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Inni er vi like – men utenpå
er det sukker

Inspirert av en uke i Italia i mai, som deltaker på The Glycbiology Gordon Conference,
tenkte jeg å ytre litt om livets tredje språk - eller kode (the third language of life). Noen
har allerede gjettet at det dreier seg om sukkermolekyler – eller glykaner som det også
heter. Andre har selvfølgelig gjettet helt andre ting. Livets første kode (nukleinsyrer) er
velkjent av mange, også utenfor våre forskningsmiljø og mange kjenner også til
hvordan proteiner lages fra budbringerkoden. Når det gjelder glykanene i glycocalixen
som kler celleoverflaten og for såvidt også innsiden av endosomer, lysosomer og
sekretoriske organeller i hver eneste celle, er det nok dårligere stilt, men dette kalles
altså ”livets tredje kode” av de innvidde. Og koden er enorm i sitt potensiale. Hvis du

vil lage en seks-mer av DNA nukleotider har du 4096 (46) muligheter.Vil du lage seks-meren av
aminosyrer har du 64.000.000 (206) muligheter.Vil du lage seks-meren av de (10) vanligste
monosakkaridene i kroppen, har du 1.440.000.000.000.000 muligheter, fordi enhetene kan bindes til
hverandre på en rekke ulike måter. I tillegg kan glykanene modifiseres ytterligere, for eksempel ved
sulfatering.Mange ulike glykanstrukturer dukket opp i sesjoner med navn som: Glycan engineering and
stem cells, glycans in cancer, developmental glycobiology, glycans in physiology, glycans in metabolism
and signaling, microbes and parasites, immunology and immune response, glycan structure and
recognition and glycomics and glycochemistry. Dette viser at feltet er tverrfaglig i sin natur og spenner
fra kjemi, via biokjemi, cellebiologi, mikrobiologi til immunologi og terapeutisk medisin. Glykanene som
i hovdsak kler celleoverflaten kan gjenkjennes av omtrent 60 familier av karbohydratbindende proteiner
på samme celle, på andre celler, eller på infeksiøse mikroorganismer. I de normale celle-celle interaksjons-
prosesser og signaleringsmekanismer fungerer ofte glykan-protein (lektin) interaksjoner i samspill med
andre reseptor-ligand par. Dette gir dette forskningsfeltet en herlig kompleksitet som gir en ekstra glede til
de som klarer å avsløre sammenhengene. Samtidig er det nå et kraftig økende fokus på glykosylering av
proteiner i cellekjernen og cytoplasma. Dette er en enkel mekanisme som involverer N-acetyl-
glukosamin, men som viser seg å være av en stor betydning i regulering av vår metabolisme i
sammenheng med overvekt og diabetes.

Selv om ingen av sesjonene het glycans and evolution, dukket dette aspektet opp i svært mange
sammenhenger i løpet av møtets sesjoner. Ofte kan studier av glykaner og glykosyleringssystemer fortelle
andre aspekter av evolusjonshistorien. En type glykosylering kan brått dukke opp på en gren av livets tre,
noe som gjerne kan tyde på at det har foregått horisontal genoverføring. De fleste mikroorganismer, også
skadelige, har muligheten til å binde seg til glykaner på celleoverflaten. Gjennom evolusjonen har dette
skadelige ”trykket” desimert hele populasjoner, mens individer med avvikende, ikke-bindende
glykosyleringsmønster har overlevd. Samtidig har de organismer som har kunnet skille ut mest av
blokkerende glykoproteiner dekorert med sukkere sommikroorganismene kunne binde seg til også hatt
en bedre sjanse. Igjen blir bildet komplekst når både ”snille” og ”slemme”bakterier kan oppholde seg i det
sammemiljø, for eksempel tarmen, og hva er etterspill etter en lang utvikling i slik sammenheng. Også på
blodsiden er det utviklet mekanismer for å minimalisere de skadelige virkningene av glykanbindende
mikroorganismer. Glykobiologiens framtidige betydning kunne vært utbrodert i betydelig større grad
enn dette. I Sverige har man i flere år hatt dette som et satsningsområde (GLIBS) hvor også norske ”ut-
øvere” har fått delta gratis på kurs og møter. Det har vært tatt initiativ til en fellesnordisk sammenslut-
ning, men fellesnordiske organer har avslått finansiering til dette. I USA har National Research Council
produsert et Background Paper on Glycosciences and Glycomics in the United States: Potential Impacts
of Glycoscience and Glycomics. Her står det blant annet: Researchers have determined that glycans play
major roles in biological functions and are involved in all phases of life.While genomics and proteomics
have produced unparalleled discoveries that have advanced the understanding of biological processes, the
picture these present is incomplete. It is thought that ongoing study of carbohydrates in plants, microbes,
and animals could lead to the next level of discoveries that may help treat and cure diseases, develop new
platforms for energy, and gain a fundamental understanding of life.

EU har også sett at glykobiologien er et viktig område for fremtiden, faktisk ett av de aller viktigste. I
Norge er feltet ikke organisert eller utredet, selv om det finnes mange som ligger langt framme i enkelte av
glykobiologiens underdisipliner.

PRESIDENT
Kristian Prydz

Mange av dere sommottar dette bladet har i de siste ukene arbeidet med søknader for å
skaffe finansiering til egen forskning de neste årene. Selv om vi i mange år har hørt fra
myndighetene at bevilgningene til forskning skal økes, opplever vel de fleste at det er
stort sprik mellom ord og gjerning. I følge en artikkel i Aftenposten for ca ett år siden
bruker norske forskere nær 100 årsverk for å konkurrere om en alt for liten pott. Men
kanskje like viktig som pottens størrelse er hvordan disse midlene er fordelt mellom
programforskning og frie midler. I år skal gledelig nok potten til frie midler fra Forsk-
ningsrådet økes betydelig. Selv om det hevdes både fra myndighetene og Forsknings-
rådet at deler av programforskningen går til grunnforskning, så er det stor forskjell på å
tildele midlene til frie prosjekter eller som deler av et politisk bestemt program. De

tematiske satsingene skifter også ofte. Det medfører at forskere må skifte prosjekt for å skaffe finansiering.
Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, har treffende kalt dette for slalåmforskning og påpekt at et slikt skifte
av prosjekt gjør det vanskelig for norske forskere å opparbeide den faglige soliditet som er nødvendig hvis
en skal lykkes i konkurransen om EU-midler. Dersom våre myndigheter ønsker at norske forskere i større
grad skal bli vinnere i konkurransen om EU-midler så må det legges bedre til rette for at vi skal bli kon-
kurransedyktige.

Etter å ha tilbrakt 26 år innen farmasøytisk industriell FoU har jeg de siste to årene fått et bedre innblikk i
hvordan søknadsprosessene er for forskere på universiteter og sykehus. Det er enkelte ting som forbauser
meg. Kanskje mest av alt det store fokus på å lage detaljerte fremdriftsplaner som inkluderer beskrivelse av
hva en skal publisere flere år frem i tiden. Dette synes nå ikke bare å være obligatorisk i søknader om fi-
nansiering, men det kreves også at en ved oppstart av arbeidet for PhD studenter skal beskrive hva som
skal publiseres og når. Jeg ser nytten av en bevisstgjøring om hva en skal fokusere på i tiden fremover.Men
hva slags forskning blir det om en kan forutsi resultatene flere år i forveien? Jeg har vært vant til å jobbe
etter fremdriftsplaner alle de årene jeg har vært industrien. Det har imidlertid vært i utviklingsprosjekter
der vi ofte visste eksakt hvilke studier sommåtte gjøres for enten å få produktet registrert eller prosjektet
stoppet. Selv med det utgangspunktet ble det oftest store tidsavvik mellom fremdriftsplanene som ble lagt
og den faktiske gjennomføringen.

Jeg registrerer også at det nå i vurdering av forskningssøknader legges stadig mer vekt på at prosjektet skal
lede til praktisk anvendelse i nær fremtid; det som ofte omtales som translasjonsforskning innen våre fag-
områder. Jeg undres i hvilken grad dette medfører at det er de beste prosjektene som får forskningsstøtte
eller om den tildeles de personene som har de friskeste vyene og kanskje ikke de mest realistiske frem-
driftplanene. Jeg undres også i hvilken grad de som evaluerer søknadene har kompetanse til å vurdere
kompleksiteten i å overføre forskningsresultater til markedsklare produkter, altså om det er realistisk at
prosjektet lar seg kommersialisere. Det fremgår vel klart fra dette at min erfaring fra industriell FoU ikke
har resultert i at kortsiktige økonomiske gevinster er det som bør være drivkraften for norsk forskning.Vi
bør satse på den gode grunnforskningen, de gode ideene og helst fra personer som har dokumentert evne
til ikke bare å fremskaffe vyer, men også resultater. Å tro at forskningsresultatene skal bidra til betydelige
økonomiske gevinster i de neste 5-10 årene, slik man ofte hører uttalt, er slik jeg ser det bare å lure seg selv
og andre.

For noen av oss er de ukene vi nå går inn i et av årets høydepunkt. Jeg tenker ikke på sommerferien, men
for fiskeentusiastene som ser frem til oppstart av laksefiske eller at ørreten vaker. Dette nummeret er
preget av stoff om fisk. Gruppen til Peter Alestrøm skriver om Zebra-fisken sommodellsystem og
gruppen til Gøran Nilsson skriver om hvordan karpe overlever med lite tilgjengelig oksygen.Magny
Thomassen skriver om lipidmetabolismen i laks og forsøk på å gjøre laksen til en ”omega-3 fabrikk”,
mens HanneWither-Larsen skriver om torskepest. Det er ellers omtale av en norsk artikkel i Nature
Communications, litt om lederkurs for unge forskere og kommentarer tilknyttet lederartikler skrevet av
presidenten i den amerikanske cellebiologiforeningen i deres Newsletter. I tillegg til de faste spaltene med
Biorabiaten, Ordkløveri og Smånytt er det omtale av møter i Oslo og Bergen, samt informasjon om nye
møter og utlysning av forskningsmidler fra Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning.

Takk til alle dere som har bidratt til dette nummeret. Redaksjonen håper innholdet faller i smak og ønsker
alle en god sommer.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Sebrafisk: Basalforsk-
ning som legger grunnlag
for anvendelser

Modellorganismene er forsk-
ningsyndlinger med det felles
fortrinn at det raskt
akkumuleres store mengder
detaljert kunnskap om deres
biologi og genetikk. Bio-
kjemiske mekanismer blir
ofte først avdekket i en
modellorganisme og deretter
påvist hos andre arter. Lenge
har tarmbakterien E.coli,
bananflue,mus og rotte vært
dominerende sommodell-
organismer i biologisk forsk-
ning. Senere har rundormen
C. elegans og vertebraten
sebrafisk (Danio rerio) fått
viktige roller i arbeidet med å
dechiffrere livets kode.

S
ebrafisk er en liten
(3-5 cm), robust
akvariefisk som
tilhører karpe-
familien (Cypri-
nidae). Som vill-
fisk lever den i
vassdrag i Nord-
Øst India. Sebra-
fisken har en kort

generasjonssyklus (3-4 genera-
sjoner/år) og kan gyte opptil
200 transparente egg hver uke,
året rundt. Befruktning og em-
bryoutvikling, som skjer uten-
for kroppen, kan følges i en
enkel stereolupe frem til klekk-
ing, to døgn etter befruktning.
Embryoutvikling og organdan-
nelse er velkarakterisert [1], de
ca 25000 genene i det 1500
millioner basepar store geno-
met er sekvensert [2] og godt
over halvparten av genene be-
regnes å ha humane ortologer.
Disse egenskapene sammen
med enkle og rimelige se-
brafiskanlegg, har bidratt til
artens popularitet som modell-
organisme.

Velorganisert forskersamfunn
Allerede i 1934 ble sebrafisk be-
skrevet i vitenskapelig litteratur
som en egnet modellorganisme
for utviklingsbiologiske studier.
Det var imidlertid George Streis-
inger [3] fra Universitetet i Ore-
gon som ga den sin fremskutte
plass innen basal biologi. Ar-
beidene til Nobelprisvinneren
Christiane Nüsslein-Volhard gav
Tübingen i Tyskland en tilsvar-
ende posisjon i Europa. Hun
hadde lenge jobbet med em-
bryoutviklingen hos bananflue
og brukte denne kompetansen
på sebrafiskmodellen. 'Sebrafisk-
miljøene' deltar i et velorganisert
nettverk med hovedsete i
Eugene, OR i USA (zfin.org). De
over 300 sebrafisk-laboratoriene
i Europa er organisert i EUFish-
BioMed [4] og i Norge er 12
grupper samlet i “Zebrafish
Network Norway” (ZNN; Fig. 1),
koordinert av den Nasjonale se-
brafiskplattformen [5]. Se-

brafiskplattformen er ledet av
Peter Aleström og lokalisert ved
Norges veterinærhøgskole
(NVH) [6]. Dyrevelferd (”3R's;
reduction, refinement and
replacement”) og høy forskning-
kvalitet er sentrale mål for virk-
somheten ved NVH.Disse opp-
nås med sammenfallende virke-
middel som avansert monitor-
ering av vannkvalitet for å
opprettholde et stabilt miljø.Ved
sebrafiskplattformen har man
oppnådd AAALAC-akkredi-
tering [7] som en følge av dette
arbeidet.

Sebrafiskmodellen blir
introdusert i nye forskningsfelt
Grunnet det sekvenserte
genomet og en stor database
med karakteriserte mutanter
(”forward genetics”), har se-
brafiskens hatt en sentral rolle
innen funksjonell genomforsk-
ning. ”Zebrafish Phenome
Project” har til hensikt å gjøre
sebrafisk til den første verte-
bratmodellen med et komplett
bibliotek av knockout-mutanter.
En ny type rekombinante prote-
iner, zinkfingernukleaser
(ZFN’er) [8], kan designes for å
introdusere knockout-muta-
sjoner i gener man ønsker å in-
aktivere (”reverse genetics”).
ZNN arrangerte i fjor en kon-
feranse og et forskerkurs som
hadde en av ZFN-teknologiens
hovedaktører, Dr. Keith Joung,
som foreleser.

Medisin
Innen human biomedisin har se-
brafisken markert seg på om-
råder med store forventninger.
Sebrafisk har større regenerativ
evne enn pattedyr og
regenerering av halefinner, deler
av hjertet og øyets retina be-
nyttes derfor innen stamcel-
leforskning og regenerativ
medisin. Sebrafiskmodeller for
Alzheimers og Parkinsons
sykdom, samt prionsykdommer
som skrapesyke, kugalskap og
Creutzfeldt-Jakobs sykdom har
sikret sebrafisken en plass innen

nevrobiologien. Avanserte
mikroskopi- og bildebehand-
lingsteknikker gjør den lille
fisken godt egnet for ”real time”
in vivo studier. De siste årene har
sebrafisken blitt etablert som
modell for en rekke infeksjons-
sykdommer. Innen kreftforsk-
ningen finner vi sebrafisk-
modeller for blodkreft, hudkreft
og testikkelkreft. Den gjennom-
siktige sebrafisklinjen Casper,
med mutasjoner i to pigmen-
teringsgener, er nyttig for
visualisering av kreftsvulster i
jakten på nye kreftmedisiner.

Fisk som modell for fisk
Forskning innen marinbiologi
og på oppdrettsarter har i liten
grad benyttet seg av sebrafisk. I
stedet for å bruke en av ”elite-
seriens” modellorganismer har
man heller gjort seg nytte av
arter som ørret og tilapia. Sebra-
fiskens egenskaper, sammen
med kunnskapsmengden
akkumulert gjennom tiår med
grunnforskning, vil kunne bidra
til en mer effektiv forskning
innen akvakultur og
akvamedisin [9], og føre til store
besparelser både i tid og penger.
AquaLife [10], en tverrfaglig
samarbeidsplattform for
miljøene ved NVH,UMB og
Veterinærinstituttet, ønsker å ut-
nytte dette potensialet i sin
forskning på ”akvatisk liv”.

Innen miljøtoksikologi
blir klassiske endepunkter som
vekst, fruktbarhet og kjønnsfor-
deling sammenlignet med
globale genekspresjonsprofiler i
sebrafiskembryoer. Sebrafisk,
genmodifisert til å fungere som
en biomonitor (”Glofish”),
varsler med fargeendring hvis
miljøgifter kommer inn i vannet.
Bruk av sebrafisklarver i stor-
skala toksikologisk screening vil
forenkle gjennomføring av
ambisiøse prosjekter som
REACH (EC 1907/2006; Fig. 1).
Romforskning er et annet felt
der liten størrelse og hardførhet
er viktige egenskaper. Et ESA-

prosjekt i samarbeid med et eu-
ropeisk konsortium sikter mot å
sende sebrafisk opp i rommet for
å måle og kartlegge effekter på
genekspresjon etter eksponering
for vektløshet og kosmisk strål-
ing. Benskjørhet er et problem
for astronauter og dette er en av
sykdommene man håper å finne
årsakssammenhengen til.

Industriell FoU
Med utgangspunkt i sin veletab-
lerte plass innen biomedisinsk
grunnforskning har se-
brafiskmodellen også plassert
seg sentralt innen industriell
bioteknologi. Det vitenskapelige
tidsskriftet “Zebrafish” [11] har
som konsekvens av det innført
en fast seksjon, “Patent watch”,
som rapporterer innovasjoner
som involverer bruk av sebrafisk.

Farmasøytisk industri bruker se-
brafisk for screening av sub-
stanser for terapeutiske og
toksiske effekter (kjemisk
biologi) i jakten på nye
medisiner.

Sebrafiskens embryogenese –
«omics» med retning mot
«systems biology»
Utviklingsstudier et viktig
bruksområde for sebrafisk-

modellen, i slike studier kommer
noen av de fordelaktige attribut-
tene vi har nevnt til anvendelse
og letter arbeidet med å velge
riktige stadier og få nok bio-
logisk materiale for å studere det
ønskede fenomenet.
Embryogenesen hos sebrafisk

starter med en periode med
svært hyppige celledelinger
('cleavage period'), som varer
omtrent 3 timer (etter befrukt-

FORFATTERE: HÅVARD AANES OG
PETER ALESTRÖM, BASAM
OG NASJONAL SEBRAFISK-
PLATTFORM, NVH

Figur 1. A. Sebrafiskforskningen er samlet i et velorganisert nettverk: ZNN i Norge har 12 forskergrupper som internasjonalt er koblet opp mot EU-
FishBioMed og ZFIN (zfin.org), det siste et knutepunkt med tilgang på en rekke fasiliteter og databaser. B. Økning av publikasjoner basert på se-
brafiskmodelldata de siste 24 årene. C. Sebrafisk holdes i små akvarier i en tetthet på opptil 7 voksne fisk per liter vann. Organisering av fis-
kegrupper og -familier i små tanker i hylleseksjoner gir god utnyttelse av plass og underletter ”lagerhold” i en sebrafiskfasilitet som gjerne varierer
fra noen få tusen til over 100000 fisk. D. Sebrafisklarver kan brukes for screening av substansers biologiske effekt (kjemisk biologi) ved eksponering i
96-brønners mikrotiterplater.
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ning). Tidligere forsøk har vist at
det ikke produseres transkripter i
denne perioden [12].Med andre
ord er embryogenesen hos se-
brafisk drevet av transkripter og
proteiner som finnes i egget.
Etter hvert synker celledelings-
hastigheten, cellene begynner å
migrere og transkripter blir
produsert. Denne overgangen
kalles 'mid-blastula transistion'
(MBT; Fig. 2A). Hvordan de
maternelle transkriptene og
proteinene blir regulert er imid-
lertid ukjent.
Vi brukte RNA-sekvenserings-

teknologi for å analysere trans-
riptomene til ulike utviklingssta-
dier i sebrafisk embryogenesen
[13]. Dette er en ny måte å måle
genuttrykk på der man isolerer
RNA, kutter det opp i mindre
biter og sekvenserer direkte
baserekkefølgen i disse frag-
mentene. Sekvensering skjer ikke
for et fragment av gangen som
ved 'vanlig' sekvensering,men
for millioner av fragmenter
samtidig. Dette gjør at man får
svært mange sekvenser, typisk

20-50 millioner. En begrensning
ved denne formen for sekven-
sering er at lengden på sekven-
sene er kort.Medmaskinen vi
brukte (SOLiD,ABI) var de 50
basepar. Disse korte sekvensene
kaller man ofte 'reads'. Som et
mål på hvor høyt et gen er ut-
trykt bruker man antall 'reads'
per gen. Et gen som er høyt ut-
trykt vil få flere 'reads' enn et
som er lavt uttrykt.Medmilli-
oner av 'reads' og store genomer
sier det seg selv at manmå be-
nytte seg av dataprogrammer for
å finne ut hvilke gener 'readsene'
kommer fra. Det har de siste to
årene kommet flere gode pro-
grammer som effektivt utfører
denne oppgaven.Vi brukte et
program levert av ABI; Bioscope
v.1.3.
Vi isolerte polyadenylert RNA

fra seks tidlige utviklingstadier
(Fig. 2). Fra våre prøver fikk vi
mellom 20-55 millioner 'reads',
og 50-60% fant sin motpart i
genomet. En betydelig andel falt
utenfor områder med kjente
gener. Det viste seg å være svært

stor dynamikk mellom de ulike
stadiene, faktisk endret de fleste
genene uttrykk i løpet av pe-
rioden vi studerte.Vi utførte en
klyngeanalyse (k-means clus-
tering) for å identifisere grupper
av gener med likt uttrykksmøn-
ster og funksjonell annotering
for å finne biologiske og
molekylære funksjoner assosiert
med de involverte genene.
Det mest overraskende i stu-

dien vår var at vi fant to store
grupper med transkripter som
økte i forekomst før MBT, altså
før transkripsjon er initiert. Den
ene hadde en temporær økning
etterfulgt av en reduksjon,mens
den andre fortsatte å øke i hele
perioden vi undersøkte (Fig. 2).
Når vi skulle validere resultatene
med real time PCR viste det seg
at disse samsvarte dårlig med se-
kvenseringsdata. Når vi byttet fra
primere som binder seg tilfeldig
til transkriptene (”random
primers”) til primere som binder
seg til poly(A)-halen (”oligo-dT
primers”) økte imidlertid sams-
varet mellom real time PCR og

sekvenseringsresultatene be-
tydelig. Vi antok derfor at for-
skjellene mellom stadiene før
transkripsjon hadde startet re-
flekterte forskjeller i poly(A)-hale
lengde, og ikke forskjeller i fo-
rekomst av et transkript. Dette
ble bekreftet blant annet gjen-
nommåling av lengden på
poly(A)-halen på noen utvalgte
transkripter.Vi blokkerte også
polyadenyleringen og fant at ut-
viklingen ble kraftig hemmet før
embryoene til slutt døde. Disse
resultatene viser at gruppenmed
maternelle transkripter kan deles
inn: i) de som er polyadenylert i
egget driver utviklingen i
'cleavage-' og 'blastula-' perioden
og ii) de som har kort eller ingen
poly(A)-hale blir aktivert senere
og er nødvendig for gastrulering
(Fig. 2).
Mekanismenmed cytoplas-

matisk polyadenylering er be-
skrevet tidligere, og er velstudert i
modningen av egg,men omfan-
get har ikke tidligere blitt kvanti-
fisert. Annen forskning har vist
en slik forlenging av transkripter,
lokalisert i cytoplasma, fører til at
inaktive transkripter ('dormant
transcripts') blir aktivert og over-
satt til proteiner.Våre data tyder
på at majoriteten av maternelle
transkript (~3500 eller 70%)
gjennomgår en slik aktivering
tidlig i embryogenesen. Begge
gruppene som økte før MBT
hører til denne kategorien. Pro-
sessen er styrt av sekvenser i
transkriptet og proteiner som
binder seg til disse (Fig. 2).Vi
undersøkte forekomsten av
transkriptene til disse og fant at
flere av dem var høyt uttrykt i
egget og zygoten, etterfulgt av en
betydelig reduksjon mellom 1-
celle og 16-cellestadiet. Blant
annet hørte sentrale transkripter
fra genene zorba, tacc3,mos og
dazl til denne gruppen.
Gjennom funksjonell anno-

tering fant vi at spesielt mange
transkripter i gruppenmed
temporær økning var involvert i
modifisering og transport av
proteiner, inkludert degradering.
Den andre gruppen, som økte i
uttrykk gjennom hele den under-
søkte perioden, inneholdt mange
gener involvert i genekspresjon,
protein syntese og modifisering
av RNA. Spesielt interessant var
det at mange av transkriptene i
begge grupper var involvert i
epigenetiske mekanismer som
modifisering av histoner og
metylering av DNA. I samarbeid
med Philippe Collas gruppe [14]
har vi etablert en metode for
immunopresipitering av kroma-
tin (ChIP) fra sebrafiskembryoer
[15] og gjort undersøkelser på

modifikasjoner av histoner på
helgenomnivå ved å bruke en
ChIP-matrise med 2.1 millioner
prober. Undersøkelser for å kart-
legge den epigenetiske statusen
før, under og etter MBT er
underveis og vil gi svar på om
modifikasjon av histoner er til-
stede før transkripsjon starter.
Sekvensering av RNA gjør at

man kan finne nye transkripter
og spleisvarianter.Vi estimerte
frekvensen av alternativ spleising
til 50-60% gjennom embryo-
genesen, en god del lavere en es-
timater fra menneske (~95%).Vi
fant også svært mange nye trans-
kriberte områder, både i nærhe-
ten av annoterte områder (kjente
gener) og i områder uten kjente
gener. Disse representerer både
nye eksoner i annoterte gener og
helt nye gener.Våre data vil bidra
til å bedre annoteringen av se-
brafiskgenomet og være en res-
surs for funksjonell genomforsk-
ning og utviklingsstudier i årene
som kommer.

Sebrafisken som modell for
akvakulturforskning?
Norge har allerede en sterk posi-
sjon innen havbruk og oppdrett

av fisk internasjonalt, og videre
satsing på forskning vil kunne
bidra til å sementere denne posi-
sjonen. Oppdrettsfisk er en viktig
næringsressurs for Norge og dyp
kunnskap om oppdrettsartene er
nødvendig for effektiv ressurs-
utnyttelse og god fiskehelse.Man
har for eksempel i de siste årene
forsøkt oppdrett av torsk, uten å
oppnå samme suksess sommed
laks. For å klare dette er det
nødvendig å øke kunnskapen om
torskens biologi og som et viktig
ledd i dette har norske forskere se-
kvensert torskegenomet [15].
Allerede har viktig kunnskap om
torskens immunforsvar blitt
generert direkte fra DNA-se-
kvensen. For å omsette den 700
millioner tegn lange oppskriften
på torsken til biologisk innsikt
gjenstår imidlertidmye forskning.
Forskningsmodellen sebrafisk vil
kunne ha enmisjon i denne pro-
sessen. Å bruke en liten, robust
akvariefiskmed 3-4 generasjoner
per år vil føre til besparelser i både
tid og penger. Bruk av se-
brafiskmutanter og gentek-
nologiske verktøy utviklet for se-
brafisk kan komme til nytte i eks-
perimentell validering av

hypoteser. Til sammen illustrerer
dette et gammelt og godt hoved-
poeng: Grunnforskning er en
nødvendig forutsetning for
anvendt forskning. Sebrafisken
står godt plassert i grensesnittet
mellom basal biologi,”systems
biology”, human biomedisin og
bioteknologisk FoU. Er det
likhetermellom embryoutvik-
lingen hos sebrafisk og torsk? Kan
miljøfaktorer indusere forstyrr-
elser i aktiveringen avmaternelle
transkripter og påvirke antall
fisker som vokser opp?
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A. RNA ble isolert fra egg og fem embryonale stadier; 1-celle, 16-celle, 128-celle,MBT og post-MBT. B.Vi fant at
rundt 70% (stolpediagram) av de maternelle transkriptene økte i forekomst mellom 1-celle og 16-celle stadiet.
Videre uttrykk fulgte to distinkte mønstre (linjediagram). C. En cytoplasmisk forlenging av poly(A)-halen
fører til aktivering av transkriptet med påfølgende translasjon. Tidligere studier har vist at Zorba (CPEB er
navnet på det humane genet) og Parn er sentrale proteinfaktorer. Parn er en deadenylase som reduserer
poly(A)-halen. Etter aktivering dissosierer Parn fra komplekset og halen blir forlenget. De genene som under-
gikk en slik aktivering i våre prøver var involvert i nøkkelprosesser i embryoutviklingen.
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Sulen Tavara



f. eks. er gitt fôr med forskjellig
fettsammensetning, eller celler
fra fisk med forskjellig genetisk
bakgrunn, teste eventuelle for-
skjeller i fettsyreomsetning.
Som eksempel kan jeg beskrive

et nylig gjennomført forsøk.Vi
fôret laks med fire forskjellige
fôr: Et kontrollfôr med tilsatt fis-
keolje (FO), et fôr med tilsatt
rapsolje (RO), et fôr hvor det ble
tilsatt EPA i form av triasyl-
glyserol i tillegg til rapsolje, og ett
hvor både EPA og DHA triasyl-
glyserol ble tilsatt i tillegg til raps-
olje.
Etter 2-3 ganger vektøkning

isolerte vi hepatocytter fra de fire
gruppene, og metabolismen av
C-14-merket EPA ble studert.
Resultatene viste tydelig at for-
skjeller i fôrfett påvirker omdan-
nelsen til DHA. I Tabell 1 har jeg
beregnet ”aktiviteten” av de for-
skjellige enzymene av betydning
for omdannelse til DHA ved å se
på ratio mellom produkt og sub-
strat.
Det går tydelig fram av disse

resultatene at laks som er foret på
rapsolje har en høyere aktivitet
av alle disse enzymene: manko
på EPA og DHA stimulerer
denne prosessen. Det inter-
essante er at fisk som får raps-
oljefôr, menmed like mye EPA
som i fiskeoljen, fremdeles viser
denne høye aktiviteten, - det er
først når DHA, også på sammen
nivå som i fiskeoljen, blir tilsatt
rapsoljefôret at enzymaktivi-
tetene igjen blir redusert. Dette er
ikke tidligere vist, og tyder på en
sterk effekt av sluttproduktet på
denne prosessen.
Spørsmålet var da om dette

var en direkte produkt-inhi-
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Kan laks bli en
«Omega-3 fabrikk»?

Hvorfor er dette interessant?
Vi vet nå at fiskeoljer med de
helsemessig gunstige omega-3
fettsyrene EPA (eicosapentae-
noic acid, C20:5) og DHA
(docosahexaenoic acid, C22:6) er
en begrenset ressurs, - vi kan
ikke hente ut mer fisk fra havet
uten at dette går ut over be-
standene. Dette har ført til en
voldsom økning i pris på god fis-
keolje. Noe av den fiskeoljen
som tilsettes i fôr til laks er av
den grunn byttet ut med andre
oljer, for eksempel rapsolje.
Dette fører igjen til at innholdet
av EPA og DHA i laksen blir noe
lavere enn det vi har vært vant til
de siste ti årene.
Vi vet at laksen (Atlantisk laks,

Salmo salar L.) kan danne EPA
og DHA fra 18:3 omega-3 som
rapsoljen bidrar med. Laksen har
alle de desaturaser og elongaser
samt peroksisomal beta-oksyda-
sjon som trengs for å få dette til
(Fig 1),men kapasiteten er dess-
verre sterkt begrenset. Så da er
selvfølgelig vårt spørsmål: Er det
mulig å øke laksens evne til å lage
EPA og DHA fra 18:3?

Et nystartet NFR-støttet
prosjekt
I dette prosjektet skal vi se på
om det virkelig er mulig å øke
denne kapasiteten, og på den
måten gjøre laksen til en
”Omega-3 fabrikk” (Se infor-
masjons-ruten på side 12).

FORFATTER: MAGNY S. THOMASSEN,
INSTITUTT FOR HUSDYR- OG
AKVAKULTURVITENSKAP, UMB, ÅS

den tid har vi etablert en rekke
metodikker som gjør oss i stand
til å studere fett-
syremetabolismen i laksen, og
reguleringen av denne, i detalj.

Celle-kulturer
Bildet (Fig.2) viser en primær-
kultur av hjerte-celler fra laks.

Vi har over mange år bygget en
solid kompetanse på lipidoms-
etning i laks i miljøet her på Ås,
bl.a. testet vi ut bruk av rapsolje
allerede for 20 år siden! Siden

Dette er en ganske nyutviklet, og
relativt unik, kultur. I tillegg har
vi over lengre tid studert meta-
bolismen i hepatocytter, muskel-
celler og adipocytter. I disse sys-
temene kan vi teste ut effekt av
en rekke behandlinger direkte på
cellene. Samtidig kan vi ved å
isolere disse cellene fra laks som

Fig.1 Omdannelse av de 18-karbon lange omega 6 og 3 fettsyrer som
finnes i vegetabilsk fett til de lange og svært umetta fettsyrene.

Fig 2. Bilde av lakse-hjerteceller i kultur.

Tabell 1. Produkt/substrat-ratio i prosessen fra EPA til DHA

FO RO RO + EPA RO +EPA + DHA

Første elongase 1,02 1,73 1,66 1,36

Andre elongase 0,51 1,14 1,09 0,47

Delta6 desaturase 0,43 0,96 0,90 0,39



bering av enzymene, eller om
dette skyltes en regulering på
gen-nivå.Vi fant at den relative
ekspresjonen av både delta 6
desaturasen og delta 5 desatu-
rasen var lav i FO, stimulert i RO
og RO+EPA, og igjen lav i
RO+EPA+DHA, nøyaktig som
indikert ovenfor. En lignende
tendens ble funnet for elovl2, dvs
den elongasen som sannsynligvis
dominerer i trinn 2 ovenfor.
Dette viser at denne reguleringen
uttrykkes på gen-nivå. Om det
også er direkte effekter av
mengde substrater og produkter
tilgjengelig gjenstår å studere
nærmere.

Peroksisomal beta-oksidasjon
Som det går fram av Fig. 1 er
siste trinn i produksjonen av
DHA en kjedeforkortning som
skjer i peroksisomene. Dette
trinnet har blitt lite studert i til-
knytning til metabolismen av
omega-3. Hovedfokus har stort
sett vært desaturasene, både i
studier av dyr, mennesker og
fisk. Hvorvidt den peroksiso-
male beta-oksidasjonen kan
være et begrensende trinn er
derfor ikke kjent.
Det har lenge vært kjent fra

studier med bl.a. laboratorie-
rotter, at aktiviteten av peroksiso-
mal betaoksidasjon kan stimu-
stimuleres vha såkalte PPAR-
agonister. PPAR-ene (Perok-
sisomal-Proliferasjon-Aktiver-
ende Reseptor) er såkalte kjerne-
reseptorer som etter binding av
agonister binder seg til spesielle
elementer på DNA og stimulerer
transkripsjon av de gener som
har et slikt styrende element.
Vi viste for noen år siden (for

første gang på fisk!) at også laks
har PPAR, og at de er involvert
også i laks i reguleringen av fett-
metabolismen. I de senere år har
vi arbeidet mye med effekter av
en fettsyre som viser seg å være
en PPAR agonist: TTA (tetra-
decylthioacetic acid)

Ved å tilsette små mengder
(0,25-1,0%) av denne fettsyren i
fôr til laks fant vi at mRNA for
flere lipidmetaboliserende
enzymer øker, deriblant ACO,
det første, og vanligvis hastig-
hetsregulerende, enzymet i
peroksisomal beta-oksydasjon.
Ved hjelp av denne fettsyren, evt.
andre PPAR-agonister, kan vi
etterhver kanskje få et bedre inn-
trykk av betydningen av dette
siste metabolske trinnet i
omega-3 ”kjeden”.
Det letes selvfølgelig på mange

måter etter nye EPA og DHA
kilder i naturen til bruk i tillegg
til den begrensede tilgangen på
fiskeoljene. Både krill, alger og
oljer fra genmodifiserte
vegetabilske oljer er mulige kan-
didater. Hvorvidt det noen gang
vil være mulig at laksen helt vil
kunne ”klare seg selv” er selv-
følgelig usikkert.Men en økt
selvhjelp i form av en større evne
til å omdanne 18:3 til EPA og
DHA vil uansett gi oppdretts-
næringen en større fleksibilitet i
sitt valg av oljekilder til lakse-
fôret.
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«Towards a
sustainable salmonid
aquaculture
– Salmon as a net
producer of
n-3 fatty acids»
Dette er et nystartet NFR-støttet
forskningsprosjekt ledet av
Seniorforsker Gerd Marit Berge
ved NofimaMarin.
Medarbeidende institusjoner :
Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, Universitetet
for Miljø- og Biovitenskap, Ås;
Sveriges Landbruks- Universitet,
Uppsala; SalmoBreed A/S,
Sunndalsøra; Biomar A/S,
Trondheim.

Hensikten med prosjektet
er å etablere nødvendig
kunnskap for å kunne selektere
laks med best genetisk styrt kapasitet
for utnyttelse av vegetabilske omega-3
fettsyrer til produksjon av EPA og
DHA.Dette vil kombineres med en
spesiell utvelgelse av lipidkilder til fôr
for å oppnå en sterkt forbedret
utnyttelse av omega-3
fettsyrer i laks.

En glad gjeng lakseforskere. Artikkelforfatteren er nr. 3 fra venstre i første rekke.
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Life without oxygen on
tranquilizers and alcohol

FORFATTERE:
GÖRAN E. NILSSON,
CATHRINE E. FAGERNES AND
GURO K. SANDVIK
PHYSIOLOGY PROGRAMME,
DEPARTMENT OF MOLECULAR
BIOSCIENCES,
UNIVERSITY OF OSLO

We all know that a restriction
in our oxygen supply is im-
mediately life threatening.
Still, there are among the
vertebrates a few examples of
animals that can live without
any oxygen for several
months. Studying the bio-
chemical and physiological
mechanisms that underlie
such extraordinary adap-
tations allow us to find out
how evolution has repeatedly
solved the problem of living
without oxygen – a problem
that medical science so far
has failed to solve.

H
igher animals, like
vertebrates, are
normally very
sensitive to even
short interrup-
tions in their
oxygen supply.
Diseases involv-
ing ischemia
(reduced blood

flow), hypoxia (low oxygen
level) or anoxia (no oxygen) are
major causes of death in the in-
dustrialized world. These
diseases include brain ischemia
(stroke) and heart infarction.
Indeed, the brain and heart are
particularly sensitive to anoxia,
not only in mammals but in
most vertebrates, including fish
[1].
The major problem for an

anoxic animal is a reduced ability
to produce ATP.Without oxygen,
ATP can only be produced by an-
aerobic metabolism (glycolysis),
a process that yields less than
1/10th of the ATP produced
through oxidative
phosphorylation by the res-
piratory chain. Due to their high
energy demands, the brain and
heart are rapidly experiencing
falling ATP levels in anoxia.
Within minutes, the lack of ATP
leads to a stop in ion pumping,
loss of ion homeostasis, and
depolarization of cells. The re-
sultant drastic rise in int-
racellular Ca2+ initiates a deadly
cascade leading to necrosis or
apoptosis [2,3].
Unfortunately,medical science

has had a very limited success in
counteracting these deleterious
effects of ischemia/hypoxia in
humans. However, a fresh view
on the problem can come from
studies on vertebrates that
readily survive hypoxia and even
anoxia. The best-studied
examples of such anoxia tolerant
animals are some North
American freshwater turtles
(genera Trachemys and
Chrysemys) and a Scandinavian
freshwater fish, the crucian carp
(no: Karuss, lat: Carassius caras-

sius) (Fig. 1). In both cases, these
animals have evolved their
anoxia tolerance to survive long
periods without oxygen at the
bottom of small ponds during
the winter. Due to the ice cover,
the water of such ponds can be
anoxic for several months [4].
Two decades of research on

anoxia tolerant vertebrates in my
research group has been
characterized by a broad ap-
proach to the problem, as this is
largely a virgin area of research
where many basic questions
needed, or needs, answers. The
studies range from finding
neurochemical mechanisms for
lowering brain energy use, to stu-
dies of metabolic and
physiological adjustments of the
circulatory and respiratory sys-
tems.We have shown that the
crucian carp has a brain that

maintains ATP levels and remain
active in anoxia [5,6], a heart that
can maintain full cardiac output
without any oxygen [6], and in
its gills, there is a cell mass that
undergoes apoptosis in response
to hypoxia in a functional and
clearly adaptive manner [8].
Over the last years, we have
started to rely more andmore on
molecular techniques in our stu-
dies.We have runmicro arrays
on anoxic gene expression in
crucian carp heart (a col-
laboration with Andrew Cossins
at University of Liverpool), and
in our lab we have examined the
expression of over 50 genes
involved in excitatory and
inhibitory neurotransmission
(receptors, transporters and ion
channels) that we have cloned
from crucian carp brain [9,10].
To be able to measure changes in

Fig. 1. Anoxic survival time in “normal” vertebrates and in anoxia
tolerant vertebrates. Note that cold blooded vertebrates in general are as
sensitive to anoxia as mammals, if temperature is taken into account,
and that the anoxia-tolerant vertebrates survive anoxia about 1000
times longer than other vertebrates. In general,metabolic rate falls
sharply with body temperature and a main reason why anoxia tolerant
vertebrates survive anoxia longer at cold temperatures is that their
glycogen stores last longer. For anoxia-intolerant vertebrates, a main be-
nefit of low temperature is that it slows down the loss of ATP and the
onset of degenerative processes.
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gene expression during such a
drastic insult as anoxia, it soon
became clear that we could not
trust any of the standard
reference genes (housekeeping
genes) that are often used to
normalize gene expression data
(like actin and GAPDH).We
therefore had to develop a
method where we added a fixed
amount of an exogenous mRNA
to our tissue samples [11].

Surviving anoxia on
tranquilizers
Those vertebrates that can
survive on little or no oxygen
show both convergent and
divergent strategies and me-
chanisms to achieve anoxic
survival. Anoxia and hypoxia
tolerance have evolved several
times in vertebrates, and it is
clear that there is biodiversity in
the adaptive mechanisms
utilized to survive without
oxygen [12,13]. A key strategy
shared by both the crucian carp
and the freshwater turtles is to

defend the brain ATP levels.
Thereby, a loss of ion homeos-
tasis, with its subsequent
disastrous effects, is avoided.
However, they deviate clearly in
the way this is achieved. The
turtles enter into a comatose
state brought about by a down
regulation of ion conductances
and a massive release of gamma-
amino butyric acid (GABA), the
major inhibitory neurotrans-
mitter in brain [14]. Also the
inhibitory neuromodulator
adenosine is released initially in
the anoxic turtle brain [15]. By
contrast, the crucian carp brain
shows only a minor and more
variable increase in GABA
release during anoxia [16]. Inter-
estingly, GABA receptors are key
targets for anesthetics and
tranquilizers (like barbiturates
and benzodiazepines). After
insults like ischemia, using
anesthetics to put the human
brain into “artificial coma” is
now a widely used treatment to
reduce brain energy use and

thereby protecting the brain
against damage induced by
energy failure. Our results on
anoxia-tolerant vertebrates
suggest that there is evolutionary
precedent to use “artificial coma”
to protect the brain against
anoxic damage. The difference in
the magnitude of GABA release
seen between turtles and crucian
carp reflects the fact that the
crucian carp remains active in
anoxia: while the turtles use
GABA to anesthetize themselves
during anoxia, the more
moderate release of GABA in the
crucian carp brain probably
function to tranquilize the brain.

Surviving anoxia on ethanol
In 1958, Pavel Blazka [17]
showed that the crucian carp
differs from other vertebrates by
not showing an oxygen debt
after anoxia exposure. An oxygen
debt is the over-shot in oxygen
consumption shown by an or-
ganism that just has been
deprived by oxygen (clearly

displayed by short distance
runners that just passed the
finish line). How this could be
possible remained a mystery
until 1980, when Shoubridge
and Hochachka [18] showed
that the goldfish (Carassius
auratus), a close relative to the
crucian carp (Carassius caras-
sius) has the ability to produce
ethanol as the major metabolic
end product during anoxic
conditions. It was soon shown
that also the crucian carp
produced ethanol in anoxia [19].
During the following decade
several research groups, includ-
ing mine, contributed to
clarifying some of the under-
lying mechanisms. Our under-
standing of the pathway at that
time was summarized by Van
Waarde in 1991[20], and since
then research on the subject
stopped, probably because
methodological limitations at
the time made further progress
difficult. It was found that the
ethanol production only
occurred in white and red
skeletal muscle where very high
levels of alcohol dehydrogenase
(ADH) occurred [21]. Other tis-
sues produced lactate in anoxia
and released this into the blood
stream for transport to the
muscle. It was clear that lactate
dehydrogenase catalyses the for-
mation of pyruvate from lactate
in crucian carp muscle, and it
appeared that when pyruvate
enters the pyruvate dehydro-
genase complex (PDH),
acetaldehyde leaked out from the
complex. This is highly unusual
as this enzyme complex use sub-
strate channeling and normally
only releases its end product,
acetylcoenzyme A, which is fed
into the citric acid cycle. The
results finally showed that the
acetaldehyde produced was
transformed by ADH to ethanol,
which due to its lipophilicity
diffuses out into the blood
stream and finally leaves the fish
through the gills (Fig. 2).
Obviously, it is high time for

someone to use modern
molecular techniques to better
clarify this pathway, and we have
taken on this task. A prime goal
is to find out how the PDH
complex of the crucian carp
differs from that of other verte-
brates, so that we can possibly
reconstruct its evolution. To do
this, we have made comparisons
with related species like common
carp (Cyprinus carpio) that
cannot produce ethanol, the
goldfish (Carassius carassius)
that produces ethanol in anoxia,
and with the bitterling (Rhodeus

Fig. 2. Ethanol production in the crucian carp. Together with its close relative the goldfish (Carassius auratus),
the crucian carp (Carassius carassius) have the unique ability among vertebrates to produce ethanol as the
major end-product of anaerobic glycolysis. Ethanol production takes place in the skeletal muscle tissue. All
other tissues produce lactate as anaerobic end-product. However, the lactate is transported in the blood to the
muscle where it is turned into pyruvate by lactate dehydrogenase. The pyruvate enters the mitochondria where
a modified pyruvate dehydrogenase complex (PDH) turns pyruvate into acetaldehyde. Alcohol dehydrogenase
is then responsible for producing ethanol from acetaldehyde, and the ethanol is finally released to the water
through diffusion over the gills.My PhD student Cathrine Fagernes has recently found that the key
modification that allows the ethanol to be produced involves a modification of the E1 enzyme of the PDH
complex (unpublished results). A prerequisite that allowed for this modification to occur was a whole genome-
duplication event that this group of fishes has undergone relatively recently. This allowed mutations to modify
the extra alleles of the E1 enzyme while the standard version was still conserved and functioning in the normal
way, producing acetylcoenzyme-A from pyruvate.

amarus), which is another
cyprinid fish that appears to have
a limited and possibly more
primitive capacity for ethanol
production [22].
This project first became a

MSc student project for Cathrine
E. Fagernes, and she has sub-
sequently continued the studies
as a PhD student. The studies are
yet to be published, but we can
disclose some results. Like the ze-
brafish, the crucian carp belongs
to the cyprinid family (carp
fishes). Parts of this linage have
gone through a whole-genome
duplication event. The cyprinids
with a duplicated genome
includes the common carp, the
goldfish and the crucian carp
(but not zebrafish), and it means
that we generally find two
versions of every gene, which
sometimes make molecular stu-
dies a bit complicated. However,
more important is that this
genome duplication has given
evolution extra copies of
everything to play with, without
hampering normal function, and
we think this has been the key for
the evolution of ethanol
production in crucian carp and
goldfish.
Through cloning and sequen-

cing, we have found that the
crucian carp and goldfish express
both normal andmodified
versions of the two subunits of
the E1 enzyme (E1α and E1β) of
the PDH complex. The modified
versions of E1α and E1β are ex-
pressed at very high levels in

muscle tissue, the site for ethanol
production, but not elsewhere
and not in other cyprinid species.
The normal E1α and E1β
versions in crucian carp and
goldfish (with amino acid
sequences very similar to those
of other vertebrates) are ex-
pressed in all tissues but at much
lower levels than the modified
versions. In combination with
other results, including
phosphorylation patterns of the
E1 enzyme, we can now conclude
that the modified E1 enzyme
works independently of the
normal PDH complex to
produce acetaldehyde from
pyruvate, and that this pathway
most likely is activated in anoxia
by dephosphorylation.We are
now contemplating the pos-
sibility of using these genes to
make other vertebrate cells
produce ethanol.
Some years ago we found that

the crucian carp can maintain
normal cardiac output during
prolonged anoxia (we measured
it for 5 days), a capacity that
makes this fish unique among
vertebrates [7]. Other vertebrate
hearts are either totally incapable
of functioning without oxygen,
or in the case of anoxia-tolerant
turtles, reduce cardiac output to
a minimum of maybe one
heartbeat per minute.We believe
that the function of maintained
cardiac output in anoxia is to
support a rapid release of
ethanol to the water. In other
words, the crucian carp needs to

pump a lot of blood through the
gills to avoid getting too drunk
during the long anoxic winter.

Doing the impossible – making
new cells in anoxia
Virtually all studies on anoxia
tolerance have hitherto in one
way or another examined how
these animals avoid energy crisis
caused by the oxygen
dependence of cellular ATP
production.Much less attention
has been given to the function of
oxygen dependent enzymes that
are not directly involved in
energy metabolism. These
enzymes include ribonucleotide
reductase (RNR) responsible for
DNA synthesis, as well as
tryptophan and tyrosine hydro-
xylases that are essential for
serotonin and catecholamine
synthesis and metabolism.
Although these enzymes are
needed for normal function, we
currently know virtually nothing
about their function at very low
oxygen levels in vertebrates
adapted to hypoxia. However, we
do know that serotonin,
dopamine and norepinephrine
levels are remarkable stable in
crucian carp brain even after 17
days of anoxia while they in
mammals have a half life of
about an hour [23].
RNR, a key enzyme in DNA

synthesis, is regarded to have an
obligatory dependence on
oxygen in vertebrates [24]. RNR
converts ribonucleotides to deo-
xyribonucleotides through a

radical based reaction. In verte-
brates, RNR consists of 4 sub-
units (α2β2) where the oxygen
dependent formation of a
tyrosine radical, essential for
catalytic activity, occurs in the
two β subunits (RNR-R2).
Previous findings on vertebrate
RNR have revealed a radical half-
life of 30-60 min [25,26]. This
suggests that DNA synthesis will
stop in anoxia. Indeed, DNA
synthesis in cultured mammalian
cells is halted by anoxia [27].
The anoxia tolerant vertebrates

that have to survive on little or
no oxygen for months are likely
to have a need for basic
maintenance of organs, which
could demandmaintained cell
proliferation, and therefore DNA
synthesis. This is probably
particularly true for the crucian
carp, since it survives anoxia in
an active state, rather than being
nearly comatose like turtles.
Indeed, it appears that the
crucian carp is doing the "impos-
sible", since we have found that
its tissues are still mitotically
active after 1 – 7 days in water
made anoxic through nitrogen
bubbling [28]. Cell proliferation
in these studies was revealed with
immunohistochemical staining
for both 5’-bromo-2’-deo-
xyuridine (BrdU) incorporation
into DNA and for the
proliferating cell nuclear antigen
(PCNA). The tissues showing
mitotic activity include gills,
intestinal crypts and liver. It is of
course impossible to completely
remove all oxygen from the water
and animal tissues, and we
usually regard the water anoxic
when our oxygen electrodes no
longer can detect oxygen (i.e. <
0.1 % of air saturation).
As her PhD project, Guro K.

Sandvik is now examining the
possibility that RNR is still
functioning at very low oxygen
levels in crucian carp, a project
run in collaboration with K. Kri-
stoffer Andersson’s group at our
department.We have no answers
yet, but out results from studying
physicochemical properties of
in-vitro expressed crucian carp
RNA suggest that this enzyme is
indeed unusual.

Göran Nilsson og hans gruppe fotografert på ekspedisjon i Namibia i 2008.
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Den amerikanske cel-
lebiologiforeningen (ASCB)
utgir et Newsletter der for-
eningens president, Sandra L.
Schmid, i sin faste kolonne
ofte har interessante betrakt-
ninger. I marsnummeret tar
hun utgangspunkt i de store
endringer som har skjedd
innen cellebiologisk forskning
siden hun skrev sin av-
handling midt på 80-tallet.
Hun spør hvilken effekt det
har på den enkelte forsker og
forskningsmiljøene at en nå
ofte arbeider i grupper hvor
det genereres store mengder
data som behandles auto-
matisk av datamaskiner. Da
hun startet sin forsknings-
karriere ble det meste gjort
manuelt. Hun undres i
hvilken grad automatiske
dataanalyser vil kunne fange
opp de uventede resultater,
dvs. de som tidligere ofte var
grunnlaget for generering av
nye ideer og ny viten.

S
chmid er også opp-
tatt av det fokus
mange grupper nå
har på å publisere
i tidsskrifter med
”high impact”.
Hun kaller denne
higen for CNS
(Cell, Nature,
Science) og

skriver at CNS for mange blir
”Carrier eNding Strategy”.
Dette grunngir hun med at det
ofte må fremskaffes så mye eks-
tra data (Supplementary) for
disse tidsskriftene at det for
mange medfører karriereutsett-
else eller karrierestopp. Hun
stiller også spørsmål om ikke
ressursene for å generere disse
ekstra data kunne vært bedre
benyttet ved å fremskaffe data
til nye publikasjoner for dermed
å fremskaffe annen informasjon
som andre forskningsgrupper
kan bygge videre på.
Schmid har gjort et overslag

over antall forfattere per publika-
sjon i Cell; gjennomsnittet har
økt fra 3,2 i 1975 til 5,7 i 1995 og
til 9,1 i 2010. Hun stiller spørs-
mål om hvilken effekt en slik øk-
ning i antall medforfattere har
for valg av medarbeidere. Hvilke
kvaliteter velger lederne av de
store lab’ene å vektlegge ved ny-
ansettelse? Er det generalisten,
spesialisten eller lagspilleren som
ønskes? Hvilken opplæring blir
prioritert i slike store grupper?
Hvilke egenskaper trengs for å
lykkes som fremtidig leder av
slike grupper? Hvilken fremtid
har de mange som ikke blir
ledere? Får den nye generasjon
forskere den opplæringen de
trenger for å ha mulighet til å
lykkes?

I aprilnummeret er hennes
fokus også på endringer; denne
gangen på nedskjæring i forsk-
ningsbevilgninger i USA. En del
av problemstillingene er sikkert
forskjellige i USA og her,men
mange av de spørsmål hun stiller
er nok like relevante i Norge.
Schmid er opptatt av at forskere

må bli flinkere til å formidle be-
tydningen av den forskning de
bedriver. ”But the message will
not resonate if it comes only
from the head.Wemust also
learn to speak with our hearts.
Our passion and enthusiasm
must be demonstrable.”Gjør
dette med å snakke med naboer,
venner,medpassasjerer og po-
litikere. Bruk anekdoter,me-
taforer og trekk på egne er-
faringer. Gjør vitenskapen inter-
essant og tilgjengelig. Det er i
korthet hennes budskap relatert
til å påvirke samfunnet i dis-
kusjon om forskningsbevilg-
ninger.
Schmid stiller også spørsmål

om de utdanner for mange post-
docs. Dette er et viktig spørsmål
også her i landet og er en
problemstilling somNature nylig
har brukt spalteplass på (3.mars;
”Give postdocs a career, not
empty promises”). Schmid
skriver bl.a.: ”Perhaps a post-
doctorial period, aimed
exclusively at training the
independent research scientist,
should no longer be the default
next career step. Are we counsel-
ing our students, helping them to
match their skills with their
passions, and advancing them
along the best career paths in an
effective and timely manner?
How should training change to
ensure that today’s PhD gain

exposure and the skills they need
to pursue other viable and
exciting careers?”
Hun er også innom hvordan

en kan oppnå best mulig
produktivitet innen forsknings-
grupper. Hunmener at
produktiviteten i hennes egen
gruppe økte ved overgang til en
mindre gruppe der det var tettere
oppfølging av hver enkelt med-
arbeider. Hunmente det var es-
sensielt for den økte
produktiviteten i egen lab at hun
kunne ansette noen erfarne fors-
kere i faste stillinger. Dette er
kanskje noe å tenke på også for
norske forskningsledere,men
gjennomføring krever jo at det
blir mulig å ansette flere erfarne
forskere i faste stillinger.

NBS-nytt tar gjerne i mot
kommentarer til de spørsmål og
problemstillinger Schmid tar
opp.

Hidde Ploegh i Nature
Etter at artikkelen over var
skrevet kom jeg over en artikkel
av Hidde Ploegh publisert i
Nature 28. april, side 391: ”End
the wasteful tyranny of reviewer
experiments”. Han fokuserer der
på hvordan reviewere ofte ber
om unødvendige ekstraanalyser
før manuskripter blir akseptert
for publisering i ”high impact”
tidsskrifter. Han er altså innom
lignende problemstillinger som
dem Schmid fokuserte på i det
hun kaller higen etter CNS.Ar-
tikkelen til Ploegh er absolutt
leseverdig.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET

Lederartikler i nyhetsbrev
fra den amerikanske
cellebiologiforeningen

Sandra L. Schmid
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Musepest,Harepest,
Torskepest

FORFATTER:
HANNE C. WINTHER-LARSEN,
LAMDA: LABORATORY OF MICROBIAL
DYNAMICS OG FARMASØYTISK
INSTITUTT,
UNIVERSITETET I OSLO.

V
erden over øker
fisk betraktelig
som en be-
standdel av vår di-
ett. Av denne
delen er nærmere
50 % nå fra opp-
drettsfisk og dette
vil trolig øke i
årene fremover.

Norge har gjort stor suksess
innen lakseoppdrett basert på
Atlantisk laks (Salmo salar) som
nå er vår tredje største eksport-
artikkel. Fiskeoppdrett med-
fører stor tetthet av fisk på et
lite område og gir lett grobunn
for spreding av sykdom. Akva-
kulturindustrien har siden sin
spede start slitt med infeksjoner
av både bakterier, virus og
andre parasitter som lakselus.
På slutten av 80-tallet og begyn-
nelsen av 90-tallet ble opp imot
50 tonn antibiotika brukt årlig i
Norge for å bekjempe bakterie-
infeksjoner på laks. Hadde det
ikke vært for utviklingen av en
effektiv vaksine bestående av
formalinbehandlet bakterier
injisert i laksen hadde opp-
drettsnæringen på laks neppe
vært like suksessrik som den er i
dag (Midtlyng & Lillehaug).
Hver eneste oppdrettslaks får nå
en vaksineinjeksjon før den blir
overført til havet. Dette er en 5
komponent vaksine som inne-
holder fire ulike bakterier og en
type virus. Skøyenbaserte
Pharmaq er en av de store
produsentene av fiskevaksiner
på verdensmarkedet (Phar-
maq.no). Men fiskeoppdrett
dreier seg ikke bare om laks.
Både i Norge og andre deler av
verden satses det på utvikling og
oppdrett av andre typer fisk og

andre akvatiske dyr som for ek-
sempel skalldyr. Blant annet er
oppdrett på fisken tilapia (Oreo-
chromis sp) en stor suksess med
en verdensproduksjon opp imot
4 millioner tonn årlig. I Norge
har vi hatt en sterk satsning på
Atlantisk torsk (Gadus morhua)
som så meget lovende ut frem
til 2004 da en bakterieinfeksjon
forårsaket av arten Francisella
noatunensis subsp noatunensis
slo til (god oversiktsartikkel:
Colquhoun & Duodu, 2011).

Francisella infeksjoner
i akvatiske dyr kalles francisel-
lose og har siden 2008 lammet
oppdrettsnæringen på torsk.
Francisellose hos torsk kan være
vanskelig å oppdage. Sykdom-
men er sjelden akutt, men fisken
får diffuse symptomer som
anoreksi og anemi. Dette gir
redusert veksthastighet og mot-
stand mot andre infeksiøse
agens. Får infeksjonen utvikle
seg, vil store ganulomer vokse i
indre organer sommilt, lever og
hjerte (Fig. 1). Bestanden må
slaktes ned og forårsaker store
økonomiske tap. Francisellose
finnes også i vill-torsk og i en
rekke andre akvatiske dyr i fersk-
vann, brakkvann og sjøen
(Colquhoun & Duodu, 2011).
Francisellose er også et problem
i oppdrett på fiskesorten tilapia
med opp mot 95 % dødelighet i
enkelte anlegg (Hsieh et al.,
2006). Denne gangen heter

djevlene F. noatunensis subsp
orientaliser; den er mer varme-
kjær søster av F. noatunensis
subsp noatunensis. Så hvorfor
ikke bare inaktivere Francisella
med formalin og sprøyte den
inn i torsken? Tro meg, det har
vært prøvd. Problemet med
Francisella er at den er int-
racellulær, og denne typen
vaksine er lite effektiv. Så 1000
kroners spørsmålet er hvordan
lage en effektiv vaksine imot
francisellose? For å kunne be-
svare dette spørsmålet trenger vi
mer kunnskap om infeksjons-
mønsteret til F. noatunensis
subsp noatunensis.

Interaksjoner mellom F. noa-
tunensis susp noatunensis og
torsken er blant interessefeltet til
flere forskergrupper i Norge.
Blant de ledende er Duncan
Colquhoun påVeterinær In-
stituttet og HeidrunWergelands
og Are Nylund ved Universitet i
Bergen. I tillegg har torske-
genomet blitt sekvensert av The
Norwegian High Throughput
Sequensing Centre ved Uni-
versitet i Oslo under ledelse av
Kjetill Jakobsen. De molekylære
mekanismene hos intracellulære
fiskepatogener med vekt på
Francisella er hovedfokus ved vår
forskergruppe på Farmasøytisk
institutt (FI) ved Universitetet i
Oslo (UiO) (Fig. 2). I tillegg sam-
arbeider vi med gruppen til Tor
Gjøen (FI), Gareth Griffiths

(IMBV), Sven Arne Sande (FI)
og Bo Nyström (Kjemisk in-
stitutt, UiO) om nye vaksine for-
muleringsmetoder innen akva-
kulturnæringen (god oversikts-
artikkel: Griffiths et al., 2010).

Vi baserer en del av vårt arbeid
på hva som har vært gjort av
forskning med harepest. Det har
sin forklaring i at jeg tidligere (i
gruppen til Mike Koomey ved
IMBV) jobbet med virulens-
faktorer hos bakterien som for-
årsaker harepest, nemlig Franci-
sella tularensis (Salomonsson et
al., 2009). I år er det mye lemen
og det har det vært mye fokus på
harepest (tularemi) i pressen.Vi
har også fått anbefalinger om å
ikke drikke vann fra bekker og
andre ubehandlete vannkilder på
fjellet. Tularemi utbruddene for-
årsakes av bakterien F. tularensis.
F. tularensis er en nokså stygg
liten ikke-motil, fakultative int-
racellulær, Gram negative pro-
teobakterie (Fig. 3). Den er ikke
sporedannende,men kan likevel
overleve i ukesvis ved lave vann-
temperaturer, i fuktig jord, i
gress, høy og i døde dyreskrotter
(Akimana & Kwaik, 2011). F.
tularensis består av fire ulike sub-
arter; F. tularensis subsp. tularen-
sis, holarctica, medasiatica og
novicida.Disse har alle en unik
geografisk distribusjon. Subsp
tularensis, også kaldt Type A, er
den mest infeksiøse og finnes i
Nord-Amerika. Heldigvis for oss

Fig. 1. Disseksjon av torsk med francisellose. Legg merke til granulomene i indre organer.
Foto: Veterinær instituttet.
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er det den mindre infeksiøse
subsp holarctica, eller Type B,
som finnes i Europa,men den
har også utstrekning i Asia og
Nord-Amerika. Subsp medasia-
tica er lokalisert til et lite område
i Asia,mens novicida som bare er
sykdomsfremkallende hos
mennesker med immunsvikt
eller i mus, forekommer i USA
og Australia (Oysten et al., 2004).
Francisella er zoonotisk og
enzootisk dvs. at den kan smitte
fra dyr til mennesker og fra dyr
til dyr. Den kan smitte over 250
ulike arter både vertebrater og
invertebrater der vi kjenner best
til smitte hos gnagere. Derav
navnet harepest og musepest.

Mennesker kan smittes
på en rekke ulike måte som via

drikkevann der dyr døde med
Francisella infeksjoner har
krepert og bakterien har sivet ut i
vannet.Vi kan også få i oss
smitten ved å spise infiserte dyr
som for eksempel hare. Utenfor
lemenår er det stort sett jegere
som blir smittet av harepest i
Norge. Dette skjer gjerne ved
håndtering av døde dyr. Jegeren
trodde han var en kløpper på
jakt,men greide å skyte en hare
som allerede var halvdød pga.
pesten. Da manifesterer syk-
dommen seg gjerne som store sår
på huden eller som øyeinfek-
sjoner (hvis man klødde seg i
øynene).Men harepesten stopper
ikke her. I Sverige skjer de fleste
smittetilfellene via mygg eller
flåttbitt. Det har også vært
rapporter at sengemidd kan være
Francihsella infisert (Petersen et
al., 2009). Uansett smittevei kan
bakterien spre seg videre til lym-
fesystemet og hvis infeksjonen
for gå ubehandlet vil man kunne
få diffuse symptomer som hovne
lymfekjertler, feber, kaldsvette og
hodepine. Denmest alvorlige

formen er respiratorisk tularemi,
som forårsakes av Francihsella
Type A, hvor infeksjon oppstår
ved inhalering av bakterier gjen-
nom aerosoler fra døde dyr. I
disse tilfellene kan infeksjonen
raskt spre seg fra lungene til de
fleste indre organer som igjen
kan føre til død pga organsvikt.
Det er ikke kjent at Francisella
kan smitte fra menneske til
menneske. Francisella type A er
også en av de mest infeksiøse
bakterier hvor eksponering av
under 10 bakterier kan gi
sykdom. Type A har derfor tid-
ligere blitt benyttet til design av
biologiske våpen i USA, Japan og
gamle USSR og er etter 11. sep-
tember 2001 blitt karakterisert
som kategori A trussel som
bioterrorvåpen (Oysten et al.,

2004). En vaksine finnes. Den er
basert på en levende attenuert
Type B stamme som ble utviklet
ved gjentatte overføringer i la-
boratoriet. Siden man ikke
kjenner grunnlaget for attenu-
eringen er den per i dag ikke
godkjent som sikker og admini-
streres bare til de som forsker på
tularemi. Pga terrortrussel og
mangel på en godkjent vaksine er
store ressurser blitt satset på
forskning på tularemi det siste
10-året (Oysten, 2009).

Lite genom
Generelt har Francisella et lite
genom på ca. 1.8 Mb. Genomisk
ligner den ikke noe særlig på
andre bakterier. Den ligner mest
på seg selv og 25 % av de predi-
kerte genene er unike i genuset
Francisella.Man sjekker selv-
følgelig likevel i de sekvenserte
genomene etter mulige virulens-
faktorer. De er få,men det har
vært mulig å peke ut noen kan-
didater (Pechous et al., 2009): (1)
Lipopolysakkaridlaget (LPS) som
er endotoksiner som finnes på

utsiden av alle Gram negative
bakterier. (2) Gener som koder
for en kapsel. Om F. tularensis
har en kapsel har lenge vært om-
diskutert, men i det siste året har
det blitt publisert artikler som
utdyper dette nærmere (Apicella
et al., 2010). I vår forsknings-
gruppe har vi benyttet ulike
mikroskoperingsteknikker som
transmisjon og skanning elekt-
ron mikroskopering og atomic
force mikroskopi (AFM) for å
identifisere mulig kapsel i subsp
noatunensis og subsp orientalis
(se helioen rundt bakteriene i
Fig. 3). (3) Gener som koder for
Type 4 pili, bakterielle organeller
assosiert med en rekke pheno-
typer linket mot virulens (Salo-
monsson et al., 2011). (4) Til
slutt og ikke minst en 30 kb

Francisella patogenisitetsøy med
16-17 åpne leserammer (ORFs)
som koder for blant annet et
Type 6 lignende sekresjons appa-
rat (Bröms et al., 2010).

I tillegg er nå 12 ulike Franci-
sella genomer sekvensert der 11
tilhører F. tularensis gruppen i til-
legg til F. philomiragia subsp
philomiragia. F. philomiragia
subsp philomiragia er som regel
ikke farlig for mennesker med et
godt fungerende immunsystem,
men er isolert fra lungene til
pasienter fra nære druknings-
ulykker (Mailman & Schmidt,
2005).Ved å sammenligne
genomene til den svært virulente
Type A stammenmed Type B
stammen og LVS, er en rekke
kandidatgener blitt identifisert
som kan ha betydning med viru-
lens (Rohmer et al., 2006). Noen
av disse sammenfaller med de
fire predikerte virulensfaktorene
som allerede er kjent. Gjennom
våre samarbeidspartnere Duncan
Colquhoun (Veterinær In-
stituttet) og Pär Larsson (Umeå)

har vi tilgang på genomse-
kvensen til 6 ulike Francisella
isolater fra fisk. En genomanalyse
viser at mange av de samme
virulensfaktorene er tilstede med
en stor sekvenslikhet.

To PhD studenter
i vår gruppe, Espen Brudal og
Elisabeth Opsjøn som begge er
utdannede veterinærer fra NVH,
har tatt for seg funksjonelle stu-
dier av et par av disse i F.
noatunensis subsp noatunensis. I
dette arbeidet har en av våre
største utfordringer vært å etab-
lere mutanter i F. noatunensis
subsp. noatunensis. I samarbeid
med gruppene til Åke Forsberg,
DebraMilton og Anders Sjösted
(alle ved Universitetet i Umeå)
har vi benyttet genetiske verktøy

som allerede er utviklet for F.
tularensis. I første omgang var
det enkelt å transformere F.
noatunensis subsp noatunensis
ved konjugering med plas-
midvektorer for F. tularensis
(Frank & Zahrt, 2007). På første
forsøk har vi laget både grønn
fluoriserende (GFP) og rød
fluoriserende (mCherry) F.
noatunensis subsp noatunensis
stammer som nå benyttes for int-
racellulære studier av flere
grupper i Norge. Etter ett års
arbeid ser det endelig ut til at vi
er i mål med konstruksjon av vår
første mutant. Disse dataene er så
ferske at vi ikke kan rapportere
noen phenotyper i det NBS-nytt
går i trykken. I mellomtiden har
vi også testet ut ulike modellsys-
temer for våre videre analyser
som for eksempel hvorvidt vi
kan benytte etablerte cellelinjer
på laks (Fig. 4) (somASK, TO og
SHK celler) ettersom dette ennå
ikke er å oppdrive for torsk. At F.
noatunensis subsp noatunensis
kan smitter laks er ikke en selv-
følge ettersom fisk er med diverse

Fig. 2. Francisella gruppen ved LaMDa. Fra venstre Espen Brudal,Hanne Winther-Larsen, Elisabeth Opsjøn,Anne-Lise Rishovd.
Anne Paulenz Hope var ikke til stedet da bilde ble tatt.

enn pattedyr selv om de likner
mer på hverandre makroskopisk.
At de er forskjellige skal vi være
glade for; vi ønsker virkelig ikke
at oppdrettslaksen skal smittes av
Francisella. Foreløpig er det
rapportert om bare et tilfelle av
syk Atlantisk laks med
francisellose og det var fra Chile
(Birkbeck et al., 2007). I våre
primærcelleforsøk bruker vi
makrofagceller som er isolerte fra
organet hodenyre i torsken.
Ettersom torsken er en stor og
relativt dyr fisk å holde gående
har en masterstudent i sam-
arbeid med Gareth Griffiths ved
IMBV jobbet med å etablere Ze-
brafisk sommodell system; en
slik modell har tidligere vært
publisert for F. noatunensis subsp
orientalis (Vojtech et al., 2009).
Vi tester også ut andre modeller
som den populære akvariefisken
medaka (Oryzias latipes), og
nematoden Caenorhabditis
elegans i samarbeid med gruppen
til Hilde Nilsen ved Biotek-
nologisenteret.

Vaksine
I tillegg til våre funksjonsstudier,
kan vi med enmålrettet muta-
sjon i en av virulensfaktorene
lage en levende attenuert stamme
som igjen kan benyttes som en

mulig vaksinekandidat imot
francisellose i torsk? Dette er en
av metodene man benytter i ut-
viklingen av vaksine imot
tularemi i mennesker. Hvis vi er
åpne for å vaksinere oss selv på
denne måten, hvorfor ikke
torsken? Forskergruppen til John
Hawke ved Louisiana State Uni-
versity i USA har nylig lansert et
patent på en levende attenuert
stamme av F. noatunensis subsp
orientalis imot francisellose in-
feksjoner i tilapia.Men bruk av
levende attenuerte stammer
reiser selvfølgelig en del spørsmål
angående sikkerhet.Vil
myndighetene tillate en slik
bruk? Hva er faren for
genomiske rearrangeringer eller
horisontal genoverføring mellom
de attenuerte stammen og vill-
type stammen som allerede
finnes i naturen? Det er få studier
på dette temaet i Francisella og
noe vi ønsker å gripe fatt i i til-
legg til andre mulige
vaksineringsmuligheter.
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Fig 3. Transmisjon elektron mikroskopering av F. novicida (til venstre)
og F. orientalis (til høyre). Foto: Roos & Winther-Larsen.

Fig. 4. Immunofluorisence mikroskopering av F. noatunensis (røde) infiserte Atlantic salmon kidney cell (ASK) og makrofager isolert fra Atlantisk
torsk. Fiskecellene er farget med phalloidin (grønn) og DAPI (blå). Foto: Rishovd, Hope og Winther-Larsen.

Atlantic Salmon Kidney (ASK) ASK + F. Noatunensis Torskemakrofager + F. noatunensis
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Norsk artikkel i Nature Communications:

Nytt enzym i tRNA-
modifikasjon

AlkB - litt bakgrunn
For noen år tilbake hadde
undertegnede det privilegium å
arbeide i gruppen til nå avdøde
Erling Seeberg, og vi publiserte i
2002 en artikkel i Nature som
beskrev funksjonen til AlkB-
proteinet fra E. Coli [1]. Der ble
det vist at AlkB er et repara-
sjonsenzym som fjerner
metyleringsskaden 1-
metyladenin fra DNA. Denne
reparasjonen skjer ved at den
skadelige metylgruppen blir
hydroksylert, noe som fører til at
den blir ustabil og dermed fri-
gjort som formaldehyd (Fig. 1).
Gruppen til Hans Krokan i
Trondheim arbeidet samtidig og
uavhengig med to humane
proteiner med sekvenslikhet til
AlkB, nemlig AlkB-homologene
ALKBH2 og ALKBH3. I 2003
ble det vist, gjennom et sam-
arbeid mellom Krokan- og
Seeberg-gruppene, at disse to
proteinene begge har en
liknende reparasjonsaktivitet
som det bakterielle AlkB-
proteinet, samt at ALKBH3 og
AlkB kan reparere skader også i
RNA, funn som også ble
publisert i Nature [2].
Siden disse første oppdag-

elsene har flere norske forsk-
ningsmiljøer markert seg sterkt
innen AlkB-feltet, og flere ar-
tikler har blitt publisert i high-
impact-tidsskrifter. Disse ar-
tiklene omhandler bl.a. AlkB-
mediert RNA-reparasjon [3],
3D-strukturen til ALKBH3 [4],
in vivo studier av ALKBH2 [5],
samt identifikasjonen av et viktig
PCNA-bindende motiv i
ALKBH2 [6].

ALKB homologer hos pattedyr –
mange uløste mysterier
Basert på bioinformatikk er det
hos mennesker og andre
pattedyr blitt beskrevet ni ulike
AlkB-homologer, kalt ALKBH1-
9. Den sist beskrevne av disse,
ALKBH9, er mer kjent under
navnet FTO, og enkelte muta-
sjoner i FTO-genet er sterkt as-
sosiert med fedme. Som nevnt
over, har ALKBH2 og ALKBH3
vært vist å ha robuste AlkB-
liknende reparasjonsaktiviteter.
For to av de andre ALKBHene,
ALKBH1 og ALKBH9 (FTO) har
også svake aktiviteter vært
publisert, men den biologiske
relevansen av disse funnene er
usikker. For de resterende
proteinene har funksjonen vært
helt ukjent, og det har vært fo-
reslått at ALKBH-proteiner kan
ha helt andre funksjoner enn
DNA/RNA-reparasjon, f. eks.
fjerning av epigenetiske metyl-
grupper fra histonproteiner,
demetylering av inaktiverende 5-
metylcytosin-modifikasjoner i
DNA, eller fjerning/introduksjon
av modifikasjoner i RNA.
Interessant nok har det faktisk

i løpet av de siste år, inspirert av
AlkB-mekanismen, både blitt
identifisert enzymer som bruker
denne mekanismen til
demetylering av histoner, de
såkalte Jumonji (JmjC)-
proteinene, og enzymer som
hydroksylerer 5-metylcytosin i
DNA, nemlig TET-proteinene.
Disse enzymene er, i likhet med
AlkB-proteinene medlemmer av
superfamilien som kalles 2-
oksoglutarat- og jernavhengige
oksygenaser (2OG/Fe(II)
oksygenaser),men de er altså

ikke AlkB-homologer. Selv om
man helt siden 2003 har vært
klar over at det finnes en rekke
ulike AlkB homologer, og på
tross av at mange forsknings-
grupper har studert disse
proteinene, har det i løpet av
disse årene vært gjort forholdsvis
liten framgang med hensyn til å
finne deres funksjon.Men nå kan
man endelig stryke ett protein,
nemlig ALKBH8, fra listen over
AlkB-homologer med ukjent
funksjon.

Oppdagelsen av funksjonen til
ALKBH8-proteinet
ALKBH8 skiller seg ut blant
ALKBH-proteinene ved at det i
tillegg til selve AlkB-domenet
inneholder andre karakteristiske
domener. Dette proteinet
inneholder også et såkalt ”RNA
recognition motif” (RRM) , som
finnes i mange RNA-bindende
proteiner, samt et metyltrans-
ferase-domene med homologi til
en tidligere karakterisert metyl-
transferase hos gjær (S. cere-
visiae), kalt Trm9 (Fig. 2A).
Trm9-proteinet har vært vist å
være ansvarlig for å innføre en
spesifikk metylgruppe på en
modifisert uridin i den såkalte
wobble posisjonen hos visse
tRNAer, og i et arbeid publisert i
fjor viste vi, et team av forskere
fra Oslo og Trondheim, at metyl-
transferase-domenet til humant
ALKBH8 har en tilsvarende rolle
[7] (Fig. 2B).
AlkB-proteiner og andre

2OG/Fe(II)-oksygenaser kata-
lyserer primært hydroksylerings-
reaksjoner. Siden metyltrans-
ferasedomenet til ALKBH8 er
involvert i dannelsen av

modifiserte uridiner i wobble
posisjonen til tRNAer, ble vi fa-
scinert av en eldre artikkel som
viste at en hydroksylert variant
av denne modifikasjonen, kalt
(S)-mchm5U, var å finne i en
glysinspesifikk tRNA fra
silkeorm(Fig. 2 B,C). Det er
faktisk ikke så veldig mange
tRNAer fra multicellulære
eukaryoter som er karakterisert
med hensyn til hvilke modifika-
sjoner de inneholder, og det
virker kanskje pussig at noen
forskere valgte å studere akkurat

silkeorm. Imidlertid er det slik at
det meget forekommende silke-
proteinet (”silk fibroin”) er svært
glysinrikt, noe som gjør at de er
enkelt å isolere store mengder av
glysinspesifikk tRNA fra de silke-
produserende kjertlene.
Vi fant at (S)-mchm5U-

modifikasjonen finnes i glysin-
spesifikk tRNA også hos pattedyr
sommus og storfe, og i tillegg
oppdaget vi at en arginin-
spesifikk pattedyr-tRNA har en
speilvendt variant av denne
modifikasjonen der

hydroksyleringen har motsatt
geometri, kalt (R)-mchm5U
(Fig. 2 B,C). For å analysere
rollen til ALKBH8 i dannelsen av
disse modifikasjonene, ble
enzymologiske studier av rekom-
binante humane enzymer kom-
binert med analyser av tRNA-
modifikasjonsstatus hos ulike
genmanipulerte musemodeller.
Disse musene, som var uten syn-
lig fenotype,manglet en eller
begge enzymaktivitetene
(oksygenase eller metyltrans-
ferase) til ALKBH8. Studiene
viste at ALKBH8-oksygenasen
utfører den siste hydroksylerings-
reaksjonen når (S)-mchm5U
dannes, og dermed har en svært
spesifikk funksjon [8].
I tillegg til å avsløre funksjonen

til ALKBH8-oksygenasen, samt å
beskrive to nye modifikasjoner i
pattedyr-tRNA, undersøkte stu-
dien også forekomsten av (R)- og
(S)-mchm5U i diverse ulike or-
ganismer. Det ble funnet at gjær
ikke hadde noen av disse
modifikasjonene, plante
(Arabidopsis) og nematode (C.
elegans) hadde kun (S)-
mchm5U,mens pattedyr, som
tidligere nevnt, både har (R) og
(S)-mchm5U.Disse resultatene
indikerer at det er et økende
mangfold i repertoaret av
wobble-uridin-modifikasjoner
med økende organisme-kom-
pleksitet, og at kravene til nøy-
aktig og effektiv dekoding av
mRNA til protein er høyere i mer
avanserte organismer.

Hvem har medvirket?
Dette arbeidet er resultat av et
meget fruktbart samarbeid mel-
lom to grupper i Oslo (Klung-
land og Falnes), en i Trondheim
(Krokan), samt to utenlandske
grupper. Det eksperimentelle
arbeidet er i hovedsak utført av
Erwin van den Born (Oslo),
Cathrine B.Vågbø (Trondheim),
Lene Songe-Møller (Oslo) og
Vibeke Leihne (Oslo).
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Mennesker har ni homologer
av DNA-reparasjonsproteinet
AlkB fra E. coli. Forskere fra
Oslo og Trondheim har vist at
et slikt protein,ALKBH8, er
ansvarlig for å innføre to nye
modifikasjoner i humant
tRNA og demonstrerer
dermed at AlkB-homologer
har andre roller enn DNA-
reparasjon.

Figur 1. AlkB-mekanismen for oksidativ demetylering av metyleringsskader i DNA (og RNA).

Figur 2. To nye tRNA-modifikasjoner hos patterdyr og rollen til ALKBH8
i deres dannelse.
A. Domenestrukturen til ALKBH8. B. (R)- og (S)-mchm5U er to nyopp-
dagede modifikasjoner i pattedyr-tRNA. Grønn pil indikerer metyl-
gruppen som innføres vha ALKBH8-metyltransferasen,mens blå pil
indikerer hydroksylgruppen som innføres vha ALKBH8-oksygenasen.
mchm = metoksy-carbonyl-hydroksy-metyl C. Lokalisering av (R)- og
(S)-mchm5U i wobble-posisjonen hos spesifikke tRNAer.
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Opplæring av nye
forskningsledere

synes imidlertid det vil være mer
naturlig at ansvaret for dette
kurset blir overtatt av fakultetet
da vi ikke har nok nye postdocs
og forskere til å fylle et nytt kurs
hvert år.

Tone Gregers og Finn Erik Aas
har fulgt dette kurset. Deres svar
var svært like:
- Det var et bra kurs som

krevde mye av deltagerne i form
av ”å gi av seg selv”. Det startet
med en personlighetstest, etter-

fulgt av diskusjon av forskjellige
tema som personalledelse, kon-
flikthåndtering, prosjektledelse
og samarbeid.Vi var så vidt
innom aspektet av å skrive gode
søknader. Det hadde vært fint
om kurset også inneholdt litt om
økonomiske aspekter i forhold til
å lede en gruppe.

Inntrykket etter denne lille
spørrerundersøkelsen er at UiO
nå gir et brukbart kurstilbud om
ledelse til postdocs og unge fors-

kere. Hvordan er det ved de
andre universitetene? NBS-nytt
mottar gjerne synspunkter på be-
hovet for slike kurs, ikke bare
med tanke på videre karriere
innen universitetssystemet,men
også med tanke på andre kar-
riereveier. Mitt inntrykk er at noe
mer fokus på det å skrive gode
søknader samt noe basiskunn-
skap innen økonomi ville være
nyttig i tillegg til de kursene som
er omtalt over ved UiO og
Radiumhospitalet. Forsknings-

ledelse er et vanskelig tema. Der-
for bør alle få flere oppfrisk-
ningskurs om ledelse i løpet av
karrieren. En av konklusjonen
somUri Alon ga i sin sang var at
han hadde funnet det svært
nyttig å delta i en diskusjons-
gruppe der en tok opp aktuelle
problemstillinger blant ledere på
samme nivå. Kanskje noe også
for ledere her på berget?

Anne Simonsen
startet sin egen gruppe som 1.
amanuensis på Institutt for
medisinske basalfag ved Uni-
versitetet i Oslo for to år siden.

På spørs-
mål om
hvilke
kurs/opp-
læring hun
hadde gjen-
nomgått
før tiltred-
elsen eller

blitt tilbudt ved oppstarting av
egen gruppe, svarte Anne:
- Jeg hadde et bra utgangs-

punkt ved at jeg i flere år hadde
jobbet hos Harald Stenmark og
sett hvordan han ledet en stor
gruppe. De siste 3 årene jeg
jobbet hos Harald ledet jeg en
prosjektgruppe med 3
stipendiater (etter egen søknad
om eksterne midler).Mens jeg
jobbet på Radiumhospitalet fikk
jeg delta på et lederkurs ar-
rangert av FYF (Foreningen for
Yngre Forskere). Det var et kurs i
regi av Harvard Business School
som gikk over to semestre med 6
samlinger og inkluderte en del
egenarbeid og gruppearbeid. Det
var et nyttig kurs med vekt på
personalledelse, inkludert
motivering, samarbeid, pro-
sjektledelse og håndtering av
konflikter. Jeg har faktisk fortsatt
jevnlige kollokvier med andre
lederkursdeltagere og dette er et
nyttig forum for å dele gleder og
utfordringer ved å være
gruppeleder. Tiden hos Harald
ga meg en bra innføring i
hvordan en bør skrive søknader.
På den tiden hadde jeg forøvrig
også en amanuensis II stilling
ved IMBV på Blindern slik at jeg
fikk en del undervisnings-
erfaring.
- Likevel var det en stor over-

gang å starte egen gruppe ved
UiO. Jeg leder nå en gruppe på 9
personer; 3 postdocs, 4
stipendiater, 1 hovedfagstudent
og 1 ingeniør.
Det var ingen tilbud om kurs

ved oppstarting,men nå etter 2

år har jeg vært gjennom kurs i
pedagogikk, økonomi og ledelse.
Man kan definitivt bli bedre på
opplæring av og tilrettelegging
for nye ledere ved UiO,men det
virker helt klart som at UiO nå er
i ferd med å legge mer vekt på
dette. De tilbyr nå flere kurs for
ledere og det er f.eks. startet
grupper med ”coaching” spesielt
beregnet på kvinnelige postdocs
og 1.amanuenser.

Hanne Winther-Larsen
startet sin egen forsknings-
gruppe på Farmasøytisk institutt
på Blindern da hun ble ansatt

som 1.
amanuensis
1. april
2010. Hun
hadde vært
9 år i fors-
kergruppen
til Mike
Koomey

først ved Bioteknologisenteret og
så ved IMBV, og 1 år ved
Veterinærhøyskolen før hun fikk
denne stillingen. Hanne svarte
slik:
- Mens jeg var ved IMBV var

det ingen formelle lederkurs for
personer i min stillingsgruppe.
Slik kursing av forskere og post-
docs startet like etter at jeg
sluttet, men jeg har hatt
medveileder ansvar for studenter
og en ingeniør da jeg var i
gruppen til Koomey. Jeg leder nå
en gruppe der det er en ½ senior
ingeniørstilling og 2 PhD
studenter; jeg har medansvar for
en hovedfagstudent. I tillegg får
jeg en ny hovedfagstudent og
medansvar for en ny PhD
student til høsten. Jeg føler et
sterkt behov for å delta på
lederkurs og dermed bli bedre
forberedt på lederoppgavene som
f. eks. å lede ulike personlighets-
typer. Det er imidlertid vanskelig
å få plass på slike kurs. Det er
også en utfordring å finne tid til
slike kurs da jeg har ansvar for
mye ny tidkrevende undervis-
ning. I den nye stillingen har jeg
gjennomgått Pedagogisk basis-

kompetanse arrangert av Ut-
danningsvitenskapelig fakultet
ved UiO,med faglig veiledning
som valgfri modul. Dette kurset
var veldig lærerikt. Det ville også
være nyttig for meg å få mer
kunnskap om økonomistyring,
selv om jeg har fått litt erfaring
om det fra IMBV (var nestleder i
FUGE prosjektet CAMST) og fra
NVH da veilederen min hadde
forskningsopphold ved Pasteur
instituttet i Paris. UiO har grepet
fatt i undervisningsdelen slik at
alle i nye faste vitenskapelige stil-
linger må dokumentere pe-
dagogisk utdannelse eller delta
på UniPed kursene. Jeg tror uni-
versitetet hadde vært tjent med å
styrke lederutdannelsen også.

Finn Eirik Johansen
Ut fra disse svarene kontaktet jeg
Finn Eirik Johansen som nå er
instituttleder ved IMBV. På mine
spørsmål svarte han:
- Det er en viktig problemstil-

ling du tar opp.Vi har en stor
stab medmidlertidig ansatte. Det
er viktig både å gi dem lederkurs,
samt å synliggjøre alternative
karriereveier. UiO har et sentralt
forskningslederkurs,men der får
IMBV normalt bare med en til to
deltagere per år.Vi kjøpte derfor
for et par år siden vår egen
”light” variant av det kurset. Det
første året var det 8 deltagere fra
IMBV og 8 fra Biologisk institutt
(postdocs og forskere). Til det
første kurset ble noen av ut-
giftene dekket av likestillings-
midler, slik at det var flest
kvinner. Alle som ønsket det fikk
altså ikke mulighet til å delta på
det første kurset.Vi arrangerte
derfor et nytt kurs året etter. Da
fikk alle postdocs og forskere
som ønsket å delta være med.
Det ble holdt 8 samlinger i løpet
av ett år. Det ble lagt vekt på led-
elsesteori, inkludert håndtering
av vanskelige situasjoner og eks-
tern finansiering; ikke økonomi
eller jus.Vi har fått svært positive
tilbakemeldinger på dette kurset.
Vi vil derfor gjerne gi dette
tilbudet også i årene fremover.Vi

Under FEBS kongressen i
Gøteborg for et snaut år siden
kunne en høre Urin Alon
synge om de mange utford-
ringene han hadde møtt som
ny leder av egen forsknings-
gruppe. Jeg lurte på i hvilken
grad vi legger forholdene til
rette for at unge forskere skal
være best mulig forberedt på
de utfordringene de møter
dersom de får lederansvar.
Spørsmål relatert til dette ble
stilt til to personer som har
blitt gruppeledere i løpet av
de siste par årene.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET

VED ERIK BOYE

Norsk og andre språk
Mange av oss liker å ikle oss lånte
fjær av og til, i form av avanserte
fremmedord, uten å tenke på at
slike språkblomster ikke alltid
pynter opp eller blir forstått. I sitt
kompendium i organisk kjemi på
salige, gamle NTH skrev professor
Sørensen i forordet at det er viktig
at ”fagpersoner ikke vikler seg inn i
impermeabel nomenklatur”. Det var
et godt råd som jeg til slutt forstod -
etter et besøk i Fremmedordboken.

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.

For oss biologer har engelsk blitt
det nye latin. Nesten alle nye faglige
ord og uttrykk henter vi fra utlandet
– oftest fra engelsk Dette faktum får
vi tett innpå kroppen når vi skal
undervise på norsk. Det er ikke
særlig elegant eller korrekt å fylle
på med engelske ord og uttrykk
inne i en norsk setning. Det er
lettere å undervise alt på engelsk; å
gjøre alt på norsk er nærmest
umulig. Men innflytelsen fra engelsk
setter stadig sterkere preg på daglig
norsk. Noen eksempler følger under.

Vi ser stadig genitiv-apostrofer også
på norsk. Det kryr av Anne’s frisør,
Kåre’s markiser og til og med
Dagen’s meny. Når man kombinerer
dette med norsk bruk av apostrof
for en manglende bokstav, kan vi få
glitrende uttrykk som ”Book’n’s
sanger” og ”Kupper’n’s verdens-
rekord”.

Det er nå vanlig å dele ord med
samme ekstreme frekvens som
man gjør i U.S.A. Vi møter uttrykk
som ”Lamme lår”, ”Fri syre”, ”Firma
fester”, ”Blind vei”, ”Tunfisk biter” og
”Strand leker”. Eller fra siste NBS-

nytt: ”Full genom eller små skala
screening”. Flere underholdende ek-
sempler kan finnes på
http://folk.uio.no/tfredvik/amo/.
Nylig skulle jeg gå av trikken og på
et skilt ved døren lyste det be-
roligende ”Dør åpner”. Men det
skjedde aldri, og trikken kjørte av
gårde igjen med meg om bord.
Mine protester utløste en forklaring
fra medpassasjerer: Jeg måtte
trykke på ”Dør åpner”. Det var nem-
lig en døråpner.

Orddeling kan overdrives selv på
engelsk, men det går an å hjelpe
leseren. Man kan ”investigate the
cell cycle”, men utrykket ”cell cycle
related research” blir ikke menings-
fylt før man skriver ”cell-cycle-
related research”. Flerleddete
adjektiver og adverb – særlig de
som er derivert fra substantiver -
bør bindes sammen med
bindestrek for å klargjøre meningen.

Programmet for retting av ord på
din datamaskin er høyst sannsynlig
innstilt på rettskrivingen i U.S.A.
(Microsoft-tyranniet). Det betyr at
den indikerer feil dersom du skriver
det du (sannsynligvis) lærte på
skolen: Travelled, programme, centre
og tumour. Dette er altså helt kor-
rekt, men her skrevet på britisk-eng-
elsk.
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Mental helse

B
iorabiaten har ofte
jamret seg over
Norsk Forsk-
ningsråd i disse
spaltene. Hans
gode oppdragelse
har hindret ham i
å være for direkte
i sine utsagn, men
mellom linjene

har man kunnet ane at han ser
på Rådets ansatte som direkte
forskningsfiendtlige og Rådets
eksistens som en ulykke for
landet. Men nå har det hendt
noe som har fått ham til å tvile
på sine bastante synspunkter.
Den 1. april kunne man på
forskningsrådets nettsider lese
at man i forbindelse med
hovedsøknadsfristen i juni 2011
ville avkreve et gebyr på kr.
5000 for hver innsendte søknad.
På denne måten ønsket man å
redusere antall søknader og
derved oppnå en høyere inn-
vilgelsesprosent. Samtidig skulle
de innsamlede gebyrer adderes
til den samlede forsknings-
bevilgning, slik at det ville bli
mer penger til de innvilgede
søknadene. Svært mange fluer i
en smekk, altså. Denne be-
skjeden, som av NFR ble
karakterisert som en "vinn-
vinn"-ordning, slo ned som en
bombe i den delen av forsk-
nings-Norge som leser NFRs
nettsider, og i Norsk Biokjemisk
Selskaps ledelse ble mulige
protestaksjoner heftig diskutert,
inntil en tidligere NBS-
president forsiktig gjorde opp-
merksom på at opplysningene
var blitt lagt ut på nettet på en
litt spesiell dato.
Biorabiatens uro skyldes at

han anser selvironi for å være det
sikreste tegn på intelligens.“Og
her dreier det seg om selvironi og
selvinnsikt av den ypperste
klasse!”Han frykter altså at han i
alle år har hatt et fullstendig feil-
aktig bilde av NFR og rådets
samfunnsmessige innsats. Sett at
det egentlig er slik at Forsknings-
rådet består av høyt intelligente
mennesker - kanskje mer intel-
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ligente enn Biorabiaten - som til
alle tider har arbeidet nitid og
målbevisst for å forbedre forsk-
ningens stilling i Norge? Skulle
dette stemme, ville Biorabiaten
måtte endre store deler av sitt
verdensbilde, og attpåtil måtte se
i øynene at han i en årrekke har
kastet bort verdifull tid på å
kommemed urettferdige og uf-
underte beskyldninger. En
svakere person ville raskt ha blitt
drevet inn i en dyp depresjon, og
for Biorabiaten er faren fortsatt

til stede. Det er imidlertid uopp-
klarte aspekter ved hendelsen
som gjør at han holder humøret
oppe. For det første ønsker han å
finne ut hvem ved NFR som
lagde aprilspøken og hvordan det
gikk med vedkommende. Fikk
hun sparken eller ble hun for-
fremmet? Ble spøken konstruert
bak ledelsens rygg eller med led-
elsens velsignelse? Er det snakk
om en intelligens som har fo-
religget som et fremmedelement
i organisasjonen, eller gjen-
nomsyrer den tvert imot NFR fra
øverst til nederst? Svarene på
disse spørsmålene vil være av-
gjørende for Biorabiatens
mentale helse i tiden fremover,
og her er han avhengig av infor-
masjon fra “the heart of the
beast”, altså fra NFRs ansatte.
Han lover full diskresjon og en
symbolsk dusør til den eller de
som kan gi innsyn i hvordan
NFRs aprilspøk oppsto, hvem
som sto bak den og hvordan det
gikk med vedkommende i tiden
etter 1. april.

Ellers er den aldrende
Biorabiat i stadig større grad
opptatt av forskjellen mellom
biokjemikere da (i hans ung-
dom) og nå. Særlig minnes han
en øvelse fra tidligere års la-
boratoriekurs i biokjemi, hvor
studentene skulle indusere
alkalisk fosfatase i en E. coli-
kultur ved å dyrke bakterien i et
fosfatfritt medium,måle enzym-
aktiviteten som funksjon av
induksjonstid og uken etter
bruke enzympreparatet til enkle
enzymkinetiske målinger. En
gang på 1970-tallet gikk induk-
sjonen fullstendig over styr.
Fargereaksjonen som ble brukt
til å måle enzymaktivitet
fungerte ikke. Eller snarere, den
fungerte alt for godt. Løsningene
ble kraftig gule i det øyeblikk
enzympreparatet ble tilsatt sub-
strat og buffer, i stedet for lang-
som å bli gule i løpet av et titalls
minutter. Biorabiatens davær-
ende “partner in crime”under-
søkte fenomenet nærmere, og

det viste seg at man ved en
tilfeldighet hadde plukket fra
agarskålen en koloni som ga 10
000 ganger mer alkalisk fosfatase
enn villtypen gjorde.“I dag ville
vi sporenstreks ha patentert
bakterien”, sier Biorabiaten dys-
tert. “Vi ville ha avgjort hvorvidt
det ble dannet mer enzym eller et
mer aktivt enzym, vi ville se-
kvensert genet og promoter-
området, ja, hele genomet, vi
ville renset enzymet, krystallisert
det og strukturbestemt det, vi
ville lagd en bioteknologibedrift
for salg av alkalisk fosfatase, en
bedrift som senere kunne ha blitt
solgt til Merck for store penger!”
Han sukker og synker dypere ned
i stolen.“Men da, hva gjorde vi
da? Vi endte vel oppmed å auto-
klavere bakteriejævelen, for å
unngå at den skulle forkludre
induksjonsøvelsen flere ganger.
Og i dag kjører vi ikke lenger
induksjon av alkalisk fosfatase i
laboratoriekurset.Vi bruker for-
tsatt enzymet i enzymkinetikk-
øvelsen, men nå kjøper vi det.”
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Alex Bateman til NBS
510. kollokvium i Bergen

FORFATTER: HELENE BUSTAD
JOHANNESSEN
INSTITUTT FOR BIOMEDISIN,
UNIVERSITETET I BERGEN

Ved Institutt for Biomedisin,
Universitetet i Bergen, har
NBS ein avtale med gruppa
som arrangerer seminar ein
gong i veka, og blir bedt om å
foreslå kandidatar til å halde
føredrag. Etter å ha høyrt Dr.
Alex Bateman på FEBS-kon-
feransen i Gøteborg, var eg
interessert i å høyre meir om
kva han hadde å seie om
forsking, forskarar og
Wikipedia. Han kom til
Bergen med føredraget ”Why
biologist should care about
Wikipedia”.

Vitskap og Wikipedia
– hand i hand
Dr. Alex Bateman fråWellcome
Trust Sanger Institute byrja føre-
draget sitt med å samanlikne vit-
skap med det å samle på fri-
merke. Ein snodig samanlikning,
var det første som slo meg, men
då han i neste bilete viste den pe-
riodiske tabellen skjøna eg me-
taforen. Vitskap handlar om å
setje ting i system, kategorisere
og samanlikne med liknande
stoff, protein, hendingar, plantar
eller kva det måtte vere. Dette er
òg bakgrunnen for The Pfam
Protein Families Database, ein
stor samling av protein, domene
og proteinfamiliar som Bateman
styrer. Det vitskapelege målet til
Pfam-databasen er å gi ein kom-
plett og presis klassifisering av
protein familiar og domene [1].
Til no består databasen av over
12 000 innføringar. Bateman ga
seg ikkje med Pfam, og grunnla i
2003 Rfam-databasen for ikkje-
kodande RNA som gir ein over-
sikt over nomenklatur og
modeller av hundrevis av RNA
familiar. Katalogiseringa av Pfam
viste seg å vere relativt enkelt
samanlikna med Rfam, og som
Bateman sjølv sa: Proteins are
easy, RNAs are hard. Flas-
kehalsen og utfordringa i
arbeidet var at nomenklaturen
måtte setjast manuelt, utan at
Rfam-gruppa hadde førstekom-
petanse på dei ulike RNA
familiane.Meisterplanen dei
kom opp med var å ta i bruk ein
allereie etablert database;
Wikipedia. Grunngjevinga for å
brukeWikipedia, var for å unngå
å bruke tid på å opprette ein
eigen wiki, og å nå ut til eit
breiare publikum. Wikipedia
har òg ein forholdsvis låg terskel
for å skrive og redigere inn-
føringar, og på den måten ga dei
noko av ansvaret til spesialistane,
slik at dei kunne namngi RNA
på best mogleg måte. Det siste,
og kanskje det viktigaste poenget
for å brukeWikipedia, er
Google-faktoren. Det er ikkje tvil
om at veldig ofte, når ein gjer

søk på Google (og andre søkje-
motorar), så er det oppføringa
fråWikipedia som kjem opp
blant dei 10 første treffa. Det be-
tyr at dersom ein forskar vil nå
eit allment publikum, er
Wikipedia den mest trulege
kjelda som blir oppsøkt. Denne
faktoren er noko ein kvar forskar
bør vere takknemleg for, men òg
ta ansvar for; forskarar er
spesialistar på sine felt, og er
også dei som kan sjå til at den
informasjonen som søkjarane
finn er korrekt.

I kampen mot vandalisme
Bruken avWikipedia opnar for
mange spørsmål, og eit av dei
vanlegaste, med tanke på at alle

kan bidra og endre opp-
føringane, er korleis ein skal
unngå vandalisme. Bateman
påpeika at dette ikkje er eit
særleg stort problem:
Vandalisme utgjer berre 1 % av
alle endringar, og har ikkje lang
levetid. Tal fråWikipedia visar at
færre enn 0.5 % brukarar vil
oppleve å kome til ei vandalisert
oppføring. Bateman viste ein
film som ei oppføring på
Wikipedia om heavy metal
omlydsteikn (Heavy Metal
Umlaut), og korleis ein i historia
kan sjå korleis vandalisme ut-
vikla seg og kor raskt den blei
brote ned – ein utruleg fa-
scinerande filmsnutt [2] (NB!
Innhaldet kan verka støytande –

noko som ofte er poenget med
vandalisme). Til samanlikning
kan det jo tenkjast at vitskap
ikkje er et mest ettertrakta feltet
å gjere vandalisme på, og difor
kan oppføringar innanfor dette
området i stor grad sest på som
trygg. Sjølvsagt skal ein vere
merksam på oppføringar som er
omstridd i ulike miljø, som til
dømes Big Bang som kjem på 5.
plass av vandaliserte oppføringar
innan vitskap og filosofi [3]. For
Rfam-databasen er det løyst på
den måten at oppdateringar i
Wikipedia blir lasta ned på natta,
og dermed kontrollert. For
vanlege oppføringar iWikipedia,
er det ikkje unaturleg å følgje
med på dei sidene ein sjølv
redigerer, og dermed vil ein sam-
stundes ha kontroll på nye end-
ringar. Med å redigera kjem det
altså òg eit ansvar.

Forskarar, forein dykk!
For Rfam-prosjektet er det
tydeleg at vitskapsfolk bidrar ein
heil del til redigering av opp-
føringane. Bateman peika òg på
korrekturlesarane (proof-
readers) som går systematisk
gjennom oppføringar, utan å
endre noko av det vitskapelege.
Eit godt døme er brukaren Rich
Farmborough som systematisk
endra formatet av et al.
Bateman kommed påstanden

om at forskarar er forfengelege
på den måten at dei berre kon-
sentrerar seg om sitt eige pro-
sjekt, eigne artiklar og forskings-
gruppa sine prosjekter. Ikkje
unaturleg,men dette kjem heilt
klart i ein interessekonflikt med
bidrag tilWikipedia. Til no gir
ikkjeWikipedia noko att i
tellekantsystemet, så kvifor skal
ein då bruke tida si på å redigere
oppføringar? Bateman kommed

nokre få,men gode argumenter:
• Som forskar har du eit
spesialfelt, og det er ditt ansvar
å formidle denne kunnskapen.

• Brukarar avWikipedia får
utruleg mykje informasjon
gratis. Gi noko tilbake til
fellesskapet med å redigere
oppføringar.

• Google-faktoren er utruleg
viktig. Oppføringar på
Wikipedia kjem høgt på
trefflista, og kven vil vel at eige
forskingsfelt ikkje skal vere
oppdatert og korrekt når det er
påWikipedia flest brukarar les
om forskinga di?
Til slutt kom hanmed eit par

råd, at ein burde unngå å vere for
subjektiv i redigeringsprosessen,
og å berre vise til eigen forsking.
Det er heller ikkje eit triks å
copy/paste ein fiks ferdig review-
artikkel – ein bør vise omsyn til
tidlegare bidrag, og utvide opp-

føringa i staden for å erstatte.

Alex Bateman blir elles å treffe
på neste NBS kontaktmøte 2012.

Kjelder:
[1]Sammut S.J., Finn R.D. and
Bateman A., Brief Bioinform,
2008. 9(3): s. 210-219.

[2]http://jonudell.net/udell
/gems/wikiAnimate/
wikiAnimate.html

[3]http://en.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:
Most_vandalized_pages
#Science_and_philosophy

Lenkjer:
http://pfam.sanger.ac.uk/
http://rfam.sanger.ac.uk/

Referat fra ordinær generalforsamling
for Norsk biokjemisk selskap.
Sted: Univ. i Oslo, IMBV, rom 2217
Tidspunkt: fredag 6. mai 2011, kl 14.30.
Til stede: Kristian Prydz (president),Winnie Eskild (generalsekretær), Per Bruheim (Trøndelag NBS), Espen Harbitz,Matthias
Kolberg (Oslo NBS), Jan-Olof Winberg (Tromsø NBS), Knut Teigen (Bergen NBS, på telefon).

Sak 0 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4. februar 2011 ble godkjent.

Sak 1) Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2) Årsregnskap og økonomi for NBS ble godkjent. NBS har en positivdriftsbalanse på 295.740 kr i 2010.

Sak 3) Årsregnskap og økonomi for NBS Nytt ble godkjent. NBS Nytt skylder NBS 351.362 kr og har ikke
noen utsikter til å kunne betale.

Sak 4) Årsregnskap og økonomi for NBS Fond ble godkjent. Fondet hadde 20949 kr i renteinntekter i 2010.
Fondet vil bli søkt flyttet til en bank som gir bedre avkastning.

Sak 5) Nedskrivning av NBS Nytt sin gjeld til NBS. Det ble godkjent at gjelden nedskrives med 200.000 kr.

Sak 6) Budsjett for 2011 ble godkjent med korreksjoner for det noe større overskuddet fra Vintermøtet 2010.

Sak 7) Eventuelt.
a) Rapport fra forretningsfører om NBS sin totale økonomi.

Blindern 18.05.11

Winnie Eskild
Generalsekretær



NOTISER:
Har proteinene en
vulkansk
opprinnelse?
Opprinnelsen til aminosyrer og proteiner har
vært et diskusjonstema i mange år. Stanley
Miller utførte i 1958 eksperimenter der
aminosyrer ble dannet fra visse gasser i
nærvær av en elektrisk utladning. Tanken
bak forsøket var å simulere betingelser en
kan få ved kombinasjonen av vulkansk ut-
brudd og lynnedslag. Miller døde i 2007 og
etterlot seg ikke-analyserte prøver fra disse
mer enn 50 år gamle forsøkene. Disse
prøvene var fra forsøk utført i nærvær av
H2S, CH4, NH3 og CO2. Prøvene som tid-
ligere var analysert og publisert inneholdt de
samme gassene med unntak av H2S. Til-
stedeværelse av alle de fire gassene
medførte dannelse av hele 23 aminosyrer, 4
aminer og 7 andre organiske svovelforbind-
elser. De påviste aminosyrene inkluderte de
følgende aminosyrene som inngår i
proteinsyntese: Gly, Ala, Ser, Thr, Val, Leu, Ile,
Met, Glu og Asp. I tillegg metyl-Cys,
homoCys, β-Ala, isoSer og forskjellige
isomere av aminosmørsyre. Det var altså
bare de basiske aminosyrer og de med
ringstruktur (Lys, Arg, His, Phe, Tyr, Trp og Pro)
av de vanlige aminosyrene som ikke ble på-
vist i dette forsøket. Arbeidet er publisert i
PNAS 108 (2011) 5526.

Metastaser i
benmarg
En publikasjon i J Clin Invest 121 (2011)
1298 bidrar med ny kunnskap som kan
være av stor betydning for å forstå hvorfor så
mange kreftformer metastaserer til benmarg.
Studien tok utgangspunkt i at det for 5 år
siden ble vist at stamceller gikk tilbake til
benmarg for ”fornyelse og hvile” (renewal
and dormancy) og at proteinet kalt SDF1 var
viktig for dette opptaket i benmarg. I den nye
studien vises det at implanterte humane
kreftceller (prostata) i mus endte opp i
benmarg i de samme områdene som
humane hematopoetiske stamceller og at
det var en konkurranse mellom kreftcellene
og stamcellene om å få tilgang til denne
plassen i benmargen. Det er kjent at en sub-
stans kalt AMD3100 (en antagonist for
SDF1) tvinger stamceller til å forlate ben-
margen og gå ut i blod. Researcharbeidet i
J Clin Invest vises det at AMD3100 har tils-
varende effekt på kreftcellene, hvilket
antyder at SDF1 er viktig for deres opptak i
benmarg. Siden kreftcellene er resistente
mot kjemoterapi mens de ligger i dvale i
benmargen, så tenker en seg at bruk av sub-
stanser som AMD31000 kan tvinge kreftcel-
lene ut i blodet og dermed gjøre dem
sensitive for kjemoterapi.

Utfordrer kreftteori
Med den overskriften har forskning.no en ar-
tikkel som er publisert 2. mai. I artikkelen
diskuteres mulige mekanismer for hvordan
tumorceller kan spre seg til annet vev. Ar-
tikkelen er basert på et arbeid publisert i
Cancer Research . Arbeidet blir kommentert
av Øystein Fodstad (Radiumhospitalet) som
i en årrekke har forsket på mekanismer
involvert i metastasering.

Going viral:
Exploring the role
of viruses in our
bodies
Dette er tittelen på en referat (Science 25.
mars) fra et nylig avholdt konferanse i
Vancouver (International Human Microbiome
Cngress). Et hovedbudskap er at friske
personer har langt flere virus i kroppen enn
det en har trodd tidligere. Flesteparten av
virussekvensene som er funnet i mennesker
i nye studier har tidligere ikke vært kjent
(finnes ikke i databaser). Dette gjør tolk-
ningen av disse funnene komplisert.
En forskningsgruppe rapporterte inter-
essante data etter å ha analysert prøver
(blodplasma og utstryk fra nese) fra 151
barn som hadde feber av ukjent årsak. De
fant ca. 10 000 virussekvenser i slike prøver,
men bare 100 virussekvenser i en kontroll-
gruppe. Gruppen kunne ikke ut fra sine funn
forklare hvorfor disse barna hadde feber,
men de tolket funnene til å være nok en
grunn til å være forsiktig med å gi antibiotika
til barn med feber.
En annen gruppe hadde fokusert på ana-
lyser av bakteriofager, altså virus som an-
griper bakterier. De konkluderte med at det
sannsynligvis for hver bakterie i kroppen vår
er ca. 100 bakteriofager, hvilket skulle tils-
vare en milliard bakteriofager per gram
human avføring. I en studie ble det påvist i
gjennomsnitt 44 forskjellige bakteriofager i
avføringsprøver. Mønsteret av bakterier og
bakteriofager begynte å endre seg i løpet av
ett døgn etter personer hadde skiftet fra en
diett til en annen (mye eller lite fett).

Laks fra samme
elv med
forskjellig fysiologi
Science publiserte 1. april en studie av for-
skjellige populasjoner av en type stillehavs-
laks (Sockeye salmon eller red salmon;
Oncorhynchus nerka) i en elv like ved
Vancouver. Avhengig av hvor langt opp i elva

laksen går for å gyte så møter den svært for-
skjellige omgivelser og utfordringer. Dis-
tansen den vandrer kan variere fra 100 til
1100 km; høydeforskjellen fra havet er fra
10 til 1200 meter og vannets temperatur
kan variere fra 9 til 22 °C. I studien
publisert i Science vises det at laksen som
møter de tøffeste betingelsene har større
aerob kapasitet, større hjerte og bedre
koronar forsyning. De forskjellige popula-
sjonene har også optimalisert diverse egen-
skaper ut fra de temperaturbetingelser de
normalt vil møte når de skal opp i elva for å
gyte. Stillehavslaksen dør etter å ha gytt.
Studien viser således at forskjellige popula-
sjoner i samme elv har utviklet fysiologiske
forskjeller for å møte utfordringene på sin
aller siste ferd.

Kvantesprang i
laksenæringen
Det er tittelen på en artikkel på nettsidene til
Norges forskningsråd. Artikkelen omtaler et
samarbeid mellom forskere i Norge, Canada
og Chile for å kartlegge laksens genom. Pro-
sjektet har en prislapp på 60 millioner
kroner hvorav Norge har bidratt med 35%.
Industrien har bidratt til finansieringen da de
håper å få et konkurransefortrinn ved å få
tilgang til resultatene før de publiseres.

Embryo stamceller
fra mus
kan reorganisere
til en kompleks
retina struktur
I et nytt arbeid i Nature (Self-organizing optic-
cup morphogenesis in three-dimensional
culture) beskrives det at ved spesielle dyrk-
ingsbetingelser så kan embryo stamceller fra
mus spontant danne retinastrukturer in vitro.
Disse strukturene utviklet seg til neonatale
museretina. De dyrkede strukturene mangler
fotoreseptorceller og forskerne antydet at
deres neste mål ville være å inkorporere slike
reseptorer i retinastrukturene. Referanse:
Nature 472 (2011) 51.
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Familien Blix` fond til fremme
av medisinsk forskning ble
opprettet 1. desember 1983.
Formålet med fondet er å støtte
medisinsk forskning, særlig
innenfor feltene hjerte- og
karsykdommer og kreft, in-
kludert medisinsk diagnostikk
innenfor disse feltene. Støtte
fra fondet vil i særlig grad gå til
forskningsprosjekter som kom-
binerer basal- og klinisk forsk-
ning, med spesiell vekt på
søknader fra yngre forskere.

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

Søknadenmå være sendt
senest 25. juni 2010.

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

Familien Blix Fond til fremme
av medisinsk forskning

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.

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:
Frode Sveen - Telefon: 22 29 20 05/924 88 029 - Mail: frode.sveen@online.no

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2011
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2011.

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
4 22. august 2. september
5 3. oktober 17. oktober
6 14. november 28. november



3130

Vil du vite – tør du å
ikke vite?

T
rekplasteret Har-
ald Eia var invitert
som konferansier
og introduserte de
tre forskerne. Han
fortalte litt om for-
beredelsene og
gjennomføringen
av programmet
”Hjernevask” og –

i motsetning til tidligere – inn-
rømmet han at han var ute etter
å blottlegge den arrogansen
som finnes innen enkelte
sosiolog- og kjønnsforsker-
miljøer. En må vel si at han
lyktes med dette, med god hjelp
av forskerne selv. Vi som jobber
med litt hardere, faktabasert
forskning kan kanskje reflektere
over i hvor stor grad vi selv er
klar for å få vår oppførsel og
holdninger flombelyst i pressen.
Eia var flink til å understreke at
alle spørsmål er gode og for-
tjener en applaus. Både lærere
og studenter er livredde for å
stille ”dumme” spørsmål og har
nok mye å lære her. Etter hvert
innlegg var det en liten runde
med spørsmål fra salen, og det
er vel riktig å si at enkelte av
dem kunne karakteriseres (av
noen) som ”dumme”. Men dette
var altså hva spørreren lurte på,
og svaret kom greit og konsist.
Første forsker ut var Dag

Undlien fra Ullevål sykehus som
fortalte om problemer knyttet til
at pasienter oftest blir plassert i
større grupper der pasientene
kun har enkelte grove parametre
felles, men egentlig trenger for-
skjellig behandling. Disse in-
dividuelle forskjellene utnytter
vi i liten grad i dag, men ved
hjelp av genomsekvensering kan
vi nå mye lenger. Det han ikke sa
noe om, er at genomse-
kvensering vanligvis ikke gir
mer enn en problemstilling.
Hvordan man skal behandle en
pasient som har en spesiell
genvariant, er i de aller fleste
tilfellene totalt ukjent fremdeles.
Derfor gjenstår en mengde
grunnforskning før genomse-
kvensering kan bli et kraftfullt

FORFATTER: ERIK BOYE,
AVDELING FOR CELLEBIOLOGI,
RADIUMHOSPITALET

Dette var temaet på et
folkelig forskningsmøte
arrangert av Forskningsrådet
den 19.mai i år. Sted: DogA i
Oslo sentrum.Møtet rettet
oppmerksomheten mot bio-
teknologisk forskning og
hvordan dens resultater
kunne forandre våre liv og
mulighetene til å påvirke vår
helse. Tre forskere var invitert
til å gi korte, forståelige inn-
legg om temaet og deretter
var det en debatt der det ble
spurt om vi virkelig vil vite så
mye om våre gener – og om
vi tør å la være.Møtet var be-
regnet for publikum og Forsk-
ningsrådet var nok spent på
hvor mange som ville
komme. De ble nok gledelig
overrasket da salen ble stapp-
full og halvparten av de
fremmøtte kun fikk ståplass.

og bredspektret hjelpemiddel.
Neste forsker ut var Anne-Lise

Børresen-Dale fra Radiumhos-
pitalet som fortalte om sitt
arbeid med å karakterisere for-
skjellige varianter av brystkreft.
Stort sett har denne formen for
kreft fått samme type behand-
ling, bare avhengig av hvilket
stadium sykdommen er kommet
til. Anne-Lises og andres forsk-
ning har vist, kanskje ikke så
overraskende, at brystkreft ikke
er en homogen sykdom,men at
kreftcellene varierer ganske mye
fra pasient til pasient med
hensyn til vekstegenskaper,
hormonavhengighet, sensitivitet
for behandling og sprednings-
hyppighet. Dette argumenterer
igjen for individualisert behand-
ling, basert på undersøkelser av
de aktuelle kreftcellene, både når
det gjelder genomics, trans-
kriptomics, proteomics og
metabolomics. Og, som hun la
til, economics.
Deretter slapp Tone Tønjum

fra Universitetet i Oslo til. Hun
fortalte om hjernen, hvordan den
kan skades og vedlikeholdes.
Hver og en av våre celler får

omtrent 80 000 DNA-skader i
løpet av et døgn,men bare 5-10
av dem blir værende i cellen (i
form av en mutasjon) over lengre
tid. Resten blir reparert av svært
sofistikerte,molekylære
mekanismer. Disse reparasjons-
mekanismene er helt nødvendig
for alt avansert liv. Det skal ikke
mye reduksjon i reparasjons-
kapasiteten til før det gir seg ut-
slag i tidlig aldring og økt
krefthyppighet.
Etter en pause med bespisning

og mingling fulgte en panel-
debatt. Hele programmet ble
filmet og intensjonene er å legge
det ut på Forskningsrådets
hjemmesider (www.forsknings-
radet.no/vitenskapihverdagen).
For oss i NBS og tilsognende

fagfelt var kanskje det viktigste å
lære av dette møtet at vi arbeider
med problemer som er av stor
interesse for media og for folk
flest. Dette må vi utnytte for å
styrke våre fag og for å knytte det
sterkere til det samfunnet vi jo er
- og skal være - en del av.

Helene Knævelsrud
til finalen i Forsker Grand
Prix
Stipendiat Helene Knævelsrud fra Institutt for medisinske
basalfag ved Universitetet i Oslo gikk av med seieren i den første
semifinalen i Forsker Grand Prix lørdag 21. mai. Dermed har
hun og fire andre fått plass i finalen i Chateau Neuf 24.
september. Forsker Grand Prix går ut på at 10 stipendiater får 4
minutter hver til å fortelle om sitt forskningsprosjekt på en en-
gasjerende og lettfattelig måte. Et dommerpanel og publikum i
salen avgjør hvem som er den beste formidleren. Helene
Knævelsrud fortalte om sin forskning på hvordan kroppens
celler resirkulerer søppelet sitt gjennom en prosess kalt autofagi.
Autofagi foregår i alle celler i kroppen og er cellenes gjenvinn-
ingssystem. Kunnskap om autofagiprosessen er nyttig blant
annet i relasjon til kreft og demens.



NBS reisestipend 2011 – nye regler

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

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 dietter. Vi oppfordrer
også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag tildelt før reisens 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 tillegg 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 utlys-
ningen 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)


