragsholdere,
parallelle
minisymposier
hvor også

studenter får mulighet til å
presentere sine resultater, poster
presentasjoner, kontakt med ut-
stillerne, generalforsamlingen
til NBS og muligheter for nye
bekjentskaper under middager
og annet sosialt program.

Plenumsforedragene ble åpnet
av Kjetill S. Jacobsen som fortalte
oss om sekvenseringen av tors-
kegenomet som leder av the cod
sequencing consortium.Hvorfor
torskegenomet? Jo, torsken er
viktig for Norge for fiske og eks-
port og den representerer en
evolusjonær gren som ikke har
blitt sekvensert før. En av de mest
spennende funnene fra genomse-
kvenseringen er at torsken
mangler hovedkomponentene av
MHC klasse II systemet (MHCII,
invariant chain og CD4). I stedet
har torsken ti ganger så mange
gener i MHC klasse I systemet og
Jacobsen postulerer at disse ut-
fører rollen til MHC klasse II sys-
temet i torsken.Mangelen på

MHC klasse II ser ut til å være
unikt for torskefiskene og vil
ganske sikkert ha betydning for
utvikling av vaksiner til bruk i
den gryende torskeoppdretts-
næringen, men hvilke utford-
ringer som ligger der er fortsatt
uklart.

Plantebiologi ble grundig
dekket i plenumsforedragene
med fokus på ulike aspekter som
døgnsyklus, import av proteiner
til plastider, energioverførsel i
plantens fotoreseptorer og kom-
ponentene i celleveggen. Først ut
var Mark Stitt fra Max Planck in-
stituttet for molekylær plante-
biologi som ligger i Golm i
Tyskland.Han forklarte oss
hvordan plantene kontrollerer
sitt karbonregnskap slik at for-
holdene ligger optimalt til rette
for vekst. For å sikre planten
tilgang på sukker gjennom hele
døgnet lagres stivelse i bladene
om dagen og forbrukes i løpet av

natten. Det spennende er at for-
bruket er alltid i et slikt tempo at
planten ikke må sulte den siste
tiden før soloppgang,men at
planten heller ikke sitter på store
ubrukte reserver når morgenen
kommer som ellers kunne vært
investert i vekst. Og plantene jus-
terer tempo på degraderingen i
forhold til lengden på natten, for
eksempel må de gjøre ganske
store justeringer i forhold til
variasjoner på lengden av natten

gjennom året i Tromsø! Stitt viste
at det er særlig proteinsyntesen
som reguleres for å optimalisere
energiutgiftene og at sukkersig-
nalet trehalose-6-fosfat regulerer
forbruk av stivelse. Til slutt er det
klokkegenene CCA1 og LHY
som styrer sukkerforbruket i for-
hold til variasjoner i lys og
mørke.

Jürgen Soll fra Ludwig-
Maximilians universitetet i
München var også på kon-
taktmøtet i Røros i 2009. Han
holdt et godt foredrag om de
siste 20 års oppdagelser om im-
port av proteiner til kloroplaster.
Genene som koder for prote-
inene i kloroplastene er fordelt
mellom kjerneDNA og kloro-
plastDNA. Targeting av disse
proteinene til kloroplaster
reguleres på tre ulike måter i
cytosol under eller rett etter
translasjon: ved Hsp90,Hsp70
eller fosforylering og 14-3-3. Og
selve importen kan reguleres
avhengig av pH og redoksstatus
til organellen.

Videre snakket Graham R.
Fleming fra Universiteter i Cali-
fornia Berkeley om energiover-
førsel fra lysfangende antenner til
reaksjonssenteret i planter og
argumenterte for at dette må for-
stås på et kvantemekanisk nivå.
Selv om han var redd at tilhør-
erne skulle falle av i de to kvante-
mekaniske ligningene han viste
for å beskrive energioverførselen,

FORFATTERE: HELENE KNÆVELSRUD,
BIOKJEMISK AVDELING,
INSTITUTT FOR MEDISINSKE
BASALFAG, UNIVERSITETET I OSLO
OG MATTHIAS KOLBERG, AVDELING
FOR KREFTFOREBYGGING, INSTITUTT
FOR KREFTFORSKNING,
RADIUMHOSPITALET
FOTOGRAF: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET.

så var det mulig å følge problem-
stillingen. Plantene må kunne ut-
nytte det tilgjengelige sollyset
optimalt og må derfor kunne
fange opp så mye lys sommulig
under forhold med lite lys og
kunne bli kvitt overflødig energi
ved sterkt sollys slik at foto-
senterene ikke blir ødelagt. Han
forklarte at proteinet PsbS er
involvert i responsen på
plutselige lysendringer,mens
zeaxanthin er viktig i responsen
på gradvise lysendringer.

Til slutt fikk vi også et meget
godt fremført foredrag ommys-
teriene rundt plantens cellevegg
av Jocelyn K. C. Rose fra Cornell
University i Ithaca, USA.Ved
hjelp av ulike proteomiske
metoder og in silico analyser
hadde han undersøkt sekre-
toriske proteiner i ulike seksjoner
av celleveggen og ga noen ek-
sempler på hvilken rolle disse
proteinene kunne ha der. Han
kunne fortelle at holdbarhet av
tomater ikke hadde så mye med
nedbryting av pektin å gjøre,
somman trodde tidligere,men
snarere tomatens evne til å holde
på vannet i cellene. Dette hang
igjen sammenmed oppbyg-
ningen av tomatens ytterste
vokslag, kuticula, hvor flere av de
sekretoriske proteinene ble
funnet.

Proteomikk var også tema for
flere plenumsforedrag. Chris-
topher Overall fra Universiy of
British Columbia (Vancouver,

Canada) snakket om det
mammalske ekstracellulære
proteomet og hvordan dette
endres av proteaser somMatrix
Metalloproteinaser (MMPs). Det
er altså ikke bare viktig å ana-
lysere proteomet medmas-
sespektrometri for å se hvilke
proteiner som er tilstede,men
også å finne ut om disse er
spaltet av proteaser eller ikke.
Med et par kjemiske og mas-
sespektrometriske triks kan man
velge å bare analysere de N- og
C-terminale endene av proteiner
i ulike prøver, og dette reduserer
kompleksiteten i analysene be-
traktelig. Overall understreket at
omman finner avspalting av kun
et par aminosyrer i disse endene
kan det endre funksjonen til et
peptid dramatisk, for eksempel
ved å gjøre en agonist til en
antagonist. Publikum fikk også
noe å tenke over da han
presenterte data som viste at
simultan behandling av prøver

med to ulike MMPs ga synerget-
iske effekter og derfor andre
spaltningsprodukter en ved in-
dividuell behandling av de to
MMPs. I en elegant skyggeteater-
analogi illustrerte han hvordan
man ved å analysere kun in-
dividuelle deler av et hele vil
komme til en helt annen konklu-
sjon om funksjonen enn om
man ser det hele under et.

Vi fikk høre mer om proteo-
mikk av Joël Vandekerckhove fra
Universitetet i Ghent, Belgia.

Som et av sine siste planlagte fo-
redrag oppsummerte han hele
karrieren og ga oss innblikk i
mange spennende historier.
Blant annet var Vandekerckhove
interessert i hvorfor det finnes
seks ulike isofomer av actin. Han
viste oss at andre actin isoformer
oppreguleres i beta-actin knock-
out mus slik at det totale nivået
av actin forblir konstant. Også
uttrykk av mange andre
proteiner endres og dette har
gruppen hans studert ved å
bruke ulike massespektromet-
riske teknikker. Blant annet har
de utviklet Combined
FRActional Diagonal Chroma-
tography (COFRADIC) for å
kunne studere for eksempel
posttranslasjonelle modifika-
sjoner i komplekse peptidbland-
inger.

MMPs var også tema for fo-
redraget til Hideaki Nagase fra

Årets NBS kontaktmøte ble
holdt på Radisson Blu Hotell
i Tromsø 3.-6. februar 2011.
Som navnet tilsier er møtet
en unik mulighet til å knytte
nye kontakter med andre
forskere fra hele Norge gjen-
nom kombinasjonen av fag
og sosiale aktiviteter. Nesten
280 deltagere hadde funnet
veien til Tromsø hvor de ble
ønsket velkommen av Ruth
H. Paulssen på vegne av ar-
rangementskomiteen.

ITROMSØ
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NBS Kontaktmøte 2012:
Storefjell 19.-22. januar

Arrangementskomiteen er godt i
gang med planleggingen og har
fått aksept fra følgende plenums-
foredragsholdere:

• Gro Amdam,Norway/USA -
functional genomics, ageing

• Leif Andersson, Sweden –
genetic animal models

• Alex Bateman, UK –
bioinformatics

• Anne Dell, UK – glycomics

• Sir Alan R. Fersht, UK – protein
folding & stability, p53

• Geoff Fincher, Australia -
carbohydrate biology,
plant cell wall

• Colin Hill, Ireland – gut and
foodmicrobiology

• Susan Lindquist, USA – protein
folding diseases, prions

• Jesper V.Olsen, DK – phospho
proteomics

Det neste NBS Kontaktmøte
vil bli arrangert av Ås-
miljøet med Kristin Hollung
som leder.Møtet blir holdt på
Storefjell 19.-22. januar. Sett
av dagene allerede nå.

Imperial College London.Han
fortalte oss ommetzincin
metallopeptidaser og om
muligheten for å hemme disse i
sykdommer som skyldes at de
har for høy aktivitet, som for ek-
sempel leddgikt. Nagases gruppe
utvikler hemmere av kollage-
naser og aggrekanaser og utford-
ringen er å få hemmerne spesi-
fikke nok. Nagase viste også at
kollagen som kløyves avMMP-1
ikke passer inn i enzymets aktive
sete i trippelheliksform slik kolla-
genet foreligger.MMP-1 må der-
for tvinne opp trippelheliksen for
å kunne kløyve kollagen.

Thomas Lengauer holdt et
glimrende foredrag om hvordan
man kan bruke bioinformatikk
til å forutsi den beste behand-
lingen av HIV pasienter. I sam-
arbeid med leger har Lengauer
og hans kolleger utviklet en
webside hvor man kan oppgi se-
kvensen på noen sentrale gener
fra pasientens HIV og få en over-
sikt over hvilken kombinasjon av
legemidler forutsis til å gi best ef-
fekt. Dette er basert på kjennskap
til hvilke mutasjoner i HIV se-
kvensen som vil føre til utvikling
av resistens mot et gitt lege-
middel. Det spennende er at
algoritmen på websiden foreslår
kombinasjoner av legemidler for
å utøve evolusjonært trykk på
viruspopulasjonen. Det ene
legemidlet ”fikserer” en mutasjon
som gir økt sensitivitet for det
andre legemidlet som da holder
viruspopulasjonen i sjakk.

På programmet sto også en
presentasjon av den ferske FUGE
evalueringen lagt frem avMonica
Bergem fra Forskningsrådet og
tanker om en ny bioteknologi-
satsning fra 2012. Evalueringen
var stort sett positiv og viser at
FUGE satsningen har gitt mer-
verdi spesielt med tanke på

publikasjonskvalitet og
nasjonalt samarbeid,men
den pekte også ut områder det
bør jobbes mer med, som inter-
aksjon med næringslivet og sam-
arbeid medmiljøer i utlandet. På
slutten av konferansen fikk vi
også presentert de ulike FUGE
plattformene i Tromsø.

I tillegg til å høre spennende
foredrag fra inviterte foredrags-
holdere er kontaktmøtet også en
arena hvor norske forskere får
formidlet sin forskning
til hverandre, enten
gjennom foredrag på
minisymposium eller
ved å presentere en
poster. Spesielt er dette
en gyllen anledning for
master og doktorgrads-
studenter til å presentere
i trygge rammer. Det var
37 minisymposie-
foredrag og 80 postere
som dekket et bredt
spekter av temaer. Da
posterne hang oppe
under hele konferansen
var det gode muligheter
til å få sett på alle, men en bedre
organisert poster session med
mulighet til å diskutere med pos-
terforfatterne var savnet. En ko-
mité ledet av Jocelyn Rose
plukket ut tre heldige vinnere av
posterprisen.Margey Tadesse fra
Universitetet i Tromsø ble be-
lønnet med førstepremien for sin
poster: Antimicrobial compound
from cold-water marine or-
ganisms. Denne posteren er vist
på midtsidene i bladet. Xiang Yi
Kong fra Universitetet i Oslo fikk
andreprisen for sin poster om
NCU-G1 knock-out mus og
tredjeprisen gikk til Marte Flydal
fra Universitetet i Bergen for sitt
posterbidrag om karakterisering
av ikke-mammalske former av
fenylalanin hydroksylase.

Lørdag morgen var satt av til
ekstraordinær generalforsamling
for NBS. Det var kanskje i tid-

ligste laget for de mange
som håpet å nyte en lang

frokost. NBS presidenten Kris-
tian Prydz ledet møtet med
myndig hånd, og i tillegg til gjen-
nomgang av årsrapport og øko-
nomi ble Tom Kristensen valgt til
ny generalsekretær elekt og Arne
Klungland til president elekt,
begge fra Universitetet i Oslo.
Det var diskusjoner om navne-
endring for NBS for å synliggjøre
molekylærbiologien bedre og om
størrelsen på reisestøtten som gis
til studenter,men endelige

vedtak ble utsatt til
senere.

Som alltid var
også utstillerne en
viktig del av kon-
taktmøtet. Ut-
stillerne bidrar
økonomisk til gjen-
nomføringen av
møtet, og de skaper
et veldig hyggelig
miljø i pausene
mellom fo-
redragene. I møte
med ulike blide og
imøtekommende

leverandører blir man kjent med
menneskene man kjøper ulike
labartikler av og kan holde seg
oppdatert på det nyeste innen in-
strumenter og labutstyr. Flere av
utstillerne presenterte også sine
nyeste produkter og teknologi på
minisymposium.Utstillerne
gjorde seg generelt flid med at-
traktive tilbud og konkurranser.
Å vinne en av de flotte premiene
på de ulike standene er absolutt
noe som gjør kontaktmøtet til en
enda bedre opplevelse!

Da møtet ble holdt midt i
Tromsø by var det ikke så enkelt
å holde alle deltakerne samlet når
det ikke var noe faglig program.
Men det ga deltakerne
muligheten til å oppleve det
nordnorske: spise mølje, drikke
øl fra verdens nordligste
bryggeri, oppleve nordlys og
samenes dag med NM i lassokas-
ting. Den første kvelden var alle

samlet til get together på
Ølhallen hvor man over pizza og
mackøl traff gamle kjente og
stiftet nye bekjentskap. Kon-
feransen ble avsluttet med en
bankett. Det var imponerende å
få servert så god ørret, reins-
dyrmedaljong og multedessert til
så mange mennesker. Kristian
Prydz holdt en glimrende tale
med referanser til Hamsun.Og
kvelden ble en braksuksess da
underholdningen startet. Ni-
mannsbandet The Greatest
Conceivable Band (GCB) fikk de
første ut på dansegulvet allerede
under låt nummer to og tok oss
gjennom funk, disco og
punkrock med tilhørende kos-
tymeskifte. Til slutt var alle
festdeltakerne på dansegulvet
foran scenen og bandet fikk av-
kreftet sine fordommer mot
biologer og forskere. De hadde
forberedt seg på en skikkelig kjip
kveld,men ble overveldet over
responsen fra publikum.Det
viser bare at hvis vi først gjør
noe, så gjør vi det ordentlig, om
det er fag eller fest! Bandet fikk
også fantastisk hjelp av bursdags-
barnet og kontaktmøteveteranen
Kjartan Egeberg på munnspill og
på en låt fikk de også med seg
kontaktmøtegjengangerne Glenn
Gundersen (sang) og Petter Balke
Jacobsen (keyboard). Den videre
festingen etter at bandet ga seg kl
02.00 ble dessverre noe hemmet
av at ti politimenn ble tilkalt
hotellet etter sigende for å ta seg
av førti ville forskere rundt kl
03.30.Men politiet oppdaget fort
at forskere heller løser problemer
ved rasjonell argumentasjon enn
håndgemeng og kvelden fikk en
rolig slutt.

Takk til arrangørene av Kon-
taktmøtet 2011 og velkommen til
nye og gamle medlemmer til
Kontaktmøtet 19.-22. januar
2012 som arrangeres av Ås på
Storefjell.

ITROMSØ
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Referat fra styremøte
i NBS
Fredag 4. februar kl. 13.00 Radisson Blu, Tromsø.

Tilstede: Per Bruheim, John
Einset, Øyvind Halskau (vara),
Matthias Kolberg, Kristian
Prydz, Jan Olof Winberg.

Ikke tilstede: Generalsekretær
Winnie Eskild.

Sak 01/2011Dagsorden og inn-
kalling ble godkjent.

Sak 02/2011 Referat fra (telefon)
styremøtet 7. oktober 2010 ble
godkjent.

Sak 03/2011 Budsjett for 2011
ble lagt fram på møtet.
Dette er et foreløpig budsjett,
siden regnskapet for 2010 ikke fo-
relå til møtet,men først vil fo-
religge senere i februar, slik at det
kan behandles på generalforsam-
lingen senere i år, tentativt i april.

Sak 04/2011Økonomien til
NBS-nytt.
Det ble vedtatt å nedskrive NBS-
nytt sin gjeld med NKr. 200.000
og gi et likviditetslån på NKr.
125.000. Samtidig fikk redaktør
Tore Skotland ros for sin kvali-
tetsbevisste innsats med NBS-
nytt.

Sak 05/2011 Kompensasjon til
arrangører av NBS-kontaktmøte.
Forslaget som var framlagt gikk
ut på at lokallaget som ar-
rangerer møtet skulle få til-
bakeført 25 % av overskuddet
dersom dette overstiger NKr.
250.000. Styremedlemmene var
bekymret for at dette kunne
legge til rette for spekulasjon i
store overskudd, siden et over-
skudd på for eksempel 240.000
ville ikke gi noe tilbake til lo-
kallaget, mens et overskudd på
NKr. 300.000 ville gi lokallaget
NKr. 75.000. Etter en diskusjon
foreslo John Einset (Ås) en ord-
ning hvor lokallaget fikk 20 % av
ethvert overskudd,men ikke
andel av en eventuell del av et
overskudd over NKr. 300.000.
Dette gir en mulig tilbakeføring
til lokallaget på inntil NKr.
60.000. Styret sluttet seg ens-

temmig til dette forslaget.
Samtidig var det enighet om at
denne ordningen kun skulle
gjelde for lokallagene som ar-
rangerer kontaktmøte og ikke
for leverandør- og industri-
arrangører.

Sak 06/2011 Forslaget om Tom
Kristensen som ny general-
sekretær elekt fikk enstemmig
tilslutning.

Sak 07/2011 Forslaget omArne
Klungland som ny president
elekt fikk enstemmig tilslutning.

Sak 08/2011 Styret gikk ens-
temmig inn for å øke rammen til
rådighet for reiser og andre
relevante utgifter for NBS-nytt
redaktør Tore Skotland til NKr.
50.000 i 2011, siden han også har
fungert som annonseansvarlig
og for øvrig har nedlagt mye
arbeid med å både heve kvali-
teten og redusere utgiftene til
NBS-nytt. Redaktøren hadde
ikke selv søkt om utvidet ram-
me. Forslaget kom fra general-
sekretærWinnie Eskild.

Sak 09/2011 Søknad om støtte
til forskerskole ved UMB.
Søknaden er fra den norske av-
delingen av Mitochondrial
Physiology Society. Søknads-
beløpet var på NKr. 40.000. NBS
stiller seg positiv til å støtte slike
arrangementer, men har ikke
tradisjon for å gi store støt-
tebeløp. Det er ikke opplyst i
søknaden hvem som kan melde
seg på forskerskolen. Styret be-
vilger NKr. 20.000 til utgifter i
forbindelse med invitasjon av
utenlandsk(e) lærer(e), under
forutsetning av at en forelesning
fra den aktuelle lærer er åpen for
NBS sine medlemmer.

Sak 10/2011NBS kontaktmøte i
2013 arrangeres av la-
boratorieleverandørene. Det
neste møtet - i 2012 arrangeres
som før vedtatt av miljøet på Ås
på Storefjell og begynner 19.
januar 2012.

Eventuelt.
I det foreløpige budsjettforslaget
for 2011 var posten for kom-
pensasjon til generalsekretæren
hevet til NKr. 60.000. Dette
skyldes at generalsekretær
Winnie Eskild ikke har rukket å
benytte rammen i 2010 på grunn
av mye arbeid og reisevirk-
somhet i forbindelse med FEBS-
møtet i Gøteborg. Styret ga sin
tilslutning til overføringen av
NKr. 10.000 til 2011. Posten ble
også forklart under gjen-
nomgang av foreløpig budsjett.

En mulig navneendring for
NBS-nytt ble diskutert.
Presidenten redegjorde for sine
planer om at 2011 skulle be-
nyttes til å diskutere ”for eller
imot” en slik navneendring. Det
var ingen bastante meninger,
men styremedlemmene var
enige om at diskusjonen måtte
være grundig før man avgjorde
omman skulle foreta en navne-
endring eller ikke. Omtrent
halvparten av NBS sine søstersel-
skap i Europa har tatt
molekylærbiologi inn i selskaps-
navnet. Dette ville for NBS
kunne medføre en endring til
Norsk selskap for biokjemi og
molekylærbiologi. Et annet al-
ternativ er et fundamentalt nytt
navn som omfatter ”livsviten-
skap” eller ”life science” eller be-
slektede begreper.

Tromsø, 4. februar 2011

Kristian Prydz, referent.
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Referat fra ekstraordinær
generalforsamling i NBS
Lørdag 5. februar kl. 09.00 Radisson Blu, Tromsø.

Tilstede: 18-19 medlemmer.

Sakspapirer ble delt ut på møtet.

Sak 1:
Dagsorden og innkalling ble
godkjent.

Sak 2:
Styrets beretning ble gjen-
nomgått i hovedpunkter og tatt
til etterretning av generalforsam-
lingen. Det var ingen innvend-
inger til beretningen.

Sak 3:
Budsjett for 2011 ble lagt fram
på møtet. Dette er et tentativt
budsjett, siden regnskapet for
2010 ikke forelå til møtet, men
først vil foreligge senere i februar
og kan behandles på den
ordinære generalforsamlingen
senere i år, tentativt i april.

Sak 4:
Likviditetslån til NBS-nytt. Det
ble vedtatt å gi et likviditetslån
på NKr. 125.000. Samtidig fikk
redaktør Tore Skotland ros for
sin kvalitetsbevisste innsats med
NBS-nytt. Det er håp om at
NBS-nytt kan drives med
mindre underskudd i fremtiden.

Sak 5:
Kompensasjon til arrangører av
NBS-kontaktmøte. Forslaget
som var framlagt av
generalsekretæren gikk ut på at
lokallaget som arrangerer møtet
skulle få tilbakeført 25 % av
overskuddet dersom dette over-
stiger NKr. 250.000. Styret hadde
diskutert saken på styremøtet 4.
februar og styremedlemmene
var bekymret for at dette kunne
legge til rette for spekulasjon i
store overskudd, siden et over-
skudd på for eksempel 240.000
ikke ville gi noe tilbake til lo-
kallaget, mens et overskudd på
NKr. 300.000 ville gi lokallaget
NKr. 75.000. Etter en diskusjon
på generalforsamlingen foreslo
John Einset en ordning han også
hadde foreslått på styremøtet,
hvor lokallaget fikk 20 % av et-

hvert overskudd,men ikke av en
eventuell del av et overskudd
som er over NKr. 300.000. Dette
gir en mulig maksimal tilbakefø-
ring til lokallaget som arrangerer
på NKr. 60.000. Generalforsam-
lingen sluttet seg enstemmig til
dette forslaget. Samtidig var det
enighet om at denne ordningen
skulle gjelde for lokallagene som
arrangerer og ikke for leveran-
dør- og industriarrangører.

Sak 6:
Valg av ny generalsekretær elekt.
Tom Kristensen, Institutt for
molekylær biovitenskap, Uni-
versitetet i Oslo ble enstemmig
valgt til ny generalsekretær elekt.

Sak 7:
Valg av ny president elekt. Arne
Klungland, Senter for
molekylærbiologi og nevroviten-
skap, Universitetet i Oslo ble
enstemmig valgt til president
elekt.

Sak 8:
Arrangør av NBS kontaktmøte
2013. Norske La-
boratorieleverandørers forening
står for tur til å arrangere NBS
kontaktmøte 2013.
Generalsekretæren har opprettet
kontakt.

Eventuelt:
Kontaktmøtet 2012.
Kristin Hollung fra Ås-miljøet
som skal arrangere NBS kon-
taktmøte 2012 informerte om
planene.Møtet arrangeres på
Storefjell og begynner 19. januar.
Arrangørene har allerede fått
tilsagn fra 9 hovedforedrags-
holdere av høy kvalitet og med
god faglig bredde.

Møtestøtte.
Et forslag fra Biokjemisk inter-
essegruppe, Oslo var levert inn i
god tid av deres styrere-
presentant, Matthias Kolberg,
men var ikke kommet med på
sakslisten. Det ble likevel dis-
kutert på møtet. Forslaget går ut
på å støtte master- og PhD-

studenter fullt ut med 100 %
møtestøtte, med et øvre beløps-
tak, og ikke med henholdsvis 80
og 60 % dekning som har vært
gjeldende ordning. Dette ble fo-
reslått, fordi det er få søknader
og fordi en del av de som får
innvilget støtte ikke benytter seg
av denne, antakelig fordi de må
søke ett sted til og kan både få
100 % innvilget eller avslag der.
Forslaget fikk støtte og anbefales
av generalforsamlingen, samtidig
må man vurdere om den fort-
løpende tildelingen passer med
en slik ordning, dersom dette
fører til at søkertallet stiger be-
traktelig. Det vil fortsatt ikke bli
gitt støtte til deltakelse ved NBS
kontaktmøter.

Selskapets navn.
En mulig navneendring for NBS
ble diskutert. Presidenten rede-
gjorde for sine planer om at
2011 skulle benyttes til å dis-
kutere ”for eller imot” en slik
navneendring. Det var ingen
bastante meninger, men general-
forsamlingen var enige om at
diskusjonen måtte være grundig
før man avgjorde omman skulle
foreta en navneendring eller
ikke. Omtrent halvparten av
NBS sine søsterselskaper har tatt
molekylærbiologi inn i navnet,
men også mer fundamentale
navneendringer er mulig. Dis-
kusjonen vil bli ført frammot
neste generalforsamling, hoved-
sakelig i NBS-nytt.

Tromsø, 5. februar 2011

Kristian Prydz, referent.
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Prisene fortsetter å drysse
over ekteparet May-Britt og
Edward Moser ved NTNU i
Trondheim. De kjente hjerne-
forskerne mottar årets
”Louis-Jeantet Prize for
Medicine”. Prisen som deles
ut i Sveits i april er på noe
over 4 millioner kroner.

M
ay-Britt og
Edvard
Moser har
mottatt mye
anerkjenn-
else for sin
forskning.
De ble i 2002
tildelt ett av
Forsknings-

rådets første sentre for
fremragende forskning (Centre
for the Biology of Memory). I
2007 ble deres senter beæret
med tildelingen som The Kavli
Institute for Systems Neuros-
cience. Det er opprettet 15 Kavli
institutter på verdensbasis og
senteret i Trondheim er det
eneste i Norden. Senteret ledes
av Edvard Moser med May-
Britt Moser som nestleder. Frem
til 10-års perioden for Forsk-
ningsrådets senter for
fremragende forskning utløper
har senteret dermed et dobbelt-
navn: The Kavli Institute for
Systems Neuroscience and the
Centre for the Biology of
Memory (KI/CBM).

Sist høst ble May-Britt Moser
tildelt EUAdvanced Grant som
en av fire norske forskere. Ekte-
mannen var den eneste ved
NTNU som tidligere hadde fått
et slikt stipend. Totalt har 14
norske forskere mottatt EU
Advanced Grant.
Prisdrysset er basert på deres

arbeid med gitterceller som de
startet i 2002. Gittercellene finnes
i et område i hjernen som blir
ødelagt ved Alzheimers sykdom
og som er viktig for stedsansen.
Moser &Moser har studert
hvordan rotter bruker disse cel-
lene til å lage et indre kart slik at
de kan finne veien dit de skal. Et
søk på PubMed viser en
imponerende liste med publika-
sjoner i de mest prestisjefylte
tidsskrifter. En oppsummering
de selv har gjort av sine viktigste
funn finnes i tekstboksen.
May-Britt Moser uttalte for en

stund siden følgende om bruk av
EUmidlene til en studie av
”tilsynelatende teleportering”: –
Når du klarer å skille den ene
julekvelden fra den andre i hu-

kommelsen, skyldes det at de
ulike minnene er kodet i ulike
nettverk av nerveceller i hjernen.
Menminnene om de ulike jule-
kveldene har også mange
fellestrekk og ligger lagret i det
samme området i hjernen, og du
kan ”svitsje” ganske raskt mellom
minnene. Dette er parallelt til at
en rotte i laboratoriet har minner
om at den har lett etter mat i to
ulike rom.Metoden vi er i ferd
med å utvikle kan få rottene til å
tro at de flyttes fra ett rom til et
annet i løpet av millisekunder,
uten å bevege seg. Rottene får rett
og slett en følelse av at de blir
teleportert, eller kanskje til og
med at de befinner seg på to
steder samtidig.Metoden er ikke
utviklet for å teleportere eller for-
virre rotter,men fordi en håper
at forskningen vil lede til en

bedre forståelse av hukommelse.
Hvis vi forstår hukommelsen
bedre, kan det også bli mulig å
utvikle nye behandlinger for
mennesker som lider av hukom-
melsessvikt, sier Moser.
Ekteparet uttaler at pengene

fra Louis-Jeantet Prize vil bli be-
nyttet til videre studier av
hjernens evne til å lage indre
kart. De vil spesifikt fokusere på
hvordan gittercellene interagerer
med andre celler for å oppnå
romlig navigering og hukom-
melse. De opplyser at pris-
pengene vil bli benyttet til
sterkere satsing på det de omtaler
som et molekylærbiologisk
høyrisikoprosjekt med gittercel-
lene.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
FOTOGRAFIER MOTTATT FRA
SENTERET TIL MOSER & MOSER

A series of important findings
The KI/CBM has produced a series of sensational findings.
Already in its first year of operation, researchers found that direct
inputs from the entorhinal cortex to the hippocampus are re-
sponsible for spatial orientation.
In 2004, they showed that the entorhinal cortex contains an

accurate spatial map of the animal’s environment. 2005 marked
the discovery of grid cells in the entorhinal cortex, which form a
map with comparable coordinates to those on the map you can
buy in a bookshop. The following year the researchers found cells
that function like a compass and a speedometer.
The discovery of a completely new type of brain cell that regis-

ters borders and barriers caused scientific excitement worldwide
when it was published in Science in 2008. In the same year, it was
also discovered that the hippocampus has an inbuilt map with a
number of different scales.
In 2009, researchers at the KI/CBM discovered both that the

brain uses different wavelengths to separate experiences, and that
the brain is able to create its own library of maps for specific
purposes.

Ny stor pris til
Moser &Moser
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From the Centre for Molecular Biology and Neuroscience:

Somatic genome insta-
bility dictates the severity
of Huntington’s disease

Huntington’s disease is a
neurodegenerative disorder
that is characterized by the
presence of multiple
glutamine-encoding CAG
expansions in the DNA
sequence encoding the
disease causing protein
Huntingtin.We recently
found that there are two
modes of CAG-repeat in-
stability in Huntington’s
disease. Here we will give a
summary of our recently
published work as well as a
brief explanation of the
background that led up to
our current research.
The paper was published
in PLOS genetics (2010)
Dec 9;6(12).

HD IS CAUSED BY REPEATED
CAG SEQUENCES
Huntington’s disease (HD) was
first described by Johan C. Lund
and Georg Huntington during
the late 19th-century, and in
Norway the disease is also
known as Setesdalsrykkja. One
of the major breakthroughs in
the understanding of HD came
with the identification of a gene
containing a trinucleotide repeat
that is expanded and unstable in
the patients [1]. Huntington’s
disease (HD) is a genetically
determined neurodegenerative
disorder, for which onset is
known to depend upon the
length of glutamine-encoding
CAG-repeat sequences lying
within the Huntingtin gene.
Dramatic tissue-specific
mutation length increases are
known to be an early molecular
event in Huntington disease
pathogenesis [2]. Yet, the me-
chanism of expansion remains
poorly understood.

OXIDATIVE DAMAGE AND
REPAIR IS INVOLVED IN THE
EXPANSION PROCESS
Genomic instability at repeated
DNA sequences is a landmark
for numerous human diseases.
These include several
neurodegenerative diseases
linked to expanding
trinucleotide sequences.
Oxidative DNA damage has for
long been associated with ageing
and neurological disease;
although mechanistic
connections of oxidation to
these phenotypes have remained
elusive. In a collaborative study,
we show that the age-dependent
somatic mutation associated
with Huntington’s disease (HD)
occurs in the process of
removing oxidized base lesions,
and is remarkably dependent on
a single base excision repair
enzyme, 7,8-dihydro-8-
oxoguanine (8-oxoG) DNA
glycosylase [3]. Somatic, age-
dependent, triplet expansions
present a molecular link between
oxidative damage and toxicity in
post-mitotic neurons through
error-prone repair of single-

strand breaks. It has previously
been shown that loss of mis-
match repair proteins (including
MSH2 andMSH3) abrogate
triplet expansions in
Huntington’s disease transgenic
mice [4].

BACKGROUND FOR THE PLoS
GENETICS STUDY
Recently, dramatic somatic
expansions of CAG repeat tracts
have been detected in diseased
human brains and in transgenic
HDmice [5]. Non-affected or-
gans are characterized with
much more stable CAG repeat
tracks. Candidate mechanisms
for repeat sequence expansion
have been suggested, which
include replication errors and
faulty DNA repair [6]. The
fundamental mechanisms of
somatic CAG repeat instability
are poorly understood, but
locally formed secondary DNA
structures generated during
replication and/or repair are be-
lieved to underlie triplet repeat
expansion.

FORFATTERE:
LINDA MØLLERSEN1,
ARNE KLUNGLAND1 AND
ALEXANDER D. ROWE2

1CENTRE FOR MOLECULAR BIOLOGY
AND NEUROSCIENCE, INSTITUTE OF
MEDICAL MICROBIOLOGY, OSLO
UNIVERSITY HOSPITAL, OSLO,
NORWAY AND 2INSTITUTE ON
INFORMATICS, UNIVERSITY OF OSLO,
NORWAY

Figure 1. Slight continuous expansion measured in tail tissue. Size standard markers, are placed at 118 (solid
black arrow) and 138 (open white arrow) CAG repeats. (a) A representative example of raw data from the 3-
week biopsy (red) and 21-week sample (blue) are shown for one mouse. (b) Normal distributions are fitted to
the data presented in (a), coloured as previously for 3-week (red) and 21-week (blue) samples. The resulting
means ( ) and standard deviations ( ) are used to define the temporal change in repeat distribution within the
sample, clearly demonstrating an increase in the mean number of repeats between 3 weeks ( 3) and 21 weeks of
age ( 21). Likewise, broadening of the distribution is evident from the increase in standard deviation at 3
weeks ( 3) to that at 21 weeks ( 21). Figure and legend from [7].
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TISSUE-SPECIFIC MODES OF
EXPANSION
Our study was designed to
simultaneously investigate the
rates and modes of expansion in
different tissues of HD R6/1
mice in order to further under-
stand the expansion me-
chanisms in vivo [7].We
demonstrate continuous small
expansions in most somatic tis-
sues (tail is shown in Figure 1),
indicating many short, single-
repeat expansions and
contractions occurring over
time. Expansion within a
population of 59 mice at 21
weeks of age (expansions
measured from 3 weeks to 21
weeks) clearly show expansion
in tail. Illustrations in Figure 1
show CAG repeat fragment size
distributions in tail tissue from
one mouse at 3 and 21 weeks in
Figure 1a and this data fitted to
normal distributions in b. The
broadening of the peak dis-
tribution over time argues for
small contractions in addition to
expansions. The median
expansion found in 59 tails of
21-week mice was 1.97 CAG
triplets.

In contrast, striatum and
cortex, disease susceptible tissues,
are characterized with a much
more dramatic CAG repeat
expansion, which, unlike tail
samples, show strong periodicity.
Expansion profiles displaying
this kind of periodicity in the
expansion process have not
previously been reported. These
murine in vivo findings imply
that mechanistically distinct
expansion processes occur in
different tissues and a series of
normal distributions can be
fitted to these profiles (Figure 2).
Based on the regularity of the
peaks we suggest that consistent
sized CAG-repeats of around 7
(e.g. 21 nucleotides) are being
inserted. The potential for
replication to be responsible for
this expansion is considered to
be unlikely, particularly in light
of the fact that lymphoma tissues
(with high replication rates)
showed no increase in TNR in-
stability.

CONCLUSION
To summarize, based upon
characterization of the CAG
triplet in exon 1 of the
huntingtin gene, we present two
different mechanisms of somatic
CAG repeat expansion; a
continuous bi-directional
expansion in tail, lung, heart and
spleen tissues, and a periodic
expansion centred around 7-
repeat in striatum and cortex.
Further experiments are needed
to determine whether the 7-
repeat step-size is independent
of CAG tract length and species
and it remains to be shown
whether these two models can
explain the expansions observed
in other brain tissues and or-
gans, as well as in humans.
Nevertheless, these results
provide significant new insights
into in vivo expansion me-
chanisms, which may also be
relevant to other triplet repeat
disorders.

References
1. The Huntington's Disease

Collaborative Research Group
(1993) A novel gene containing a
trinucleotide repeat that is
expanded and unstable on
Huntington's disease
chromosomes. Cell 72: 971-983.

2. Kennedy L, Evans E, Chen
CM,Craven L, Detloff PJ, Ennis
M, Shelbourne PF (2003)
Dramatic tissue-specific
mutation length increases are an
early molecular event in
Huntington disease
pathogenesis. HumMol Genet
12: 3359-3367.

3. Kovtun IV, Liu Y, Bjørås M,
Klungland A,Wilson SH,
McMurray CT (2007) OGG1 ini-
tiates age-dependent CAG
trinucleotide expansion in
somatic cells. Nature 447: 447-
452.

4.Manley K, Shirley TL,
Flaherty L,Messer A (1999)
Msh2 deficiency prevents in vivo
somatic instability of the CAG
repeat in Huntington disease
transgenic mice. Nat Genet 23:
471-473.

5. Shelbourne PF, Keller-
McGandy C, BiWL,Yoon SR,
Dubeau L,Veitch NJ,Vonsattel
JP,Wexler NS,ArnheimN,
Augood SJ (2007) Triplet repeat
mutation length gains correlate
with cell-type specific
vulnerability in Huntington
disease brain. HumMol Genet
16: 1133-1142.

6. Kovtun IV,McMurray CT.
(2008) Features of trinucleotide
repeat instability in vivo. Cell
Res. 18:198-213.

7.Møllersen L, Rowe AD,
Larsen E, Rognes T, Klungland A.
(2010) Continuous and periodic
expansion of CAG repeats in
Huntington's disease R6/1 mice.
PLoS Genet. 9:e1001242.

Figure 2. Periodic expansions in striatum. Fragment analysis curves from 3-week tail, 10- and 21-
week striatum are shown sequentially, with fitted normal distributions (blue) overlaid. The sum of 
all fits (red) demonstrates the curve-fit accuracy. Mean values (μa etc) for each fitted peak are 
shown. Mean a coincides with the mean of the corresponding 3-week tail at all ages. This 21-week 
striatum sample is best-fit by six consecutive normal distributions. Periodicity is clear from the 
regularity of the intervals between consecutive means. Figure and legend from [7].
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Mot individuell behandling av brystkreft:

Presentasjon av Oslo Breast
Cancer Research Consor-
tium og K. G. Jebsens
senter for brystkreftforskning

V
i vet alle at Anne-
Lise har bidratt til
en rekke viktige
funn som har økt
vår molekylære
forståelse av
hvordan bryst-
kreft oppstår og
utvikles, noe som
i seg selv fortjener

oppnevnelsen av et KGJ-senter
for medisinsk forskning. Likevel
understreker hun betydningen
av det gode samarbeidet som
har vært innenfor brystkreft-
forskningen i Norge. For noen
år siden resulterte dette i opp-
rettelsen av interessegruppen
Oslo Breast Cancer Research
Consortium (OSBREAC), og
hun er raus nok til å si at KGJ-
midlene skal benyttes innenfor
rammen av dette samarbeidet.

Oslo Breast Cancer Research
Consortium (OSBREAC)
OSBREAC er en tverrfaglig in-
teressegruppe som ledes av Prof.
emeritus Rolf Kåresen, en nestor
innen brytskreftkirurgi i Norge,
og har som hensikt å legge for-
holdene til rette for god og kon-
kurransedyktig translasjons-
forskning på brystkreft. Målset-
ningen er å øke vår molekylære
forståelse av hvordan brystkreft
oppstår og utvikles, og på
grunnlag av dette bidra til å ut-
vikle behandlingsprinsipper som
er mer tilrettelagt den enkelte
pasient.
OSBREAC ble etablert i 2007

og har, takket være stor velvilje
fra de kvinnene det gjelder,
samlet inn tumorvev, blod,
benmarg og lymfeknuter fra
brystkreftpasienter operert ved
Oslo Universitetssykehus (Ullevål
og Radiumhospitalet). Nylig har
også Sykehuset i Østfold og Bus-
kerud sagt seg villig til å delta i
innsamlingsarbeidet.Målset-
ningen er å samle inn materiale
fra 2000 brystkreftpasienter, og vi
er nå i ferd med å analysere
materiale fra de første 500.
Tumorvevet blir grundig under-
søkt for endringer på molekylært

nivå (genomics, transcriptomics,
epigenomics, proteomics og
metabolomics), videre under-
søker vi pasientens genotype for
å finne ut om pasienten er pre-
disponert for å få kreft, og om
benmargen og/eller lymfe-
knutene inneholder såkalte
mikrometastatiske- eller dis-
seminerte tumorceller.
Molekylære endringene i slike
mikrometastatiske (enkelt) celler
blir kartlagt for å predikere på et
tidlig tidspunkt om det er sann-
synlig at sykdommen skal meta-
stasere. Prosjektets mange
innfallsvinkler er forsøkt gjengitt
i figur 1.
For å starte opp dette

ambisiøse arbeidet fikk pro-
sjektet ”Towards personalized
therapy for breast cancer”
FUGE-støtte i perioden 2008-
2011. Dette har gjort at vi har
kunnet finansiere innsamlings-
arbeidet i denne perioden, og at
vi i tillegg har kunnet ansette tre
stipendiater. FUGE satte som for-
utsetning at prosjektet skulle
drives som et fellesprosjekt med
Prof. Ingrid Gribbestad sin
gruppe ved Institutt for sirkula-
sjon og billeddiagnostikk ved

NTNU - noe som har vist seg
svært nyttig for alle parter.

Studier av tumor fysiologi og
metabolisme kombinert med
molekylær profilering
De ulike gruppene som inngår i
OSBREAC, og dermed også det
nylig opprettede KGJ-senteret, ut-
fyller hverandre og drar nytte av
hverandres kompetanse. Som ek-
sempel på dette kan nevnes at
mens gruppen til Børresen-Dale
ved Seksjon for genetikk, Institutt
for kreftforskning kartlegger
pasientens genotype og
karakteriserer brystkreftsvulsten
påmolekylært nivå ved hjelp av
ulike typer high-through-put tek-
nologi (SNPs, aCGH, dyp se-
kvensering, methylering,mRNA
ogmiRNA ekspresjon, protein
uttrykk og fosforyleringsstatus),
så undersøker gruppen i
Trondheim svulstmaterialet med
tanke på tumorfysiologi og
metabolisme.Ved hjelp av et
spesielt MR-instrument er det
mulig å kartlegge biokjemiske
prosesser i en vevsprøve fra
pasienten, og en kan dermed
avdekke om det foregår andre
prosesser i enmalign vevsprøve

En veteran i NBS-
sammenheng, Prof. Anne-
Lise Børresen-Dale, og
hennes samarbeidspartnere
er tildelt status som”Kristian
Gerhard Jebsens Senter for
brystkreftforskning”. Utmerk-
elsen innebærer en årlig
støtte på 5 millioner kroner i
de kommende fire år.”Dette
er en vitamininnsprøytning
for hele det norske bryst-
kreftmiljøet, og en viktig
motivasjonsfaktor som gir oss
handlingsrom og dermed
grobunn for mange spenn-
ende forskningsprosjekter”,
sier Anne-Lise.

FORFATTER:
GUNHILD M. MÆLANDSMO,
INSTITUTT FOR KREFTFORSKNING,
RADIUMHOSPITALET

Deltakende grupper i det nye K. G. Jebsen-senret for brystkreftforskning.
Første rekke fra venstre: Gunhild M.Mælandsmo, Ingrid S. Gribbestad,
Anne-Lise Børresen-Dale, Bjørn Naume, Torill Sauer, Ellen Schlichting,
Vessela N. Kristensen. Andre rekke fra venstre: Olav Engebråten, Rolf
Kåresen, Øystein Fodstad, Elin Borgen, ErikWist.
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enn i normalt vev.Alle med inter-
esse innenfor kreftforskning
kjenner til publikasjonen i Nature
i 2000 der Sørlie, Børresen-Dale
ogmedarbeidere (Perou et al ,
Nature, 2000) viste at brystkreft
kunne kategoriseres i fem under-
grupper basert på svulstens eks-
presjonsprofil. Det har imidlertid
vist seg av brystkreft er en svært
heterogen kreftsykdom, og det er
grunn til å tro at det finnes langt
flere undergrupper av syk-
dommen enn det vi kjenner til. I
dag er det likevel slik at vi kun har
noen få ulike behandlings-
prinsipper å velge mellom, og
pasienter med forholdsvis for-
skjellig sykdomsbilde vil dermed
kunnemotta den samme be-
handlingen. En avmålsetningene
i KGJ-senteret er at vi ved å kom-
binere de ulike metodene og
karakterisere svulsten både på
molekylært og funksjonelt nivå
skal finne nye undergrupper av

sykdommen, og at den enkelte
pasient skal få mer optimal be-
handling enn tilfellet er i dag, for-
teller Anne-Lise.

Prekliniske og kliniske studier
Ved bruk av teknologien be-
skrevet over er det også mulig å
kartlegge hvilke biokjemiske
prosesser som settes i gang i en
svulst etter en gitt behandling.
Ved å kombinere dette med
molekylær karakterisering er
målsetningen å finne markører
som kan predikere om en svulst
vil respondere eller utvikle resis-
tens mot en bestemt form for
terapi. I dette arbeidet benytter
vi modellsystemer der human
brystkreft har blitt implantert og
vokser i brystfettputen i
immundefekte forsøksdyr.Ved
Seksjon for tumorbiologi, In-
stitutt for kreftforskning har vi
etablert to slike modeller som re-
presenterer de to hovedtypene av

brystkreft (hormon-reseptor
positiv = luminal-like og
hormon-respetor negativ =
basal-like).Modellene har vist
seg svært nyttige da de har be-
vart mange av de viktigste
karakteristika fra den opp-
rinnelige humane svulsten slik
som følsomhet overfor antihor-
monbehandling i den hormon-
reseptor positive svulsten.Vi har
derfor nylig gjennomført en pre-
klinisk studie i disse modellsys-
temene der effekten av anti-
angiogenese terapi i kombina-
sjon med tradisjonell kjemo-
terapi (eller endokrin terapi)
undersøkes med tanke på veks-
tinhibisjon, molekylære og funk-
sjonelle effekter. Tilgangen på
slike modellsystemer som repre-
senterer human kreft er svært
verdifullt spesielt med tanke på
studier av terapieffekter, men
også for undersøkelser av be-
stemte gener og proteiners be-

tydning i kreftutvikling.
En tilsvarende protokoll der

anti-angiogenese terapi gis i
kombinasjon med kjemoterapi
eller endokrin behandling, tilbys
nå kvinner som behandles for
lokalavansert brystkreft ved Oslo
Universitetssykehus. Også fra
disse pasientene samles det inn
blod, benmarg og tumorprøver
før, under og etter behandling,
og disse vil bli undersøkt med
alle de beskrevne molekylære og
funksjonelle metodene. Vi håper
å finne ut hvilke gener, proteiner
og metabolitter som er uttrykt i
de pasientene som responderer
på behandlingen i motsetning til
de som ikke responderer eller
som utvikler resistens. Det lang-
siktige målet for KGJ-senter for
brystkreftforskning er at slike
studier vil kunne gjøre det mulig
å finne markører som kan pre-
dikere om en pasient vil respon-
dere på en gitt terapi og dermed
muliggjøre en mer skreddersydd
behandlingen bedre enn tilfellet
er i dag, avslutter Anne-Lise.

Deltakende grupper i
OSBREAC / KGJ-senteret for
brystkreftforskning
Senteret ledes av Prof. Anne-Lise
Børresen-Dale, Seksjon for
genetikk, Institutt for kreftforsk-
ning Oslo Universitetssykehus
Radiumhospitalet og består av
tilsammen fem grupper ledet av
følgende personer:

Klinisk gruppe: Ellen Schlich-
ting og Rolf Kåresen (kirurgi),
Torill Sauer og Elin Borgen
(patologi), ErikWist, Olav Enge-
bråten og Bjørn Naume
(onkologi).
Molekylær gruppe:Anne-Lise
Børresen-Dale ogVessela N. Kri-
stiansen
Mikrometastasegruppe:Øystein
Fodstad og Bjørn Naume
Modellsystemer og funksjonell
gruppe:GunhildM.Mælands-
mo og Øystein Fodstad
Metabolsk profileringsgruppe:
Ingrid S. Gribbestad

Figur 1: From bed - to bench - to byte – to bedside.
Skissen angir arbeidsflyten og hvilke metoder som er planlagt anvendt for å nå målsetning om utvikling av
mer individualiserte behandlingsregimer mot brystkreft.Materiale fra primærtumor, vaktpostlymfeknuter,
blod, benmarg og eventuelle fjernmetastaser blir samlet inn fra pasientene. Disse prøvene blir analysert med
en rekke molekylære og funksjonelle metoder medmålsetning om å identifisere kriterier som kan benyttes for
å velge optimal terapi for den gitte pasient.
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Norsk artikkel i
Nature Genetics

I
en helgenom assosia-
sjonsstudie (genome-
wide association study –
”GWAS”) har forskere fra
Norsk senter for PSC
identifisert to nye syk-
domsgener som dis-
ponerer for leversyk-
dommen PSC. Dette er
en alvorlig betennelses-

sykdom som rammer galle-
gangene og er i dag den viktig-
ste indikasjonen for levertrans-
plantasjon i Norden. Det har
lenge vært kjent at genetiske
varianter i HLA-området (hvor
blant annet gener som koder for
vevstypeantigener er lokalisert)
øker risikoen for PSC, mens
andre sykdomsassosierte gener
har vært vanskelig å identifisere
sikkert før den aktuelle studien.
I en helgenom assosiasjons-

studie blir enkelt nukleotid
varianter (single nucleotide
polymorphisms – ”SNPer”) i
hele genomet analysert for syk-
domsassosiasjon. I andre kom-

plekse sykdommer, det vil si syk-
dommer som er antatt å ha både
genetiske og miljømessige årsaks-
faktorer, har helgenom assosia-
sjonsstudier identifisert en rekke
sykdomsdisponerende gener.
Genotypingen i den aktuelle

studien ble utført med SNP-
arrayet Affymetrix SNP 6.0. Etter
grundig kvalitetskontroll av de
genotypede SNPene stod man
igjen med rundt 650.000 SNPer.
Det er en betydelig grad av
korrelasjon (”linkage disequbili-
brium”) mellom genetiske
varianter i genomet, og denne in-
formasjonen kan brukes til å be-
stemme genvarianter som ikke
har blitt direkte genotypet; den
statistiske teknikken som brukes
til dette kalles imputering. Det
ble benyttet et datasett bestående
av 90 individer av europeisk av-
stamming som har blitt geno-
typet som en del av Hapmap
prosjektet
(http://www.hapmap.org) til å
imputere ytterligere SNPer. På

denne måten kunne man ana-
lysere nesten 2.5 millioner
kvalitetskontrollerte SNPer for
sykdomsassosiasjon. Slike statis-
tiske analyser krever mye data-
kraft og Universitetet i Oslo sitt
cluster-baserte tungregneanlegg
Titan ble benyttet. Når et stort
antall genetiske varianter under-
søkes for sykdomsassosiasjon
trenger man svært lave P-verdier
for å kunne si sikkert at en as-
sosiert variant representerer et
virkelig funn, og ikke kun en
tilfeldighet. I tillegg til lave P-ver-
dier er det absolutt nødvendig at
funnene undersøkes videre i en
uavhengig cohort. For å oppnå
tilstrekkelig statistisk styrke ble
715 PSC pasienter og 2962 friske
kontroller undersøkt i helgenom
analysen,mens 1025 PSC
pasienter og 2174 kontroller ble
undersøkt i replikasjonsanalysen.
For å samle DNA prøver fra så
mange pasienter var interna-
sjonalt samarbeid helt
nødvendig, og prøver fra Sverige,

Norsk senter for PSC har
identifisert to nye gen-
områder som disponerer for
leversykdommen PSC
(primær skleroserende cho-
langitt); studien ble publisert
i Nature Genetics 43 (2011)
17-19.
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ESPEN MELUM, NORSK SENTER FOR
PSC, KLINIKK FOR SPESIALISERT
MEDISIN OG KIRURGI,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS,
RIKSHOSPITALET, OSLO OG DIVISION
OF GASTROENTEROLOGY,
DEPARTMENT OF MEDICINE,
BRIGHAM & WOMEN'S HOSPITAL,
HARVARD MEDICAL SCHOOL,
BOSTON, USA

Tyskland, Nederland, Belgia,
USA og Norge ble benyttet.
I helgenomanalysen og re-

plikasjonsanalysen var to genet-
iske områder sikkert assosiert
med PSC. I disse to områdene re-
presenterer MST1 og BCL2L11
de sannsynlige sykdomsgenene.
Disse to genene koder begge for
proteiner som er involvert i
immunresponsen.MST1 koder
for et protein som er involvert i
aktivering av makrofager. Inter-
essant nok er de PSC assosierte
MST1 variantene også assosiert
med ulcerøs colitt (som er en
kronisk betennelsessykdom i
tarmen), en tilstand som rammer
opptil 80% av PSC pasientene.
BCL2L11 koder for et protein
kalt BIM som har betydning for
apoptose av autoreaktive
lymfocytter, og så langt har ikke
assosierte varianter i dette gen-
området blitt rapport i andre
autoimmune sykdommer.
Siden lite er kjent rundt BIM
og en potensielle betydning
for gallegangssykdom ble
BCL2L11 genet undersøkt
nærmere i en BIM knock-
out musemodell.
Sammenlignet med
normale mus var det
økt tilstedeværelse av
infiltrerende
lymfocytter i portal-

områdene i leveren hos BIM
knockout-mus. Dette funnet
tyder også på en rolle for BIM i
gallegangsinflammasjon.

Hver enkelt av de PSC as-
sosierte variantene hadde en liten
effektstørrelse og de kan dermed
ikke brukes som kliniske
prediktorer. Imidlertid bidrar de
til å identifisere viktige reaksjons-
veier i sykdomsutviklingen som
kan danne basis for hypoteser
rundt PSC patogenesen. For å
oppsummere har denne studien
bidratt til å identifisere to nye
sykdomsgener i PSC som
sammenmed den kjente HLA
assosiasjonen ytterligere støtter
betydningen av en autoreaktiv
komponent i patogenesen.
Denne studien viser også hvor
sentralt det er med internasjonalt
samarbeid når man arbeider
med en sjelden sykdom samt
viktigheten av samarbeid mellom
ulike fagområder og blant med-
forfatterene er det klinikere,
genetikere, statistikere, infor-
matikere og biologer. Det er
totalt 43 medforfattere på dette
arbeidet der både førsteforfatter
(EspenMelum) og sisteforfatter
(TomH.Karlsen) er tilknyttet
Norsk senter for PSC ved Oslo
Universitetssykehus, Rikshos-
pitalet.
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B I O R A B I AT E N :

Bilder fra en idekamp

H
elt grunnleggende
for Biorabiatens
samfunnssyn,
ervervet gjennom
en lang fors-
kerkarriere, er en
klokkertro på at
menneskeheten
er delt i to
temmelig ufor-

enlige raser: Det lekende
menneske, H. sapiens ludens,
og, trolig mer moderne, det or-
ganiserende menneske, H.
sapiens bureaucraticus.
Samfunnsutviklingen har i stor
grad blitt styrt av en oftest ube-
visst kamp mellom disse folke-
gruppene, mener han. Den
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sterkere administrasjon ved
universitetene, men også til et
økende innrykk av H.
bureaucraticus i vitenskapelige
stillinger, tidligere forbeholdt H.
ludens. Dette er oppnådd, sier
han, ved konsekvent å utlyse
forskningsprogrammer som er
tilpasset bureaucraticus og som
ludens vil føle en naturlig aver-
sjon mot. Det er bare den høyt
utviklede tilpasningsevnen til
ludens som har forhindret en
fullstendig rasering av den aka-
demiske verden, siden mange av
dem leier inn en bureaucraticus
eller to til å ta seg av det
rapportskriving og annet ad-
ministrativt arbeid, mens de
selv kan forsette å ha det moro
med forskningen
I min samtale med ham

nevner Biorabiaten tre aktuelle
begivenheter som han ser som
eksempler på at denne makt-
kampen fortsatt er i gang. Det
første eksempelet gjelder en
uheldig professor ved et av våre
større universiteter, nemlig
professor N.N., en typisk ludens-
variant. Nei forresten, la oss være
originale og kalle hamN.-M.
Professor N.-M. hadde påtatt seg
ansvaret for julefesten til in-
stituttet sitt, og som ekte bio-
kjemiker ønsket han å
gjøre den til en kulinarisk
opplevelse (som alle vet er jo de
fleste biokjemikere fremragende
kokker), og menyen omfattet
blant annet pinnekjøtt med kokt
kålrabi og potetstappe. Lykkelig
samlet han en flokk av likesin-
nede i en av instituttets kurssaler
til kollektiv skrelling og koking
av poteter og kålrabi samt koking

akademiske verden var opp-
rinnelig dominert av ludens,
mens universitetenes små ad-
ministrasjonsenheter naturlig
nok tiltrakk seg bureaucraticus-
varianten. En vesensforskjell
mellom rasene er at ludens ikke
bare tolererer de andre, så lenge
de ikke blander seg for mye opp
i leken, men attpåtil gjerne vil
foretrekke å ha en kontrollerbar
bureaucraticus-flokk nær seg,
for i enda større grad kunne
nyte sin ansvarsløse levestil. For
bureaucraticus utgjør derimot
ludens en regelrett torn i øyet,
siden alle forsøk på å organisere
samfunn og akademia blir mot-
arbeidet på mer eller mindre
åpenbare måter. Så langt vil
kanskje mange være enige med

Biorabiaten, men mer kont-
roversiell er hans teori om
hvordan disse motsetningene
har bidratt til utviklingen av de
moderne universitetene, med
deres toppstyring, innflytelses-
rike administrasjon og mange
kvalitetsfremmende tiltak.
Biorabiaten tenker seg nemlig at
denne utviklingen skyldes en
bevisst strategi fra Homo
bureaucraticus’ side, hvor målet
er en endelig utryddelse av
ludens-varianten. I Norge sier
han at dette har skjedd gjennom
et tett samarbeid mellom uni-
versitetenes byråkrater og
Norges forskningsråd, som
naturlig nok også stort sett er
befolket av byråkrat-varianten.
Dette samarbeidet har ikke bare
ført til en stadig større og

av det allerede nøye utvannede
pinnekjøttet. Alt gikk pyntelig for
seg,måltidet var perfekt og ble
avsluttet med en genial dessert, så
stor var alles overraskelse da man
kort tid etter i Aftenposten
kunne lese en fordømmende ar-
tikkel om hvordan professor N.-
M. hadde kokt pinnekjøtt i et
laboratorium hvor det tidligere
hadde blitt dyrket E. coli. ”An-
meldelsen” hadde angivelig
kommet fra en student, og de
fleste av oss vil nok se på dette
som et tegn på at vi bør an-
strenge oss mer i undervis-
ningen, siden vi burde kunne
forvente at en biologistudent vet
at vi går rundt med et par kilo
bakterier i tarmene våre,mange
av dem E. coli, og at gjennom-
snittsstudenten burde forstå at de
coli-stammene som dyrkes i
kurssaler neppe er av de mest
virulente.Mange av oss vil nok
også tenke at det var uforsiktig å
starte matlagningen uten å ha
klarlagt bruken av kurssalen med
instituttets HMS-ansvarlige.
Biorabiaten ser derimot dette
som et bevisst bureaucraticus-
fremstøt for å kvitte seg med et
ulydig ludens-individ som over
lang tid har nektet å innse betyd-
ningen av en kraftig administ-
rasjon og intens kvalitetskontroll
av forskning og undervisning.
Eksempel to gjelder en mye

omtalt dopingsak, hvor en
idrettsutøver ble tatt for doping
basert på analyser av en slik
kvalitet at en gruppe
fremtredende forskere (ludenser
alle som en) uttaler at de ikke
ville tolerert så dårlig utførte for-
søk av sine masterstudenter og at

det er umulig å trekke noen sikre
konklusjoner ut fra analysene
som er gjort. Selv om Biorabiaten
koser seg hver gang isoelektrisk
fokusering-geler dukker opp som
bevismateriale i rettssaker (ikke
så ofte!) forsterkes fryden denne
gangen av at han mener saken gir
ny og viktig informasjon om
tenkeapparatet til H.
bureaucraticus. I følge ham viser
dette at bureaucraticus i motset-
ning til ludens tenker på en ja-
nei-måte hvor kanskje-kanskje
ikke ikke er tolererbare al-
ternativer, en egenskap som
under visse forhold vil kunne ut-
gjøre en akilles-hæl. Dessuten
hevder han med styrke at denne
saken har utviklet seg til å bli en
viktig slagplass i den videre
kampenmellom rasene. ”Disse
menneskene er vant til å kunne
bestille de resultatene de ønsker.
Tenk Dem hva som vil skje
dersom byråkratene må inn-
rømme at det finnes ekspert-
uttalelser som ikke holder mål!
Dette vil bli et forferdelig til-
bakeslag for dem og kan få uante
konsekvenser innen alle grener
av samfunnet!” forkynner han
triumferende.
Biorabiatens siste eksempel

har sin bakgrunn i at han for en
tid siden ble utnevnt til nett-
redaktør for sitt institutt. Han
har ved dette fått en plassering i
en kommandolinje (et til nylig
ukjent begrep for ham) som
plasserer ham i nær kontakt med
”de andre”, og hanmener at dette
gir ham en ny og unik innsikt i
de strategier som bureaucraticus
vil benytte i kampen i tiden
framover. Forskningen ved

Biorabiatens institutt er or-
ganisert i forskningsgrupper som
har oppstått rundt de tjuetalls
fast vitenskapelige ansatte, og i
første omgang fikk han beskjed
om at de nye nettsidene som er
under utarbeidelse for instituttet
ikke kan presentere et så stort an-
tall grupper. Dette fordi UiX
ønsker å framstå som enmo-
derne institusjon hvor forsk-
ningen er organisert i større
enheter, som Forskningsrådet og
andre premissgivere forventer.
Med støtte av de ludens-in-
divider som vanligvis stiller opp i
slike strider ble det imidlertid
framkjempet et kompromiss: På
nettet skal instituttet ha 4 fors-
kergrupper (kalt forskningspro-
grammer), men under disse får
man lov til å presentere de egent-
lige gruppene, som for all del
ikke må kalles forskergrupper og
som skal ha tematiske navn, og
ikke som til nå bære
gruppelederens navn.
Biorabiaten betror meg at han
foreløpig har bedrevet litt sivil
ulydighet: for eksempel heter
gruppen til Kristian Prydz for-
tsatt Prydz-gruppen og har ikke
blitt omdøpt til Sukkergruppen
eller noe annet tematisk.
Biorabiatens egen gruppe har
drevet med så mye rart opp gjen-
nom årene at hans tematiske
navn uansett ville måtte endres
temmelig hyppig.Men han vet at
de over ham i kommandolinjen
er ham på sporet, ”- og dei likar
det ikkje” sier han. Som gammel
radikaler kjenner Biorabiaten
selvfølgelig Marx’ uttalelse i Teser
om Feuerbach, også gjengitt på
Marx’ gravstein: ”Filosofene har
bare fortolket verden på forskjel-
lige måter – poenget er imid-
lertid å forandre den”. Nå var
ikke internett oppfunnet på
Marx’ tid, og Biorabiaten føler
seg trygg på at Marx ville vært
enig i at man ikke forandrer
verden ved å endre beskrivelsen
av den på et nettsted,men han er
fascinert over hvor forskjellig
byråkratene tenker om dette og
spekulerer mye over hvordan
denne vesentlige forskjellen skal
kunne utnyttes i den videre
kampen. Den 24.mars blir de
nye nettsidene lagt ut, sier han,”-
og dersom Prydz-gruppen for-
tsatt er å finne da, betyr det at
nok et lite slag er vunnet av oss”.



VI SAVNER
DIN ANNONSE
NBS-nytt presenterer
spennende stoff innenfor biokjemi,
cellebiologi, molekylærbiologi
og bioteknologi, og sendes
direkte til alle medlemmer av
Norsk Biokjemisk Selskap.

NBS-nytt utkommer 6 ganger i året.

EN ANNONSE I NBS-NYTT
VIL TREFFE VIKTIGE MÅLGRUPPER
FOR DERES PRODUKTER.

Tidsskriftet er medlem av
Den Norske Fagpresses Forening.

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

Vi tilbyr meget konkurransedyktige
priser på annonser.

ANNONSERINGSANSVARLIG:
Tore Skotland
Senter for kreftbiomedisin,
Radiumhospitalet
Tlf. 992 72 647
E-post: tore.skotland@rr-research.no

23 selskaper med bare biokjemi i navnet
The Russian Biochemical Society
Association of Georgian Biochemists (Associated)
Ukrainian Biochemical Society
Belarusian Biochemical Society (Associated)
Estonian Biochemical Society
Latvian Biochemical Society
Lithuanian Biochemical Society
Polish Biochemical Society
Magyar Biokemikal Egyeselet (The Hungarian Biochemical Society)
The Slovanian Biochemical Society
The Yugoslav Biochemical Society (Serbia Montenegro)
Turkish Biochemical Society
Association of Armenian Biochemists
The Biochemical Society (United Kingdom)
The Biochemical Society (Irish Area Section)
Sociodade Portuguese Bioquimica (Portuguese Biochemical Society)
Macedonian Biochemical Society
Societe Marocaine de Biochimie
Swiss Society for Biochemistry
The Slovenian Biochemical Society
Norsk Biokjemisk Selskap (The Norwegian Biochemical Society)
The Icelandic Biochemical Society (Lifefnafraedi Islands)
The Biochemical Society of Kyrgyzstan (Associated)

19 selskaper med biokjemi og molekylærbiologi i navnet
Azerbaijan Society of Biochemists andMolecular Biologists
Societe Marocaine de Biochemie (Associated)
(The Moroccan Society of Biochemistry andMolecular Biology)
Societe Francais de Biochemie et de Biologie Moleculaire
(The French Biochemical Society)
The Spanish society for Biochemistry andMolecular Biology
Danish Society for Biochemistry andMolecular Biology
Svenska föreningen för Biokemi och Molekylärbiologi
The Moldovian Society of Biochemistry andMolecular Biology
(Associated)
The Romanian Society of Biochemistry andMolecular Biology
Bulgarian Biochemical, Biophysical andMolecular Biology Society
The Hellenic Society of Biochemistry andMolecular Biology
Slovak Society for Biochemistry andMolecular Biology
Israel Society for Biochemistry andMolecular Biology
Croatian Society of Biochemistry andMolecular Biology
Czech Society for Biochemistry andMolecular Biology
Österreichische Gesellschaft für Biochemie undMolekylarbiologie
(The Austrian Association of Molecular Life Sciences and
Biotechnology)
Societa Italiana di Biochimica et Biologia Moleculare
(Italian Biochemical Society)
Gesellschaft für Biochemie undMolekularbiologie
(The German Society for Biochemistry andMolecular Biology)
The Netherlands Society for Biochemistry andMolecular Biology
The Belgian Society of Biochemistry andMolecular Biology

3 selskaper med andre navn
The Finnish Biochemical, Biophysics andMicrobiology Society
Cyprus Biological Society
Tunisian Association of Biological Sciences (Associated)

Navn på
organisasjoner
som utgjør
FEBS

Ledig stilling:

Ledig post.
Doc./Lab-manager stilling
ved Radiumhospitalet

En post.doc./Lab-manager stilling er ledig hos
professor Kirsten Sandvig ved Biokjemisk avdeling,
Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet

Søknadsfrist: Snarest mulig.

Starttidspunkt: Kan diskuteres.

For mer informasjon om stillingen se NBS
hjemmesider.

Professor Sandvig kan kontaktes på telefon
2278 1828 eller e-post: ksandvig@radium.uio.no

Ledig post.
Doc. stilling i molekylær
biologi, Oslo universitetssykehus
Ullevål

En post. doc. stilling i molekylær biologi er ledig
hos professor Geir Christensen ved Institutt for
eksperimentell medisin, Oslo universitetssykehus
Ullevål.

Søknadsfrist: 10. april.

For mer informasjon om stillingen se
NBS hjemmesider.

Professor Christensen kan kontaktes på telefon
2301 6800 eller e-post:
geir.christensen@medisin.uio.no

G R A T I S U T LY S N I N G I N B S - N Y T T
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NOTISER:
Nils Chr. Stenseth med
debattinnlegg om midlertidig
ansettelse
Nils Chr. Stenseth, professor ved Uni-
versitetet i Oslo og visepreses i Det
Norske Vitenskapsakademi er aktiv
med innspill om forskningspolitikk. I
Aftenposten 10. februar har han et
debattinnlegg om bruk av midlertidig
ansettelse innen forskning. Han
hevder at dersom norske forsknings-
miljøer skal hevde seg i den interna-
sjonale konkurransen, inkludert
vinne i konkurransen om forsknings-
midler fra EU, da må departementet
legge til rette for en slik konkurranse.
Stenseth skriver at det gjør departe-
mentet best ved å fjerne fortrinns-
rettbestemmelsen for stillinger
knyttet til forskning. Han avslutter
med ”Om imidlertid alle forskere
som har vært ansatt i mer enn fire år
i midlertidige stillinger får fortrinns-
rett til faste akademiske stillinger ved
våre universiteter, vil de norske
fagmiljøene ikke bli å finne blant
verdens beste.”
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VED ERIK BOYE

Begrepet kvantesprang oppstod
1920-1930-tallet og betegnet det
faktum at energien til elektroner i
atomer ikke kunne endre seg kon-
tinuerlig, men det skjedde i sprang.
Energien var begrenset til de
nivåene som ble bestemt av de få
orbitalene som var tillatt – den var
kvantisert. Elektroner kunne flyttes
til høyere orbitaler ved tilførsel av

Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språk-
blomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mel-
lom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og viten-
skap til dagligtale resulterer ofte i bruk som påkaller
både gråt og latter. Og noen ganger tar denne over-

gangen fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. 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

savner. 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 suppler-

ende innlegg og debatt.
Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

energi eller de kan falle ned ved
avgivelse av energi. Energien ble
ofte avgitt eller absorbert i form av
lys. I dag brukes uttrykket kvante-
sprang som en betegnelse på et
stort og dramatisk og sjeldent
”sprang”, dvs. en betydningsfull
endring. Noe særlig lenger fra den
opprinnelige betydningen kan man
vel ikke komme. Kvantesprang skjer

jo hele tiden, milliarder av ganger
bare på sekunder i vår egen kropp.
Og endringen er så liten at vi ikke
merker det selv. Allikevel møter vi
uttrykket i motsatt betydning nesten
daglig, som ”Et kvantesprang for
Sjøforsvaret” når vi får nye fregatter
(som ikke kan brukes, kanskje det
er derfor uttrykket anvendes). Den
eneste formildende omstendighet

er som følger: Da det ble fastslått at
energi var kvantisert, var det
dramatisk ny kunnskap. Så det
faktum at det foregår kvantesprang,
var revolusjonerende. Men det er vel
ikke dette som ligger i uttrykket når
statsråd Faremo hevder at ”Det
som har skjedd det siste året, er et
kvantesprang for våre veteraner”?

Jeg har sjekket om andre har irritert
seg over denne ordbruken og det
fikk jeg grundig bekreftet ved et
Google-søk. Diskusjonen har gått
friskt de siste årene. Men treff nr. 1
var helt på jordet: Wikipedias
(bort)forklaring hevder at kvante-
sprang ikke relaterer seg til
kvantefysikk, kun til at spranget
måles. Så hvorfor ”kvante”? En
annen mener at når prisen for en
vare er kr 50,51 og vi betaler 51
kroner, er det et kvantesprang. Alle
er vel oppmerksom på at det nå er
noe rart som heter ”kvantemedisin”,
som i hvert fall ikke har noe med
vitenskap å gjøre. De Lillos hevder
at hjernen er alene. Av og til burde
den kanskje forbli alene.
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Redaktøren synes at dette debatt-
innlegget er en god beskrivelse av
situasjonen. En annen sak er at det
hadde vært sterkt ønskelig om fi-
nansieringen av norsk forskning tillot
flere faste forskerstillinger. Redak-
tøren antar at dette er en sak som
opptar mange av leserne og opp-
fordrer dere til å komme med innlegg
om saken til NBS-nytt.

H-index
Etter innlegget i forrige nummer om
seniorpolitikk der det ble nevnt at
Sjur Olsnes har en H-index på 61
har redaktøren mottatt spørsmål om
hva H-index er. Denne indeksen kan
defineres med mange ord, men
kanskje enklest med eksempler. At
Olsnes har en H-index på 61 betyr at
han har publisert 61 arbeider som er
sitert minst 61 ganger. For at hans
H-index skal øke til 62 må 62 av
hans arbeider bli sitert minst 62
ganger.

Dersom du ønsker å sjekke din
eller andres H-index kan det enkelt
gjøres ved å gå til følgende link:
http://apps.isiknowledge.com/WOS

_GeneralSearch_input.do?product=
WOS&search_mode=GeneralSearch
&SID=W1H8iEJicMn1LmKejjD&prefer
encesSaved=&highlighted_tab=WOS

Skriv inn navn på personen du
søker etter, og etter at det første re-
sultatet er kommet opp trykker du
på ”Create Citation Report”.

En ny forsvarsmekanisme
mot infeksjoner
En gruppe forskere fra Cambridge
har nylig beskrevet en ny forsvars-
mekanisme mot infeksjoner. De
hadde observert at antistoffer forble
bundet til adenovirus i infiserte
celler. I en artikkel publisert i PNAS
107 (2010) 19985-90 viser de at et
protein kalt TRIM21 bindes til Fc
regionen og ubiquitinerer adeno-
virus-antistoff komplekset. Det blir
dermed degradert av proteasomer.
Prinsippet omtales som “a last line
of defense against infection”.

Ny biologisk klokke?
En biologisk klokke med 24 timers
syklus har tidligere vært beskrevet
basert på en feedback mekanisme
av transkripsjonsprosessen. I Nature
27. januar presenteres to studier der
grønne alger og røde blodceller
synes å opprettholde en 24 timers
syklus i fravær av transkripsjon. Fors-

kerne beskriver en slik syklus basert
på dannelse av dimer/tetramer av
proteinene peroksiredoksin (som in-
aktiverer reaktive oksygen sub-
stanser) og hemoglobin, samt av
NAD(P)H. Det spekuleres på om
NAD(P)H er en kofaktor som er
involvert i redoks prosesser med
disse to proteinene. Et sentralt
spørsmål for videre forskning i feltet
er om denne mekanismen er koblet
med den tidligere beskrevne
feedback mekanismen av transkrip-
sjon.

En biologisk stjerne er født
Det var overskriften til en omtale i
Aftenposten 11. februar. Det fortelles
at hele arvematerialet til Daphnia
pulex (ferskvannsloppe) er kartlagt.
Denne lille skapningen på ca. 1.5
mm er rapportert å ha ca. 31 000
gener, hvilket er flere gener enn noe
annet dyr. Vi må nøye oss med ca.
75% av det antall gener som den
1,5 mm store skapningen har.F

ørst ut var Åge
Nærdal og Olav
Flaten, henholdsvis
administrerende
direktør og
medisinsk direktør i
den norske avdel-
ingen til legemid-
delfirmaet
GlaxoSmithKline. De

kunne fortelle at GSK har
nærmere 100.000 ansatte i
hundre land og at dette in-
kluderer 13.000 forskere som
arbeider med utvikling av nye
medisiner og vaksiner. Allikevel
er karrieremulighetene for
personer med forskningsbak-
grunn relativt begrenset i GSK
Norge.
- I GSK Norge driver vi hoved-

sakelig med salg og markeds-
føring. Av drøyt 100 ansatte har
vi bare tre personer med doktor-
grad, forteller Flaten, og for-
tsetter: - Det største problemet er
at Norge har en for liten
biologisk industri i forhold til
antallet forskere som utdannes.
Man kan imidlertid se for seg at
en suksess hos en mindre biotek-
nologibedrift kan føre til en eks-
plosjon i etterspørselen etter
personer med doktorgrad.
Flaten fortalte også litt om hva

som kreves av ansatte i in-
dustrien, og hva som oppleves
som de største forskjellene fra en
jobb i akademia.

- Manmå være fleksibel, og
regne med å bli flyttet til pro-
sjekter hvor man behøves. I til-
legg er det viktig at man forstår
at markedshensyn som oftest går
foran akademiske hensyn.
Samtidig opplever mange at et
mangfold i faglig bakgrunner gir
et veldig stimulerende og godt
arbeidsmiljø, og man får ofte
gode muligheter til å bygge på sin
egen kompetanse, sier Flaten.

Bjørn Klem er prosjektdirektør
i det norske selskapet Photocure,
som utvikler og selger legemidler
og medisinsk utstyr basert på fo-
todynamisk teknologi. Han for-
teller at selskapet i stor grad
baserer seg på outsourcing,
samtidig som de har sin egen
forsknings- og utviklingsavdeling
hvor det er behov for PhD-kom-
petanse.
- Vi har åtte ansatte med

doktorgrad i Photocure.Vi
trenger kjernekompetanse, og
ansetter både personer med
spesifikk og sammensatt kom-
petanse, sier Klem.
Thomas Slagsvold har både

doktorgrad og postdoktor-er-
faring fra Radiumhospitalet, men
valgte en stilling som
seniorrådgiver i Forskningsrådet
framfor en videre forskerkarriere.
Ved hjelp av kreative
diagrammer hvor nivåene av
frustrasjon og tilfredshet var

plottet som funksjon av tid ga
han tilhørerne en interessant
innsikt i hans personlige
vurderinger for denne avgjør-
elsen.
- Overgangen fra forskning til

byråkrati flatet ut frustrasjons-
og tilfredshetskurvene, og det var
en viktig årsak til mitt valg.
Samtidig følte jeg også et behov
for å utvide min egen kom-
petanse. Faktorer som lønn og
arbeidstid spilte egentlig ikke så
stor rolle i denne
sammenhengen, forteller Slags-
vold.
Pål Kristian Selbo, forsker ved

Institutt for kreftforskning på
Radiumhospitalet var invitert for
å dele sine erfaringer og fortelle
om sine karrierevalg. Selbo
understreket spesielt fordelene
ved å ha et utenlandsopphold, og
hvordan dette hadde vært av stor
nytte både for ham selv og forsk-
ningsmiljøet han kom fra i
Norge.
- Å ta en master, en doktor-

grad og en postdoc i samme
miljø kan gi en stor kompetanse
innen ett felt, men kan fort
resultere i «innavl». Et utenlands-
opphold er ikke bare en viktig
personlig erfaring,men er også
viktig for den norske institu-
sjonen man er tilknyttet. Det vil
dessuten forbedre sjansene når
man søker om forskningsstøtte
senere,mener Selbo.

Karriereseminar for
doktorgradsstudenter på
Radiumhospitalet

For mange stipendiater synes
en forskerkarriere som den
opplagte fortsettelsen etter
avlagt doktorgrad,men
statistikken viser at omlag
40 % av alle med doktorgrad
i landet fortsetter karrieren
utenfor forskningssektoren.
Og nettopp karrieremulig-
heter utenfor akademia var
temaet når det for andre
gang ble arrangert seminar
for doktorgradsstudenter ved
Institutt for kreftforskning på
Radiumhospitalet i slutten av
november.

FORFATTER:
JONAS BERGAN,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
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Innkalling til ordinær
generalforsamling for Norsk
biokjemisk selskap
IMBV, fredag 6. mai 2011

Tidspunkt: 14.30.
Sted: Univ i Oslo, IMBV, rom 2217

Dagsorden:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Årsregnskap og økonomi for NBS.
3) Årsregnskap og økonomi for NBS Nytt.
4) Årsregnskap og økonomi for NBS Fond.
5) Nedskrivning av NBS Nytt sin gjeld til NBS.
6) Budsjett for 2011
7) Eventuelt.

a) Rapport fra forretningsfører om NBS sin totale økonomi.

Blindern 10.03.11

Winnie Eskild
Generalsekretær



NBS reisestipend 2011 – nye regler

Returadresse:
Winnie Eskild
Institutt for molekylær biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
N-0316 Oslo

PostAbonnement
B – Economique

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
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 Kontaktmøte. Mastergradstudenter (før avlagt mastereksamen) vil bli
prioritert. For masterstudenter dekkes 80% og for PhD-studenter dekkes 60% av budsjetterte omkostninger. Det gis ikke støtte til di-
etter. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag tildelt før rei-
sens start.

Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges
original¬dokumentasjon dvs. (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom
kvitteringer bare finnes i elektronisk form må dekning av utgiftene dokumenteres ved bankutskrifter. Mottakere av reisestøtte må i til-
legg skrive en rapport som egner seg til trykking i NBS Nytt og gjerne legge ved bilder.
Søknaden må inneholde:

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

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

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

Skal du ansette medarbeidere?
Gratis utlysning i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS

NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge.

Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til sendes til Generalsekretæren (winnie.eskild@imbv.uio.no) som legger utlysningen
inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.

Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om
ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rr-
research.no.

Ledig post. doc. stilling ved Universitetet i Bergen
En post. doc. stilling er ledig hos NN
Søknadsfrist: Dato
For mer informasjon om stillingen se NBS hjemmesider.
NN kan kontaktes på telefon (telefonnummer) eller med e-post (adresse)




