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Har store møter utspilt
sin rolle?

Nesten daglig får man e-post om at man er en anerkjent forsker som er høyt ønsket
som foredragsholder ved en viktig interasjonal konferanse. Undersøker man nærmere,
er man imidlertid ikke så uunnværlig at arrangørene bidrar med økonomisk støtte til
reise og opphold, men har man reiselyst, kan man sikkert finansiere turen til Kina,
Mexico eller Costa Rica av egne forskningsmidler. Ofte er imidlertid fagområdet i beste
fall på siden av det man er mest opptatt av. Konkurranse fra slike konferanser som
dette er antakelig ikke årsaken til at de tradisjonelle møtene som Norsk biokjemisk sel-
skaps vintermøte eller de årlige FEBS kongressene har hatt redusert deltakerantall de
siste årene. Hva kan årsaken være da? Hvis man skal forsøke seg på trendanalyse, kan

følgende kanskje ha betydning:

*Å reise på en konferanse er ikke lenger en eksotisk ting. De fleste har nå muligheten til og forventninger
om å reise til eksotiske feriemål uten at en konferanse stjeler tiden under oppholdet. Slik var det ikke i tid-
ligere tider. Kanskje reflekteres dette i at ved FEBS-møtet i Torino i månedsskiftet juni-juli i år var na-
sjonene med flest deltakere, bortsett fra vertslandet Italia, Tyrkia, Russland, Ukraina, Tsjekkia hvor le-
vestandarden er noe lavere (blant forskere) enn i vår del av Europa.

*Innen EU området er det nå viktig med nettverksbygging for å kunne oppnå slagkraft i konkurransen
om EU-midler og også en del nasjonale midler. Slik nettverksbygging er enklere ved møter som er mer
tematisk spesialiserte. Blant nasjonene med flest deltakere på FEBS-møtet i år er flere som står utenfor
EU-forskningen – nasjonene nevnt over.

*Kanskje er betydningen av å reise på møter redusert, fordi tiden fra et manuskript er innsendt til det er
tilgjengelig på nettet nå er såpass kort, og at det meste av det man hører og ser på møtet er tilgjengelig
kort tid etter at man har returnert til arbeidsplassen.

Selv var jeg en av en håndfull norske deltakere på FEBS-møtet i Torino i år. Det var faktisk svært lærerikt.
For en som underviser relativt bredt er det helt fantastisk. Det største problemet syntes jeg var å velge
mellom flere interessante parallellsesjoner. I tillegg var det hovedforedrag av ledende forskere innen en
rekke ulike aspekter av biokjemi, cellebiologi og medisinsk biologi. Det er faktisk ganske interessant å
merke at man til og med innen områder man mener å følge tett overhører innlegg holdt av foredrags-
holdere man til da ikke har hørt om.Hvorfor har man ikke sett disse resultatene i PubMed søk? Hvorfor
hadde man ikke hørt om dette før? Å delta på FEBS-møter kan faktisk fungere som en kvalitetskontroll av
egen evne til å følge med.

For yngre NBS medlemmer er det gode muligheter for reisestøtte fra FEBS,men man kan også søke NBS.
I tillegg arrangeres det et ”Young Scientist Forum”hvor yngre forskere møtes noen dager på forhånd til
vitenskapelige diskusjoner. Det neste FEBS-møtet er i Sevilla i begynnelsen av september 2012
(http://www.iubmb-febs-2012.org/). Dette møtet er samorganisert med IUBMB (International Union of
Biochemistry andMolecular Biology) som er vår paraplyorganisasjon for alle verdensdeler. Young
Scientist Forum arrangeres ved middelhavskysten en kort busstur fra Sevilla. Det ville være ønskelig med
norske deltakere der og flere deltakere ved selve FEBS-møtet. Sevilla er en fantastisk by og i september er
nok utetemperaturen mer behagelig enn i juni/juli.

I 2013 arrangeres FEBS-møtet i St. Petersburg.
I 2014 står Paris for tur.

Se også FEBS hjemmesider for ulike typer av kort- og langtidsstipender.

Informasjon fra redaktøren: Kristian har bedt meg gjøre oppmerksom på at han sendte
denne lederartikkelen 11. juli.

PRESIDENT
Kristian Prydz

Vi har lagt bak oss en sommer som på mange måter har vært svært annerledes enn
somre flest. Terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya vil for alltid sitte spikret
i vår hukommelse og vi vil alle huske hvor vi var og hva vi gjorde da vi fikk vite om
denne uhyrlige udåden 22. juli. Stor ros til våre folkevalgte for hvordan de har håndtert
situasjonen etter denne nasjonale tragedien. Dette angrepet vil påvirke mange av oss i
lang tid og mange vil bli preget for resten av livet. I en slik situasjon er det viktig at en
avventer med å ta beslutninger om hvilke tiltak en skal iverksette for å hindre lignende
situasjoner i fremtiden.Vi trenger først å få det hele litt mer på avstand.

I løpet av sommeren har NBS mistet et æresmedlem og en av de aller mest betydningsfulle personer
innen norsk biokjemi. Hans Prydz har vært viktig for mange av oss. For meg ble han den avgjørende
faktor da jeg skulle velge hovedfag. Han har hatt stor betydning for valg av yrkesretning og dermed
karriere for mange personer og var svært viktig for oppbygningen av biokjemi ved Universitetet i Tromsø
og senere Bioteknologisenteret i Oslo. Selv fikk jeg gleden av å være med på oppstartingen i Tromsø. Den
innsatsen Hans gjorde der var så stor at den vanskelig kan forstås av folk som ikke var tilstede. Han øste av
sin store arbeidskapasitet og dyktighet på så mange måter. Han var så langt mer enn en faglig dyktig
person. Han var en sosial miljøskaper bl.a. med oppstarting av kunstgalleri og som innpisker til bedrifts-
idrett. Kaare Norum har skrevet en omtale av Hans til dette nummeret; Bjarne Østerud og Eirik Bjørklid
har skrevet mer utdypende om hans koagulasjonsforskning og om den betydningen han hadde for
miljøet i Tromsø.

På forsommeren ble nyhetsbildet preget av en sak som er av interesse for biokjemikere: E. coli epidemien
sommed utspring i Tyskland rammet store deler av Europa. Denne epidemien og litt om biokjemien bak
epidemien omtales i dette nummeret. Hovedoppslaget er ellers at torskegenomet ble publisert av Kjetill
Jakobsen og medarbeidere i Nature 10. august. I en fyldig artikkel forteller forfatterne om hvilke inter-
essante aspekter dette arbeidet har utover det rene sekvensarbeidet. I tillegg til de faste spaltene med
Biorabiaten, Ordkløveri og Smånytt er det i dette nummeret omtale av nye doktorgrader og rapporter fra
møter/kurs. Dessuten er det invitasjon og omtale av det neste Kontaktmøtet som Ås-miljøet arrangerer på
Storefjell 19.-22. januar 2012. Arrangørene har lagt opp til et svært interessant program. Sett av dagene og
bidra aktivt til at dette blir et vellykket møte.

Takk til alle dere som har bidratt til dette nummeret.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2011
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2011.

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
5 3. oktober 17. oktober
6 14. november 28. november
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Genomsekvensering
avslører torskens unike
immunforsvar

Sekvensering av torskens genom nylig publisert i Nature [1]
viser at den beskytter seg mot bakterier og parasitter på en
unik måte sett i forhold til andre studerte vertebrater. Ana-
lyser av torskens i overkant 22 000 gener avslørte blant annet
et usedvanlig immunforsvar. Genomet ble satt sammen på
basis av oversekvensering av tilfeldige DNA fragmenter
(”shotgun”) i kombinasjon med ”paired end” sekvensinfor-
masjon slik at hver base til slutt var lest minst 40 ganger. Dette
ble utført med hjelp av 454-sekvenseringsteknologi. Det
usedvanlige med immunforsvaret er at torsken har mistet den
normale MHC II signalveien som er den delen av det adaptive
immunforsvaret rettet inn mot bakterier og andre patogener
og som ofte er målet for vaksine.MHC I genene finnes imid-
lertid i 10 ganger høyere kopiantall enn hos andre vertebrater.
I tillegg er torskens medfødte immunforsvar endret. Disse
funnene er overraskende fordi immunsystemet slik man
kjenner det hos mennesket, har til nå blitt ansett for å være
bevart blant alle høyerestående dyr og ha ett felles opphav. Re-
sultatene kaster derfor nytt lys over menneskets immunforsvar
og bekjempelsen av en rekke sykdommer. Dette arbeidet har
vært ledet av et forskerteam ved CEES, Biologisk institutt,
Universitetet i Oslo i samarbeid med nasjonale og interna-
sjonale partnere. T

orskefiske er, og har i
et historisk per-
spektiv, vært den
viktigste fis-
kerinæring langs
norskekysten, og
siden slutten av 90-
tallet har det vært

satset på oppdrett av torsk. I til-
legg til høye kostnader i
produksjon av yngel (blant
annet høy dødelighet) har
sykdom hemmet utviklingen av
torskeoppdrett. Sykdom hos

oppdrettstorsk er ofte forårsaket
av bakterielle infeksjoner.
Blant benfiskene er det kun et

fåtall arter som er genomse-
kvensert, deriblant medaka
(Oryzias latipes), fugu (Takifugu
rubripes), tetraodon (Tetraodon
nigroviridis), stingsild (Gasteros-
teus aculeatus) og sebrafisk
(Danio rerio). Torsk tilhører
imidlertid en separat gren – tors-
kefisk (Gadiformes) og er evolu-
sjonært langt unna de andre se-
kvenserte fiskene. Det er for ek-

sempel over 200 millioner år
siden sebrafisk og torsk hadde en
felles stamfar, og mellom 70-100
millioner år siden torsk og
medaka skilte lag. I motsetning
til de sekvenserte fiskene er torsk
en kaldtvannstilpasset rovfisk,
den første genomsekvenserte fisk
med en global økonomisk betyd-
ning.
Sekvenseringen av torsken ble

mulig fordi Forskningsrådet gav
en FUGE-program bevilgning
(Genofisk plattformen) til det
marine genomforskningsmiljøet
i Norge. Et konsortium be-
stående av forskningsgrupper og
forskere fra universitetene i Oslo,
Bergen, Ås, Tromsø og Nordland
pluss Havforskningsinstituttet og
Nofima ble etablert; arbeidet har
vært ledet fra CEES (Senter for
økologisk og evolusjonær
syntese, Biologisk institutt), Uni-
versitetet i Oslo (se faktaboks).
Endelig er målet oppnådd - tors-
kens genom er sekvensert og satt
sammen, og genenes funksjon
undersøkt med bioinformatiske
metoder.

Effektiv sekvensering og
krevende bioinformatikk
Sekvenseringen startet i
desember 2008.Vevsprøver fra
en Lofotskrei var kilde til både
DNA og RNA.Ved Norwegian
Sequencing Centre (NSC;
www.sequencing.uio.no) stod to
454-Roche neste-generasjon se-
kvenseringsmaskiner klar til å ta
fatt på oppgaven. Forskerteamet
ved CEES brukte totalt halv-
annet år på å produsere 63,6
millioner shotgunsekvenser og
20.2 millioner paired end se-
kvenser (se artikkel i NBS-nytt
av Nederbragt og Jakobsen [2])
og om lag 2-3 millioner NOK på
selve sekvenseringen. Til
sammenlikning ble det humane
genomet, som er ca 3 ganger
større enn torskegenomet,
ferdigstilt etter 13 års arbeid til
en prislapp på totalt 430 mill
dollar. Dette forteller at dagens
”high throughput” sekvensering
er enormt mye raskere – og

rimeligere - enn den type Sanger
sekvensering som ble benyttet
for det humane genomet.
All informasjonen i tors-

kegenomet ble oversekvensert,
slik at hver base i genomet ble
lest over 40 ganger. Sekvensene
ble satt sammen ved hjelp av
genomsammenstillings- (as-
sembly) programmene Newbler
og Celera. Til tross for over-
sekvenseringen inneholder det
sammensatte torskegenomet
likevel en rekke ”hull” i basese-
kvensen. Dagens versjon av tors-
kegenomet består av 6 500
scaffold (sammenhengende se-
kvenser hvor det finnes hull) og
halvparten av genomet er i
scaffold som er større enn ca 700
000 basepar (N50) (se fakta-
boks). Så mye som 20-30% av
contigene (sammenhengende se-
kvenser uten hull) består av enkle
repeterte sekvenser, f. eks. dinu-
kleotid repetisjonen
ACACACAC.Den sekvenserte
fisken var heterozygot, og derfor
finnes mange gener i to varianter
(allelisk variasjon). Både
heterozygote områder og
repeterte sekvenser gjør
sammenstilling av genomet
vanskeligere og er hovedårsaken
til at genomsekvensen
inneholder hull. Imidlertid gir
allelisk variasjon verdifull infor-
masjon som kan brukes til å
oppdage genvariasjon som
stammer fra mor og far. Så mye
som ca. 1 million variable seter
(SNP-er) ble oppdaget i den se-
kvenserte Lofot-torsken, og in-
formasjon kan benyttes i SNP-
analyse for å studere individuell
variasjon hos individer av torsk.
I samarbeid med Ensembl ved

Wellcome Trust Sanger Institute,
England, ble genomet analysert
for å predikere gener. Ca. 22 000
gener ble identifisert og lokalisert
ved hjelp av automatisk
genprediksjon (annotasjon),
hvorav rundt 20 000 koder for
proteiner. Geninnholdet tilsvarer
det som er kjent fra de andre til-
gjengelige fiskegenom.Omlag
halvparten av genene kan

grupperes ved hjelp av et
genomkart med lav oppløsning
[3]. Det viser seg at disse gen-
gruppene i store trekk korres-
ponderer i rekkefølge (synteni)
med genene på kromosomene i
stingsild, zebrafisk,medaka og
tetraodon. Dette er en sterk
indikasjon på at torskegenomet
er satt sammen riktig.
Kartleggingen av torske-

genomet gjorde det mulig å
avdekke særegenheter assosiert
med denne arten - og her vil det

bli lagt vekt på funn knyttet til
immunsystemet og tilpasninger
til temperatursvingninger.

Regulering av oksygenopptak
Torsk har varianter av
hemoglobin hvor evnen til å
binde oksygen påvirkes av
temperatur [4,5]. Genomse-
kvenseringen har avdekket at det
finnes et innskudd (73bp) i pro-
moterregionen til ett av globin-
genene, og at dette innskuddet er
assosiert med en hemoglobin

FORFATTER: TRINE B. ROUNGE1,
KARIN LAGESEN1, ALEXANDER
NEDERBRAGT1, TONE F. GREGERS2,
SISSEL JENTOFT1, KJETILL S.
JAKOBSEN1

1 SENTER FOR ØKOLOGISK OG
EVOLUSJONÆR SYNTESE (CEES),
BIOLOGISK INSTITUTT,
UNIVERSITETET I OSLO 2INSTITUTT
FOR MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP OG
SENTER FOR IMMUNREGULERING
(CIR), UNIVERSITETET I OSLO

Forskningsteamet
Forskningsarbeidet er ledet av Kjetill S. Jakobsen og sekvensering, as-
sembly og genanalyser er i stor grad er utført av hans forskningsteam ved
CEES, UiO. Prosjektet har en betydelig nasjonal – og internasjonal karakter,
og konsortiet innbefatter en rekke forskningsgrupper (se nedenfor) samt
enkeltpersoner (medforfattere på Nature artikkelen):
• Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES),

Biologisk institutt, Univ. Oslo; gruppeleder Kjetill S. Jakobsen
• Centre for Integrative Genetics (CIGENE), Univ. for miljø- og bioviten-

skap, Ås; gruppeledere Stig W. Omholt og Sigbjørn Lien
• Computational Biology Unit (CBU), Univ. Bergen;

gruppeleder Inge Jonassen
• Biologisk Institutt, Univ. Bergen/ Havforskningsinstituttet

(IMR); gruppeleder Frank Nilsen
• Nofima Marin; gruppeleder Øivind Andersen
• Univ. Nordland; gruppeleder Truls Moum
• Avdeling for molekylær bioteknologi, Univ. Tromsø;

gruppeleder Steinar Johansen
• 454/ Roche (USA); gruppeledere Lei Du og Jim Knight
• Max Planck Institute (Tyskland); gruppeleder Richard Reinhardt
• The Wellcome Trust Sanger Institute (Storbritannia);

gruppeleder Steve Searle

Genomsammenstilling (Fig 2)
• Contig er et kontinuerlig strekk med sekvens satt sammen på basis av

mange overlappende shotgunsekvenser. Shotgun sekvenser genereres
fra korte, tilfeldige fragmenterte biter av genomet.

• Paired end sekvensering gir sekvensinformasjon fra hver ende av et
fragment med kjent størrelse

• Scaffold består av contiger med kjent avstand og orientering. Contigene
knyttes sammen til et scaffold dersom hver ende av en paired end
sekvens er identisk med sekvensen i to ulike contig.

• N50 er et lengdedistribusjonsmål definert slik at halvparten av det
totale genomet er i scaffold/contig av størrelse på minst N50.

Fig. 1. En del av forskerteamet ved CEES. Fra venstre Unni Grimholt,
Sissel Jentoft, Lex Nederbragt, Trine B Rounge, Kjetill S Jakobsen, Ave
Tooming-Klunderud,Monica H Solbakken,Morten Skage, Kirubakaran
G. Tina.
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Fig. 2. Torskens genom ble sekvensert på følgende måte: A) Nukleotider
tilsettes sekvenseringsreaksjonen og registreres som topper i 454 flow-
grammet. B) Overlappende shotgunsekvenser (rød) settes sammen til
contig (rød). Paired end sekvenser (blå) knytter contigene sammen til
scaffold (blå) ved hjelp assembly programvare. C) Ved automatisk
annotering sammenliknes kjente gener med genomsekvensen. Ut fra
disse resultatene (farget) predikeres torskegenenes lokalisering. D)
Genene er her sammenliknet med gener fra andre arter og varmekartet
(heat map) viser at torsken har ganske likt antall og fordelig av gener i
hver gen ontology (funksjonell) gruppe (GO kategori) i forhold til andre
sekvenserte benfisk.
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variant som binder oksygen best
ved lave temperaturer. Lav-
temperaturvarianten av
hemoglobin finnes blant annet
hos skrei [4]. Samarbeids-
partnere i torskegenomkon-
sortiet, Øivind Andersen, Ola F
Wetten og Tor Gjøen har ved å
undersøke promoterregionen
vist eksperimentelt at den lange
varianten (innskuddet) opp-
reguleres ved høyere
temperaturer (15 grader), mens
den korte varianten (uten inn-
skuddet) ikke oppreguleres [1].
Det spesielt interessante her er at
hemoglobin som binder oksygen
best ved lave temperaturer,
fungerer relativt sett dårligere
ved høyere temperaturer og re-
presenterer sannsynligvis en
ulempe for skreien og andre
populasjoner med kaldtvannstil-
passet hemoglobin. Derfor kan
dette være en mekanisme hvor
torsk som er kaldtvannstilpasset,
kompenserer for den lavere
bindingsevnen til oksygen ved å
produsere mer hemoglobin ved
høyere temperaturer nettopp på
grunn av innskuddet i pro-
moterregionen. Dermed klarer
torsken å håndtere temperatur-
endringer selv med et kaldt-
vannstilpasset hemoglobin.
Dette er et interessant eksempel
på at mutasjoner som påvirker
hemoglobinstrukturen, er koplet
til mutasjoner i regulatoriske
områder og representerer en
konstellasjon det selekteres for i
populasjoner som er utsatt for
betydelige temperatursving-
ninger.

Et høyst uvanlig immunforsvar
Kartleggingen av hele tors-
kegenomet har gjort det mulig
for første gang å få en oversikt
over alle komponentene som til
sammen utgjør torskens
immunforsvar. Utgangspunktet

for denne undersøkelsen var at
torskens immunforsvar avviker
noe fra andre fiskearter [6,7].
Analysen av immungenene gav
det oppsiktsvekkende resultat at
blant de over 1300 genene som
antas involvert i immunpro-
sesser mangler torsk blant annet
tre essensielle gener: MHC II
(major histocompatibility
complex II), Invariant chain (Ii)
og CD 4. Dette er gener som til
nå har vært ansett å spille en av-
gjørende rolle i det adaptive
immunforsvaret, og som det
ikke skal være mulig å klare seg
uten.MHC II hos pattedyr og
andre fiskearter sitter på over-
flaten av bestemte immunceller
og presenterer peptider fra
bakterier eller eukaryote pato-
gener og parasitter til immun-
forsvaret slik at de kan gjen-
kjennes (antigenpresentasjon).
Antigenpresenterende MHC II
gjenkjennes av spesifikke T
celler, og denne gjenkjenningen
er avhengig av CD4 som ut-
trykkes på overflaten av T cel-
lene. CD4-positive T celler kalles
for hjelpeceller i immunforsvaret
fordi de sparker i gang mange
andre deler av den adaptive
immunresponsen - for eksempel
produksjon av spesifikke anti-
stoffer. Ii er et chaperon ansvar-
lig for sammensetning og
mobilisering av MHC II og
spiller den helt sentrale rollen i
nettopp presentasjon av pa-
togen-peptidene. Torsk har altså
rett og slett mistet et normalt
fungerende MHC II-system, og
representerer det første kjente
vertebrat-genom som fullstendig
mangler dette molekylet (Fig.3).
Det faktum at torsken er en vidt
utbredt og veltilpasset art for-
teller at den har utviklet alterna-
tive mekanismer for å forsvare
seg mot eksterne patogener.

Hvordan er torsken i
stand til å klare seg utenMHC
II? For å svare på dette spørs-
målet er det nærliggende å ta en
titt på MHC I (major his-
tocompatibility complex I) som
også presenterer peptider til T-
celler, men disse peptidene
stammer gjerne fra virus og er
avhengig av et annet intra-
cellulært molekylært system enn
MHC II.Ved å benytte
kvantitativ PCR har vi vist at det
finnes så mye som over 200
kopier av MHC I i torskens
genom.Det er mer enn 10
ganger flere kopier enn hos både
stingsild og menneske. Det store
antallet MHC I gener hos torsk
utgjøres av to hovedgrupper, og
mønsteret av
aminosyreutbyttinger tyder på at
det er positiv seleksjon som har
drevet fram gruppene.Med
andre ord, også MHC I genene
hos torsk skiller seg fra det som
er kjent hos andre benfisk, og det
er grunn til å anta at de toMHC
I gruppene er funksjonelt for-
skjellige. I denne sammenheng er
det interessant at MHC I i det
mammalske immunsystem kan
presentere fragmenter fra
bakterier og parasitter, kalt kryss-
presentasjon [8]. Det kan tenkes
at årsaken til at det finnes to
MHC I grupper hos torsk,
skyldes at den ene gruppen er
involvert i krysspresentasjon, og
dermed har tatt over funksjonen
til MHC II. I samme retning
peker det faktum at torsk har
spesielt mange neutrofile celler
som er immunceller som utfører
krysspresentasjon effektivt hos
mus og menneske. Imidlertid
gjenstår det å undersøke eks-
perimentelt hvorvidt kryss-
presentasjon faktisk forekommer
hos torsk og er assosiert med en
spesiell gruppe eller utvalg av
MHC I varianter.
Men det er flere overraskelser

knyttet til torskens immun-
system, denne gang assosiert
med det medfødte immunfor-
svaret. Torsken har et helt spesielt
utvalg og antall av TLR (toll-like

reseptor) gener. TLR er essen-
sielle proteiner for det medfødte
immunforsvarets evne til å opp-
dage patogener. Torsken mangler
tilsynelatende de TLRmole-
kylene, som ut fra den kunnskap
vi har om pattedyr, oppdager
bakteriers overflateproteiner
(TLR 1, 2, 4, 5, 6). Derimot har
den flere fiskespesifikke varianter
slik som TLR 14 og 18 som hører
til TLR 1/2-gruppen. Det er
rimelig å anta at TLR14/18
binder bakterielle overflatekom-
ponenter. Kanskje ennå mer
påfallende er at hos torsk finnes
et større antall genkopier av TLR
molekyler som gjenkjenner
nukleinsyrer (RNA og DNA) enn
ellers kjent fra andre fiskearter og
pattedyr. Dette gjelder TLR 7, 8
og 9 og TLR 22 (fiskespesifikk). I
tillegg er antall genkopier av
interleukin 8 som induseres av
TLR 9, ekspandert. Det spesielle
repertoaret av de ulike TLR og
assosierte molekyler kan også
tenkes å kompensere for fravær
avMHC II, og hvis dette
stemmer, har torsk utviklet flere
alternative immunrespons-veier
for å bekjempe eksogene pato-
gener.
Fra en evolusjonær synsvinkel

er sammenhengen mellom tap av
MHC II og ekspansjon avMHC
I og TLR sentrale spørsmål. Når
skjedde tapet av MHC II, og hva
kom først - ekspansjon avMHC
I eller tap avMHC II? Finnes det
ekspansjon avMHC I og TLR
gener hos andre fiskearter?
Sekvensering og analyse av andre
torskefisk kan belyse denne
problemstillingen. Er det mulig å
finne fram til hva slags økolog-
iske forhold – og ikke minst
patogentrykk – som har drevet
evolusjonen i den retning at
torsken har valgt en dramatisk
forskjellig immunstrategi, er et
annet spørsmål man stiller seg.

Framtidig anvendelse av
torskens genom
Torskegenomet kan brukes som
rettesnor for å gjøre genom-
sammenstilling av individer for

eksempel fra andre populasjoner
enn Barentshav-torsk. I og med
at vi har et fullstendig genom,
kan dette gjøres raskt og mye
rimeligere enn den første
torsken (resekvensering). I til-
legg vil torskegenomet bane vei
for at andre og beslektede tors-
kefiskers genom kan sekvenseres
på en raskere og rimeligere måte.
Det publiserte torskegenomet

er det man kaller et ”draft”
genom, og det er selvsagt rom for
forbedringer. Arbeid er i gang
med å lage en ny genomsam-
menstilling hvor målet er å øke
lengden både på contig og
scaffold betydelig, og i tillegg
forankre sekvensene til torskens

kromosomer. Et koblingskart
generert ved hjelp av en SNP-
chip,med omlag 12 000 SNPer,
anvendt på et familie-materiale,
vil kunne hjelpe til å knytte
scaffold til kromosomer. Sekven-
seringsteknologien er i rask ut-
vikling, og med den siste opp-
graderingen av 454 teknologien
(GS FLX+) leser man ca 800 bp i
gjennomsnitt. Tredje-genera-
sjonssekvenseringsteknologi
(såkalt ”single molecule” sekven-
sering) hvor leselengdene er flere
tusen basepar, vil også bli tatt i
bruk. Et slikt enkeltmolekyl-
instrument (Pacific Biosciences
RS) vil snart være tilgjengelig ved
NSC.Neste versjon av torske-

genomet vil derfor ha økt kon-
tinuitet og dermed gi bedre
genprediksjon. SNP-chipen vil
også bli brukt til å genotype torsk
fra flere ulike populasjoner for å
undersøke populasjonsstruktur,
tilpasning til spesifikke miljø,
klimaendringer, temperatur,
salinitet og vandringsruter blant
annet.
Det er konsortiets håp at tors-

kens hemmeligheter nå blir av-
slørt, en etter en, ved at forsk-
ningsmiljøene i Norge og utlan-
det kaster seg over denne ressur-
sen. Dette burde gi økt sam-
arbeid mellom de ulike fagmil-
jøene. Det er et ønske at også in-
dustrien tar i bruk torske-

genomet. Med utgangspunkt i de
funnene som er blitt gjort i for-
bindelse med immunsystemet,
kan det nå bli mulig å utvikle
vaksiner som er skreddersydd til
torsk, noe som kan få økonomisk
betydning for akvakulturnær-
ingen. Interessant nok bidrar
også torskeforskning og de
immunologiske funnene til å
kaste nytt lys over fundamentale
antagelser når det gjelder men-
neskets adaptive immunforsvar
og åpner muligheter for å bedre
forstå autoimmune sykdommer
slik som leddgikt, astma og
allergi.
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Mer om torskegenom-
prosjektet
• Torskekonsrtiets hjemmeside

(www.codgenome.no)
• PreEnsembls hjemmeside

(http://pre.ensembl.org/
index.html)

• Ensembls hjemmeside
(http://www.ensembl.org/
index.html)
(tilgjengelig fra Nov./Des.)
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Hans Prydz – en ener
har gått bort

Hans Prydz døde i slutten av juli
2011. Med Hans` bortgang har
norske biovitenskaper miste en
av sine alle største forskere.Men
Hans var mer enn en forsker,
han var en samfunnsbevisst per-
son som deltok med kraft og iver
i diskusjon om politikk og poli-
cy, om kunst og kultur.
Hans hadde de beste forutset-

ninger og betingelser for å bli
den han ble. Han var intelligent,
hadde en enorm hukommelse og
hadde familie og venner som
ville at hans evner og forutset-
ninger skulle bli brukt på en god
måte. Og Hans skuffet ikke dem
som satset på ham og trodde på
ham.
For oss som kjente han fra

gymnasietiden og fra
studenterdagene, var han egent-
lig det Alf Prøysen kalte ”eit sys-
kenbån på Gjøvik”. Hans var
flinkest i klassen, hadde lest de
siste bøkene som kom ut den
høsten, han fulgte godt med i
tidsskriftene ”Samtiden”og ”Ori-
entering”, han var god på ski og
skøyter, og var nesten irriterende
briljant i diskusjoner i gymnasiet
og i Det Norske Studenters-
samfund. Her ble Hans formann
i ung alder, bare 21 år gammel.
Han ledet et såkalt upolitisk
styre, som satte viktige spor etter
seg i Studentersamfundets his-
torie. I styret til Hans satt
studenter som senere skulle bli
viktige personer i Norge: blant
andre Tor Erling Staff, Johan
Schreiner, Sverre Skrede og Karl
Nandrup Dahl. Hans var ikke

bare formann, han holdt også
hovedinnlegget på et møte neste
semester, våren 1956. Tittelen på
hans foredrag var ”Ungdommen
og tiden”. Hanmente at ung-
dommen i midten av 1950-årene
burde ha større innsatsvilje, vise
større idealitet og offervilje og
delta mer aktivt i politikken,
spesielt i de internasjonale opp-
gaver. Hans har gjennom sitt liv
og virke vist at han selv fulgte de
retningslinjer han trakk opp som
aktiv studentpolitiker.
Hans var interessert i bildende

kunst. Han syslet med tanken om
å bli kunsthistoriker. Men det ble
medisin og biokjemi. Likevel
glemte han aldri sin kunstinter-
esse og hadde flere fremtredende
billedkunstnere som sine person-
lige venner. Den nærmeste av
disse var FransWiderberg, som
har tegnet og malt Hans en rekke
ganger. Ett av disse maleriene er
illustrasjonen til denne ar-
tikkelen. Men Hans var ikke bare
en venn av kunstnere. Han hjalp
dem.Han opprettet kunst-
gallerier, både i Tromsø og i Oslo,
der unge kunstnere kunne stille
ut. Og mang en lege og bio-
kjemiker har blitt overtalt av
Hans til å kjøpe kunst, noe de
ikke har angret på. Hans hadde
teft, de som stilte ut i hans
gallerier var eller ble anerkjente
kunstnere: Storn, Nupen,Wider-
berg, Enger og flere andre.
Men det var innen biologi og

medisin Hans selv ble en ener.
Han har gjort en stor innsats
innen internasjonal biokjemi/-
biologi/genetikk. En ting er hans
egen forskning innen disse
feltene.Men enda viktigere er
hans innsats for selve fag-
området. Det skulle bygges på
kunnskap. Og de kunnskapene
skulle han selv ha. Da var ikke
det han hadde lært i det
medisinsk studium, bra nok.
Han tok videreutdannelse i bio-
kjemi og andre naturfag hos
Søren Laland og Jon Johnsen på
Blindern, og reiste utenlands til
store og anerkjente forsknings-
miljøer for å lære ny teknologi og

metodikk. Dette innførte han så
i det miljøet han selv bygget opp.
Han grunnla biokjemien ved
Universitetet i Tromsø, og bygget
senere opp et fremragende Bio-
teknologisenter ved Universitetet
i Oslo. Begge disse forsknings-
miljøer skapte stor vitenskap,
takket være Hans` pionerinnsats.
Men enda viktigere, her ble det
formet og skapt gode, yngre fors-
kere. Over 40 har Hans veiledet
frem til en doktorgrad. Og det
var ikke av dagens enkle grader,
som nesten enhver master-
student kan ta. Nei, Hans ga sine
doktorander oppgaver som de
kunne vokse på, lære av og de
skulle skape viten som kunne

være med på å løfte den interna-
sjonale kunnskap på området.
Derfor ble mange av hans dok-
torander etter hvert selvstendige
og toneangivende forskere med
sitt eget forskningsfelt og sin
egen profil.
Hans` CV teller mange

publikasjoner, over 300, som han
har navnet sitt på. Dessuten er
det mange publikasjoner og
rapporter som han har initiert,
men ikke bærer hans navn.
Det er flere hovedfelt i hans

forskning: Det viktigste feltet var
trombose- og koagulasjonsforsk-
ning. Dette startet hos Paul
Owren og Petter Hjort på
Tromboseinstituttet på Rikshos-
pitalet. Her startet han det som
ble ett av hans hovedfelt:
klarlegging av mekanismer i
trombose og hemostase. Hans

hovedtema var Tissue factor.
Arbeidet med denne faktor førte
han til en utforskning av
genomet. Hanmed på å klarlegge
LCAT-genet. Senere ble hans
kloningskunnskap med på å
kartlegge enkelte sekvenser i
kromosom 16 i det humane
genom, og så ble det RNA, både
de store og det meget inter-
essante lille siRNA. Jeg går ikke
mer i detalj om hans forskning.
Trond Berg har skrevet en ut-
fyllende artikkel om det i NBS-
nytt da Hans fylte 70 år. Jeg har
med denne lille artikkel villet
trekke frem andre ting enn de
rent forskningsmessige.
Hans var en miljø og kontakt-

skaper: Han startet Biokjemisk
interessegruppe i Oslo, han tok
initiativet til Biokjemisk vinter-
møte, som skulle bidra til at de
biokjemiske miljøene i Oslo og
Bergen møttes. De første årene
var møtene langs Bergensbanen.
Senere er det blitt til våre
”verdensberømte vintermøter”,
det er årsmøter i Norsk Bio-
kjemisk Selskap der norske og
internasjonale forskere infor-
merer hverandre, diskuterer, går
på ski og danser. Han ble
president i Norsk Biokjemisk
Selskap, og senere æresmedlem i
denne forening. Han var medlem
av Det NorskeVitenskapsaka-
demi og Ridder av St. Olav. Han
satt i redaksjonen av flere inter-
nasjonale forskningstidsskrifter
og ledet eller var toneangivende
medlem av en rekke nasjonale og
internasjonale vitenskapelige ut-
valg og komiteer.
Hans ble tiltagende alvorlig syk

de siste årene av sitt liv, men han
holdt det gående lenge,meget
lenge. Han klaget ikke. Han fikk
en imponerende støtte, hjelp og
omsorg av sin kjære Anne-Brit.
Vi har meget å takke Hans

Prydz for. Han var en man
kunne stole på, og han leverte det
han ble spurt om og hadde sagt
JA til.

Kaare R. Norum

Selv omHans Prydz hadde
mange forskjellige interesser kom
hans store livsverk til å bli innen
biomedisinsk forskning. Under
turnustjenesten kom han i kon-
takt med professor Peter F. Hjort
ved Rikshopsitalet i Oslo, et møte
som fikk avgjørende betydning
for hans valg av forskning. Prof.
Hjort´s studier rundt koagula-
sjonsfaktorene vevstromboplas-
tin (tissue factor [TF]) og Faktor
VII, utført ved Tromboseinstit-
uttet ved Rikshospitalet, fenget
Hans´ interesse og penset han
inn på en karriere innen
koagulasjonsforskning. Som re-
sultat av dette kom i første om-
gang doktorgraden (1965), og så
etter hvert utallige banebrytende
artikler innen feltet. I løpet av
hele sin karriere publiserte Hans
over 300 artikler innen dette og
andre felt og veiledet over 40
personer fram til doktorgraden.

I denne tidlige perioden hadde
prof. Peter F. Hjort, mot massiv
motstand, bidratt tungt i å over-
tale styresmaktene til å starte opp
et nytt universitet i Tromsø, der
medisinerutdanning skulle være
et vesentlig ledd. Nå midt oppe i
sin relativt unge forsknings-
karriere, lot Hans seg inspirere
og påvirke av Hjort til å bli med
til Tromsø og delta i en slik opp-
bygging. Hans gjorde her en
fremragende jobb med å utvikle
en biokjemisk avdeling, der gode
medarbeidere ble rekruttert
allerede før flyttingen til Tromsø.
Pågangsmotet og den opp-
ofrende viljen han la i gjennom-
føringen var avgjørende for den
fantastiske oppstarten som avdel-
ingen fikk og et grunnlag for at
den også i ettertid har gjort seg
bemerket i biokjemisk forskning
og utdanning. Hans ledet denne
avdelingen som professor i
perioden 1971-1978. Han var
også navet for rekruttering av
professor og leder for Celle-
biologisk avdeling ved samme
institutt.Videre hadde Hans en
sentral rolle i utformingen av den
nye studieplanen for medisiner-

studenter, et banebrytende nytt
opplegg for sin tid og svært for-
skjellig fra det som den gang
eksisterte ved de andre universi-
tetene.

I oppbyggingsfasen, som tok til
et år før flyttingen til Tromsø i
juni 1972, viste Hans sin frem-
ragende evne til å fremme en
positivitet og entusiasme blant
de involverte, der de fleste skulle
komme i en arbeids-situasjon
langt fra familier, etc.Vi som
opplevde dette vil aldri glemme
hans iherdige sosiale innsats,
med piknikturer til Hovedøya og
fester hjemme hos han, for at vi
skulle bli bedre kjent med hver-
andre. Denne omsorgen gjaldt
ikke bare de som skulle inngå i
hans egen avdeling,men også
folk eslet til andre oppgaver ved
det nye medisinske fakultetet.Vel
etablert i Tromsø, fikk vi erfare
en Hans som fortsatt gjorde alt
for å fremme gode arbeidsfor-
hold, sosialt samhold og trivsel
for alle. De mange utfordringene
i denne pionertiden, som ube-
timelig strømstans, tinte frysere
(medbrakt fra Oslo med forsk-
ningsmaterialer), etc., kunne ikke
rokke ved det som for de fleste av
oss er blitt meislet i erindringen
som noe av den beste og mest
givende tid i våre liv. Det er
vanskelig å se for seg at en tils-
varende situasjon kunne oppstått
uten Hans, og vi som opplevde
det har nok mang en gang drømt
om å kunne transponere for-
holdene fra den tiden inn i
dagens situasjon. I tillegg kan
nok også noe av den gode sam-
hørigheten tilskrives den lokali-
tetsgeografiske nærheten og åp-
enheten mellom avdelingene,
som cellebiologi, fysiologi, far-
makologi, patologi, tekniske av-
delinger og datidens lille admi-
nistrasjon. Her kunne en støte på
folk fra andre avdelinger hver
eneste dag og føle at en var i
samme skute, et langt steg fra
dagens påfallende skott-men-
talitet. Denne gode situasjonen
var selvfølgelig også betinget av

planleggingen som lå bak bygget
og institusjonsstrukturen.

Hans´ innsats for universitetet
i Tromsø gikk langt ut over
arbeidet med etablering og led-
else av biokjemisk avdeling. Hans
betydning for opprettelsen og
gjennomføringen av det medi-
sinske fakultet var meget stor og
flere av oss føler at han aldri fikk
den anerkjennelse som han for-
tjente for dette. Han var en
meget sentral person i å påvirke
mange til å flytte til Tromsø,
personell somUniversitetet fikk
glede av i en rekke år. Planlegg-
ingen av Teoribygget, opprin-
nelig kun påtenkt å fungere som
interimsbygg for perioden 1972-
1979, var i aller høyeste grad et av
Hans sine store bidrag. I dette
inngikk et meget omfattende
arbeid med detaljert planlegging
av de forskjellige laboratorier,
kjølerom og tekniske avdelinger.
Sistnevnte besto av en maskin-
avdeling (jern, tre og glass) i til-
legg til vaskeri og mediekjøkken
og bidro til å gjøre våre arbeids-
plasser bedre enn på noe annet
universitet i Norge den gang.
Etableringen av et eget labora-
torium for elektronmikroskopi i
1972 skjedde også i Hans sin ånd.

Ved siden av faget dyrket Hans
en stor og vedvarende interesse
for kunst, noe svært mange fikk
glede av da de kom til Tromsø.
Allerede i Oslo (1971) tok han
initiativet til oppstart av Galleri
71, som så ble brakt med til
Tromsø og videreført i Teoribyg-
get der. Her ble ikke bare kunst-
interessen hos mange høynet,
men galleriet ble også en sosial
smeltedigel der innflyttere så vel
som native deltok under tallrike
åpningsseanser. At dette foregikk
med tilgang på god drikke og
næret av livlige diskusjoner, var
nok en medvirkende årsak til at
kunst avWiderberg, Storn, Hald
og mange andre fant veien inn i
mange hjem i Tromsø og også
senere fulgte med på flyttelass
sørover. Siden utstillingene ble

Hans Prydz

Det var med stor sorg vi ikke
helt uventet mottok bud-
skapet om at professor Hans
Prydz var død 26. juli.Ved
hans bortgang har vi mistet
en kjempe innen norsk bio-
kjemi. Hans Prydz ble født i
1933 og tok medisinsk em-
betseksamen (cand.med.) i
1957 og doktorgraden (dr.
med.) i 1965.
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arrangert og drevet av frivillige i
styre og arrangementskomiteer,
ble utgiftene små og inntektene
ditto gode, utvilsomt en viktig
grunn til at galleriet utviklet seg
til å bli et av de mestselgende i
Norge, der de fremste represen-
tanter fra etablert og fremvoks-
ende norgeselite bidro til utstil-
linger. Ikke mindre imponerende
er det at Hans, etter å ha flyttet
tilbake til Oslo, deltok i opp-
starting av et nytt galleri, Albin
Upp, som fortsatt er i drift.

Oppslukt av faglig arbeid,med
omfattende lesing som løftet
Hans til å bli den antakelig mest
kunnskapsrike biokjemiker vi
har hatt i Norge, klarte han like-

vel samtidig å realisere sin store
entusiasme for friluftslivet, med
fysisk trening og opplevelser på
vidde og sjø, ikke minst under
perioden her i Tromsø. Som ung
var han en god alpinløper og
tennisspiller med trofeer og drev
dessuten med boksing, bandy,
langrenn og orientering, og fikk
slik tidlig inn gleden over fysisk
fostring. Denne vedvarende en-
tusiasmen kommange av hans
medarbeidere her i Tromsø til
gode, da han blant annet
arrangerte lange skiturer på
Finnmarksvidda og i indre
Nordland og Troms.
Hans Prydz´ valg av forsk-

ningsfelt føyde seg inn i en solid
norsk tradisjon. Prof. Paul A

Owrens skjellsettende oppdagelse
av en koagulasjonsfaktor på 40-
tallet og opprettelsen av Trom-
boseinstituttet på Rikshospitalet i
Oslo, var starten på en utvikling
der Norge etter hvert ble ansett
som en sterk forskningsnasjon
innenfor koagulasjon. Hans
Prydz, i samarbeid med Ful-
bright stipendiater som hadde
forskningsopphold her, bidro
gjennom sin forskning til mar-
kert videreføring av denne tren-
den. Via sin kontakt med prof.
Peter F. Hjort, som allerede var
etablert ved Tromboseinstituttet,
kunne Hans slik starte sin forsk-
ningskarriere i dette koagula-
sjonsmiljøet. Han innså imid-
lertid ganske raskt at han trengte

et bedre fundament av grunn-
kunnskaper og flyttet derfor opp
til ZEB-bygget på Blindern, hvor
han parallelt med forskningen
tok kurs i fysikalsk kjemi og or-
ganisk kjemi.

Koagulasjonsprosessen starter
idet blod kommer i kontakt med
vevstromboplastin (tissue factor
[TF]), som fungerer som en
kofaktor for Faktor VIIa (aktivt
enzym som katalyserer aktiver-
ingen av to andre koagulasjons-
faktorer, faktor IX og X). Hans
hadde i den første fasen som
hovedfokus å rense Faktor VII og
TF og studere interaksjonen mel-
lom disse faktorene. Nevnes skal
også at han parallelt med dette

var tidlig ute med studier av vita-
min K´s innvirkning på syntesen
av biologiske aktive koagula-
sjonsfaktorer. Det var kjent at
nærvær av vitamin K antago-
nister fører til dannelse av
umodne koagulasjonsfaktorer
som ikke kunne omdannes til
aktive enzymer, noe som resul-
terer i redusert dannelse av trom-
bin. Etter hvert ble det kjent at
protrombin, som tidlig under
dannelsen får inkorporert 10
glutamat aminosyrerester nær
den N-terminal ende av prote-
inet, i moden form inneholder
10 rester av en uvanlig amino-
syre, kjemisk identifisert som
γ -karboksyglutamat eller γ-Gla.
Gruppen til Hans hadde da
allerede vist at det nettopp var
denne delen av proteinet som
hadde ekstra sterk negativ lad-
ning som følge av vitamin K´s
innvirkning på proteinet.

Hans Prydz var en meget ide-
rik og nytenkende vitenskaps-
mann, noe som gjorde han til en
banebryter og oppdager. Utvil-
somt vil hans oppdagelse av at
TF kan virke som en signalover-
fører, fremstå som noe av det
mest betydningsfulle en nord-
mann har bidratt med innen
norsk biokjemisk forskning. Her
viste han og hans medarbeidere
at TF,med FVII/VIIa som ligand,
kan oppregulere tallrike gener.
Det ble i ettertid vist at dette
skjer ved at TF-FVIIa komplekset
aktiverer et proteaseaktiverbart
reseptor protein (PAR2). Det var
kjent at TF tilhører cytokinresep-
tor klasse II familien,men det var
ingen som tidligere forestilte seg
at det viktige koagulasjonspro-
teinet TF også kunne ha signal-
effekter, før gruppen til Hans
kommed den første artikkelen i
1995, der de viste at TFmed
Faktor VIIa som ligand, indu-
serte Ca2+ signaler i forskjellige
celletyper som uttrykker TF.
Denne oppdagelsen åpnet et helt
nytt forskningsfelt, der en lenke
mellom koagulasjonsaktivering
og klinisk cancer ble påvist og
som innebærer interaksjon mel-
lom tumorceller og hemostase-
systemet på en slik måte at pro-
gresjonen av cancer forsterkes.

På den siste verdenskongressen
i regi av ISTH (The International
Society on Thrombosis and
Haemostasis) i juli i år, ble betyd-
ningen av TF i cancer-progresjon
og trombose ytterligere bekreftet.
Det foreligger en voksende gene-
tisk og farmakologisk dokumen-
tasjon av den viktige rollen TF-
FVIIa-PAR2 har i indusering av
en serie med pro-angiogene og

immunmodulerende cytokiner,
kjemokiner og vekstfaktorer.
Spesifikk blokkering av denne re-
aksjonsveien er funnet å hemme
tumor vekst og angiogenese. Det
er derfor verdt å nevne at Hans
og medarbeidere allerede i 2006
publiserte studier som viste at TF
utøver en viktig rolle i promo-
tering av lungecancer metastaser
i den tidlige fasen av tumordann-

elsen. Dette kom de fram til ved
bruk av verktøyet siRNA, som
Hans innførte for over 10 år
siden.

Hans´ oppdagelse og senere
støttende dokumentasjon på at
TF-FVIIa oppregulerer genene
for egr-1 og IL-8, har bidratt til
innsikt i den resiproke reguler-
ingen påvist mellom koagula-
sjons- og inflammasjons-system-
ene, et fenomen som kan komme
til å få stor betydning i utform-
ingen av nye medikamenter i
fremtiden. De fleste sykdomstil-
stander er forbundet med og ofte
initiert via inflammasjonsreak-
sjoner, noe som tydeliggjør hvor
viktig det er med økt forståelse av
disse systemene med sikte på i
bedre grad å kunne utøve kon-
troll.

Selv om denmest sentrale del
av Hans´ livsverk er innen koa-
gulasjonsforskning, utgjør den
likevel bare en del av hans meget
omfattende forskning. Hans
kunnskaper og forskning innen
en rekke forskjellige felt avspeiler
en mangfoldighet og evne til å
være i fremste rekke også innen
flere av disse feltene. Noe av
denne forskningen grenset opp
til koagulasjon, som for eksempel
studiene med fosfolipase C
(PLC), hvor det ble vist at PLC
kunne brukes til å inaktivere TF,

et fenomen som ble testet videre
i dyremodeller. PLC ble imidler-
tid primært tatt opp som et eget
forskningsobjekt, i samarbeid
med Hans´ stipendiat Anne-Brit
Kolstø og hans senere arvtaker
som professor i biokjemi, Clive
Little, der sistnevnte etter hvert
etablerte seg som en verdenskjent
forsker på dette enzymet. Hans
var også med i kartleggingen av

LCAT genet som er viktig i ut-
viklingen av atherosklerose.

Hans´ bredde i forskning er
ytterligere avspeilet i publika-
sjoner vedrørende cellesyklus, i
tidsskrifter som Experimental
Cell Research og Journal of Cell
Biology. Allerede under sin
forskningstid i Tromsø begynte
Hans med DNA studier og det
var ingen tilfeldighet at studiene
han og medarbeiderne publiserte
ble hyppig sitert. Senere ved Bio-
teknologisenteret i Oslo fant
Hans og hans medarbeidere ved
analyser av 433 allerede fullt se-
kvenserte gener, at CpG-øyer all-
tid var assosiert med aktive gener
og derfor svært nyttige markører
for identifisering av slike gense-
kvenser. Dette enestående arbei-
det, som også ble valgt ut som et
av ”Historiske norske arbeider”,
er ofte blitt referert til, blant
annet ved publiseringen i Science
og i Nature av sekvensen for det
humane genomet.

Vi som fikk gleden av å ha
Hans Prydz som veileder opp-
levde en entusiastisk og meget
kunnskapsrik person, som hadde
kapasitet til når som helst å bistå
med gode råd og forslag til løs-
ninger. Han var en av de få som
hele tiden var oppdatert i littera-
turen på så å si alle fagfelter
innenfor biokjemi. Denne kapa-

siteten kom ikke uten svært lange
arbeidsdager, og vi som obser-
verte Hans her i Tromsø innså at
hans fritid var meget begrenset,
da det ikke var uvanlig å finne
han på biblioteket på søndager.
Inntrykket av at Hans Prydz´

evner gjorde han særlig kapabel
til å bygge opp og utvikle nye in-
stitusjoner, ble ytterligere befestet
av hans senere innsats under
bygging og start av Bioteknolo-
gisenteret ved Forskningsparken
i Oslo. Hans var på 80-tallet en
foregangsmann i innføringen av
moderne molekylærbiologi og
genteknologi i Norge og med
denne bakgrunn så han behovet
for å samle denne apparatur-
intensive forskningen på et sted.
Hans ble leder for det nye sente-
ret og greide i løpet av kort tid å
gjøre det til en suksess. Her fikk
han rekruttert dyktige forskere
fra inn- og utland og liksom i
Tromsø la han til grunn en flat
struktur hvor det ble lagt stor
vekt på det sosiale. Økonomien i
sentrets startfase var ikke den
beste grunnet manglende opp-
følginger. Mot disse odds viste
Hans her sin dyktighet til å skaffe
til veie midler for hovedfagstu-
denter, stipendiater og post
docer, alltid innstilt på en
minimal administrasjon slik at
driftsmidler etc. ikke skulle
skusles unødig på den slags.Vi
som per i dag opplever en stadig
voksende administrasjon og
mindre midler til forskning blir
slått av kontrasten til hva Hans
stod for.

Hans var opptatt av at univer-
sitetet ikkemåtte bli et konsern-
lignende foretak preget av mar-
kedstankeganger, men at det
skulle være et fritt, kritisk akade-
mimed plass nettopp til de ikke
strømlinjeformede individer. I en
uttalelse for noen år siden antydet
han en grense: ”Selv begavet lat-
skapmå vi ha plass til, først ved
talentløs latskap går grensen”,
men føyde til at selv med en slik
liberal grense er det behov for en
viss styring - noemange av oss
kan slutte oss til.

Hans´ senere år skulle komme
til å være preget av tiltakende al-
vorlig sykdom.Vi sender våre
tanker også til hans hustru Anne-
Brit Kolstø, som har stått last og
bram ved hans side og vært hans
store støtte og hjelper i denne
vanskelige tiden.

Bjarne Østerud
Eirik Bjørklid

Hans overrekker diplom til professor Earl Davie i forbindelse med
Owren forelesningen i 1983.
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Welcome to NBS
48th Contact-meeting
at Storefjell
19.-22. January 2012

The Ås branch of NBS are
delighted to welcome you to
next years Contact-meeting
for scientific discussions,
chats with exhibitors, winter-
activities and social
gatherings.

We provide a scientific
program of high quality with
10 outstanding plenary
speakers spanning a wide
range of topics, in addition to
selected presentations from
the abstracts and poster ses-
sions.

Practical information and
details on Registration can be
found at the homepage:
http://www.umb.no/nbs

Deadline for Early Registra-
tion and submission of
Abstracts: November 1, 2011.

Confirmed plenary speakers
Associate
professor Gro
Amdam,
Arizona State
University, USA
and UMB,
Norway.
Amdam’s

research centers on the molecu-
lar genetics of advanced social
behavior and its interplay with
physiology, such as in division of
labor, food choice behavior, and
aging. Her awards include those
of the PEW Charitable Trust
(USA), the Outstanding Young
Investigator program (YFF,
Norway); theWIKO Institute of
Advanced Study (Germany) and
the ASU Defining Edge Research
program (USA).

Professor Leif Andersson,Upp-
sala University and SLU, Sweden.
Andersson is professor in
Functional Genomics and
Molecular Animal Genetics. Leif

Andersson and
his group per-
form genetic
studies of
domestic
animals to
advance our
understanding

of genotype-phenotype
relationships. The overall aim is
to identify functionally impor-
tant mutations that provide new
insight into basic biology and
that lead to practical ap-
plications in agriculture and
human medicine.

Professor Alex
Bateman,Well-
come Trust
Sanger Institute,
UK. Bateman's
scientific goal is
to completely
and accurately
classify all

proteins and RNA sequences
into families to better under-

stand their function and
evolution. The results can be
found in the Pfam and Rfam
databases.More recently he has
been exploring usingWikipedia
as a method for crowd-sourcing
biological annotation. Alex was
awarded the 2010 Benjamin
Franklin award for Open Access
in the Life Sciences.

Professor Anne
Dell, Imperial
College London,
UK. Anne Dell’s
research is
devoted to the
development of
ultra-high sensi-
tivity mass

spectrometric strategies and
their application to biologically
important structural problems
in the field of glycobiology
aimed at defining the biological
roles that carbohydrates play in
health and disease.
Anne has received the Tate &
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Lyle and HaworthMedals of the
Royal Society of Chemistry, the
Roy L.Whistler Award of the
International Carbohydrate
Organisation and the Inter-
national Glycoconjugates Orga-
nisation Award.Anne was made
a Commander of the British
Empire (CBE) in the Queen’s
Birthday Honours in 2009 in
recognition of services to
sciences.

Sir Alan R.
Fersht,MRC
Laboratory of
Molecular
Biology, UK. Sir
Alan Fersht
enjoys combin-
ing methods
and ideas of
molecular and

structural biology with those
from biophysics and chemistry
to study the structure, activity,
stability and folding of proteins,
and the role of protein misfold-
ing and instability in cancer and

disease. He is solving the
structure of p53, which is a para-
digm for a partly disordered
protein, by combining a variety
of structural methods. Alan
Fersht has won several
international awards, and was
knighted in 2003 for his work on
protein science, and has
honorary degrees from Uppsala,
Brussels,Weizmann Institute,
Imperial College and The He-
brew University.

Professor Geoff
Fincher,Uni-
versity of
Adelaide and
Australian
Research
Council Centre
of Excellence in
Plant Cell Walls,
Australia. Fin-

cher’s research interests are
focused on the non-cellulosic
polysaccharides of plant cell
walls in cereals, where he and his
group have made a number of
important contributions to our
understanding of cell wall
biology. Geoff Fincher has
received several awards includ-
ing the F.B Guthrie award
honoring pioneering cereal
scientists and the Corresponding
Membership Award from the
American Society of Plant
Biology.

Professor Colin
Hill,University
College Cork,
Ireland. Colin
Hill’s principal
research inter-
ests are
bacteriocins and
the micro-

biology of the the gut. He is an
author on almost 300 scientific
papers, was elected to the Royal
Irish Academy in 2009 and has
been awarded a D.Sc in recog-
nition of his published work.

Professor Karl-Peter Hopfner,
University of Munich, Germany.

Hopfner studies the mechanisms
how damaged and pathogenic
nucleic aids are sensed and
repaired or eliminated by DNA

repair and
innate immune
systems. His la-
boratory uses
techniques such
as X-ray crys-
tallography,
structural

biology hybrid methods, bio-
chemistry and cell biology to
address how sensor enzymes dis-
tinguish self from nonself RNA
and DNA, or detect and signal
DNA double-strand breaks.
Karl-Peter Hopfner received the

EMBOYoung
Investigator
Award (2003)
and is since
2010 EMBO
member.

Professor Susan
Lindquist,

Whitehead Institute for Biome-
dical Research andMIT, USA
Susan Lindquist is a pioneer in

the study of protein folding es-
tablishing that protein homeos-
tasis has profound and
completely unexpected effects on
normal biology and disease. Her
work established the molecular
basis for protein-based me-
chanisms of inheritance. More
recently she has built tractable
genetic models of complex
protein misfolding diseases,
including Parkinson’s and
Huntington’s diseases, which are
providing new insights on the
underlying pathogenic me-
chanisms. Susan Lindquist has
received several awards including
the Genetics Society of America
Medal, the FASEB Excellence in
Science Award andmost recently
theMax DelbrückMedal and the
US National Medal of Science.

Professor Jesper V. Olsen,Uni-
versity of Copenhagen, Den-
mark. Olsen received his PhD in
Molecular Biology fromMatt-

hias Mann’s la-
boratory at Uni-
versity of So-
uthern
Denmark in
2006. After
post-doctoral
work at the Max
Planck Institute,

he joined the newly established
Center for Protein Research in
2009. Professor Olsen’s research
interests are in mass spectro-
metry-based proteomics. He
received the Max Planck In-
stitute for Biochemistry Junior
Research Award in 2007 and the
Human Proteome Organization
(HUPO) Young Investigator
Award in 2008. His lab focuses
on development of quantitative
mass spectrometric tools and
technologies for systems-wide
analysis of proteins and their
modifications, particularly
phosphorylation, and they apply
these methods to study disease
signalling networks.



HUS og Shiga-produserende
E.coli
HUS skyldes vanligvis smitte av
E. coli stammer som produserer
Shiga toksin-lignende toksiner.
Opprinnelsen antas å være genet
for Shiga toksin fra Shigella
dysenteria. Det er kun en amino-
syre forskjell mellom Shiga tok-
sin og det E.coli toksinet som
kalles Shiga-lignende 1 toksin,
mens aminosyresekvensene i de
forskjellige Shiga-lignende 2
toksinene har ca. 60% overens-
stemmelse med aminsyrese-
kvensen til Shiga toksin. Disse
E. coli stammene kalles derfor
Shiga toksin-produserende
E. coli (STEC); noen kaller de
også verotoksin-produserende
E. coli (VTEC) fordi den toksiske
effekten først ble vist på Vero
celler. De omtales ofte som
”hamburgerbakterier” fordi det
første kjente utbruddet skyldes
forurenset hamburgerkjøtt
(kvernet kjøtt må være gjen-
nomstekt for å ta knekken på
bakteriene, mens et biffstykke
bare trenger å være stekt på
overflatene).

Bakteriene som oftest har
medført HUS kalles for EHEC
(enterohemorrhagic E. coli). Det
første sykdomstegnet er blodig
diaré; dersomHUS utvikles skjer
det normalt i løpet av de neste
par dagene. Flere bakteriestam-
mer kan forårsake HUS; stam-
men som oftest har medført
sykdom kalles O157. Den
viktigste smitteveien til men-
nesker er ved inntak av mat eller
drikkevann som er forurenset
med avføring fra drøvtyggere.
Ved sykdomsutbrudd har mis-
tanken oftest vært rettet mot for-
urensede kjøttprodukter som
f.eks. spekepølse og kvernet kjøtt,
men også upasteurisert melk og
produkter fra slik melk, drikke-
vann og grønnsaker vannet med
forurenset vann har tidligere
vært vist å forårsake sykdom.
Kombinasjonen av diaré og

HUS er estimert på verdensbasis
å utgjøre 1-2 tilfeller per 100 000
per år. Barn under 1- 6 år blir
hyppigst smittet (6,1 tilfeller per
100 000 per år). I deler av Sør-
Amerika er STEC infeksjoner

endemiske og utgjør 10,5
tilfeller per 100 000 per
år [1].

E.coli utbruddet i
Tyskland i
sommer
I det dette skrives
er smittekilden
fremdeles ikke
identifisert med
sikkerhet selv om
svært mye tyder på
at det var bønnes-
pirer fra et område
nord i Tyskland
som var kilden.
Først gikk mistanken
til at det var spanske
agurker som var
smittekilden og
spekulasjoner om

hvor bakterien kom fra medførte
store økonomiske konsekvenser
for landbruket i deler av Europa.
En undres hvorfor agurker i så
lang tid ble mistenkt å være
smittekilde.
Etter at bakteriene som

medførte utbruddet i Tyskland
var isolert fikk vi en god demon-
strasjon på hvilken utvikling bio-
kjemisk teknologi og analyse-
metoder har gjennomgått de
siste årene. Det tok bare noen få
dager fra bakterien var sendt til
Beijing Genome Institute til de
kinesiske forskerne kunne
rapportere bakteriens genom på
5,2 millioner basepar og gjøre
DNA sekvensen tilgjengelig for
alle. Sekvensanalysen viste at
bakterien var forskjellig fra
EHEC og viste 93% sekvens-
likhet med EAEC 55989, en E.
coli som ble isolert i 2002 fra en
HIV-positiv pasient med kronisk
diaré. EAEC (forkortelse for
enteroaggregativ E. coli) danner
lett en ”biofilm” som gjør at den
lettere koloniserer i tarm. En
EAEC ble faktisk rapportert å
være ansvarlig for et HUS ut-
brudd i Europa i 1998, slik at dis-
kusjonen nå pågår om bakterien
sommedførte det siste utbruddet
virkelig er en helt ny type.
Bakterien sommedførte det

siste utbruddet er svært aggressiv.
Mens det normalt bare er noen
få prosent av de smittede som ut-
vikler HUS så har mer enn 20%
av de infiserte i det siste ut-
bruddet utviklet HUS. En
cateringansatt som var smittet
uten å ha fått symptomene, laget
mat til 65 personer hvorav 20 ble
syke. Av 112 personer som be-
søkte en restaurant og hvorav 19
ble syke er det estimert at sjansen
for å bli smittet var ni ganger
større for de som spiste bønnes-
pirer. Den siste opp-
summeringen jeg har sett be-
skriver at over 4000 personer ble
smittet [2]. Det var 3167 som
fikk diaré uten å utvikle HUS (16
døde) og 908 som utviklet HUS
(34 døde). De fleste av disse
tilfellene var i Tyskland, og så
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Sommerens
E.coli epidemi

I slutten av mai brøt det ut en
epidemi med Shiga-produser-
ende E. coli i Tyskland. Slike
bakterier kan fremkalle en
nyresvikt som kalles HUS
(hemolytisk uremisk syn-
drom). Størst problem utgjør
dette vanligvis i deler av Sør-
Amerika,men også i Norge
og resten av verden har det
periodevis vært slike ut-
brudd. Vanligvis er det først
og fremst barn som blir
rammet,men også til en viss
grad de eldste. Det spesielle
med utbruddet i Tyskland var
at så mange ble smittet, at
svært mange av disse utviklet
HUS og at det hovedsakelig
var voksne kvinner som ble
rammet. Hva skyldes dette og
hvor kom smitten fra?

vidt meg bekjent har alle
smittede i andre land besøkt Tys-
kland. I følge TIME 6. juli var det
da omtrent 850 personer som
fremdeles fikk dialysebehandling
som følge av dette utbruddet.
Det er uklart hvorfor det var

flest voksne kvinner som ble
smittet ved dette utbruddet. I
mangel på visshet blir det
spekulasjoner. I dette tilfelle
spekuleres det bl.a. på om det
kan skyldes at kvinner er
”flinkere” ennmenn til å spise
salat og grønt.

Økologisk dyrket mat
Årets utbrudd i Tyskland ble
først antatt å skyldes økologisk
dyrkede agurker i Spania. Det
har medført at en del for-

kjempere for økologisk dyrkete
produkter har tatt til ordet for at
det ikke er noen grunn til å mis-
tenke økologisk dyrkede grønn-
saker (med bruk av husdyr-
gjødsel) i større grad enn ikke-
økologisk dyrkede produkter i
slike tilfeller. Jeg synes det er
grunn til å stille spørsmål om en
kan være sikker på at alle som
driver økologisk produksjon har
nødvendig kompetanse til at en
kan være sikker på at det ikke er
større fare for smitte ved
økologisk drift. Ved utbrydd i
Norge har diskusjonen om
mulige smittekilder i media
fokusert på kjøttprodukter og i
svært liten grad tatt opp
muligheten for smitte via
økologisk dyrkede produkter.

Skyldes dette at en er mest opp-
tatt av det som er politisk kor-
rekt eller skyldes det mangel på
kunnskap? Det synes som det er
behov for flere studier for å få
svar på faren for smitte via
økologisk dyrkede produkter.
Det er liten tvil om at husdyr-
gjødsel er en potensiell smitte-
fare selv om tall fra Veterinær-
instituttet antyder at det er færre
enn 0,3% av norske drøvtyggere
som har STEC/VTEC i sin
normalflora.

Shiga-toksin forskning i Norge
Norske forskere har bidratt be-
tydelig til vår kunnskap om det
toksinet som forårsaker de tok-
siske effektene som er omtalt
over. I min ”pensjonisttilværelse”
har jeg endt i kjernen av denne
kompetansen og føler at det er
på sin plass å påpeke noen av de
mange bidragene fra forskere på
Radiumhospitalet i denne
sammenhengen.
Sjur Olsnes var i 1979 den

første til å rense Shiga toksin og å
vise at dette toksinet består av to
forskjellige peptider bundet
sammen av ikke kovalente inter-
aksjoner [3]. A-kjeden er ansvar-
lig for den toksiske effekten ved å
hemme proteinsyntesen; det
gjøres ved å fjerne en adenin fra
28S RNA på 60S ribosom delen.
B-kjedene (det er 5 av dem slik at
toksinet ofte omtales til å være av
typen AB5) sørger for binding av
toksinet til celleoverflaten ved at
det bindes til et glykosfingolipid
som kalles Gb3 (Ceramid-
glukose-galaktose-galaktose).
Etter at toksinet er bundet til
celleoverflatene tas det inn ved
forskjellige type
endocytosemekanismer. Sandvig
et al. [4] viste at toksinet deretter
ble transportert retrograd fra
endosomer til Golgi og ER,
hvilket var det første eksempel på
at noe protein kunne gjennomgå
en slik retrograd transport etter å
ha blitt endocytert. I ER skjer en
spalting av en disuldifbro som er
nødvendig for å frigjøre den
toksiske delen av A-kjeden fra

den delen av A-kjeden som
interagerer med B-kjedene (Fig.
1). Det pågår fremdeles disku-
sjon om hvordan den toksiske
delen av A-kjeden overføres fra
ER lumen til cytosol hvor det har
sin toksiske effekt. Det er fore-
slått at det skjer via Sec61p, dvs.
en proteinkanal i ERmem-
branen som benyttes for å
transporteres forskjellige
proteiner fra ER til cytosol, f.eks.
proteiner som er foldet galt og
skal brytes ned av proteasomene.
Forskere på Radiumhospitalet

har i de siste 30 årene publisert
ca. 50 artikler om Shiga toksin.
Disse arbeidene inkluderer
diverse studier av toksinets
struktur, dets toksiske effekter og
virkningsmekanisme, samt at det
er blitt brukt som verktøy for å
studere endocytosemekanismer
og intracellulære transportveier.
Det foregår i dag forskning i flere
land med tanke på å utnytte
toksiner til kreftdiagnostikk og
behandling.Mer informasjon
om bruk av Shiga toksin i slike
studier finnes i en oversikts-
artikkel fra 2010 [5].
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Fig. 1. Figuren illustrerer opptak og retrograd transport av Shiga toksin
samt overføring av deler av A-kjeden til cytosol der den toksiske effekten
utøves ved å hemme proteinsyntesen. Den innskutte figuren øverst til
venstre viser strukturen for Shiga og Shiga-lignende toksiner. Det er 5 B-
kjeder (blå) som bindes til cellemembranen via Gb3.A-kjeden (rød) er
vist etter spalting av en peptidbinding. Den C-terminale delen av A-
kjeden(nederst på figuren) sørger for binding til B-kjedene. Den N-
terminale delen av A-kjeden frigis i ER etter reduksjon av disulfidbroen
og kan deretter gå ut i cytosol og utøve sin toksiske effekt. Figurene er
hentet fra masteroppgaven til Carl-Martin Nymark (juni 2011).

Scientists Rush toStudy Genomeof Lethal E. coli

Slik spres E.coli-smitte
Forstår ikke hvorforkvinner rammeshardest

Spania opprørt over

E.coli-beskyldningene
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Bacterial Protein Toxins

”The 15th ETOXMeeting-
EuropianWorkshop on
Bacterial Protein Toxins” fant
sted i de vakre omgivelsene
på Soria Moria kon-
feransesenter på Voksen-
kollen i Oslo 18.-22. juni.
ETOX møtene ble startet i
1983 av Joseph Alouf,
professor i mikrobiologi ved
Institutt Pasteur i Lille. Siden
den gang har møtene blitt
holdt annethvert år på
forskjellige steder i Europa.
Årets møte var det første
arrangert i Norge.

IEVA AILTE OG ANNE BERIT DYVE
LYNGELEM, PHD STUDENTER, BIO-
KJEMISK AVDELING, INSTITUTT FOR
KREFTFORSKNING, RADIUMHOS-
PITALET OG IMBV, UIO
E-post: Ieva.Ailte@rr-research.no og
Anne.Berit.Dyve@rr-research.no

E
TOX15 samlet fors-
kere, PhD studenter og
masterstudenter fra
mange land i Europa
og Asia, samt USA,
Canada og Mexico og
Asia. Det førte til et
mangfoldig og faglig

godt møte. Både forskere med
livslang erfaring og dyktige ny-
begynnere fikk mulighet til å
presentere sine forsknings-
resultater og ideer, sette i gang
fruktbare diskusjoner og danne
kontakter på kryss og tvers av
landegrenser og fagfelt.

Professor Cesare Montecucco
fra Italia fikk æren av å åpne
møtet på lørdag med en enga-
sjerende presentasjon som
handlet om demolekylære
mekanismene involvert i botu-
linum- og tetanus nevrotoksin
forgiftning. Botulinumtoksinet
er et av verdens giftigste naturlige
stoffer og blir produsert av
bakterien Clostridium botulinum.
Dette toksinet er kanskje bedre
kjent fra kosmetikkindustrien
hvor Botox, som består av lave
doser botulinumtoksin, brukes
til å paralysere småmuskler i an-
siktet som ellers kan danne ryn-
ker i huden. Tetanustoksinet for-
årsaker sykdommen stivkrampe
som kjennetegnes ved mus-
kelparalyse og kramper. Heldig-
vis opptrer denne alvorlige syk-
dommen sjelden takket være
vaksinasjonsprogrammer i de
fleste land. Forskningsresultater
fra Cesare Montecuccos gruppe
har bidratt sterkt til å forstå
hvordan botulinumtoksinet an-
griper og binder seg til cellene,
blir tatt opp og deretter hindrer
dannelsen av SNARE superkom-
plekser som er viktige for ut-
skillelsen av nevrotransmittere
som styrer nerver og muskler.
Forskere har kalt dette ”smarte”
toksinet molekylærbiologiens
trojanske hest ettersom det klarer
å lure seg inn i cellen ved hjelp av
andre proteiner for så å gjøre
skade “innenfra”.

På søndag var scenen klar for
en annen veteran innenfor
toksinforskning. Professor Clif-
ford Lingwood fra Canada holdt
et spennende foredrag om glyko-
lipider og kolesterol. Disse fett-
stoffene er viktige komponenter i
cellemembranen og glykolipid-
ene Gb3 og GM1 fungerer som
reseptorer for henholdsvis Shiga
toksin og kolera toksin.Ved å
modifisere reseptormolekylene
kan man studere glykolipidene,
deres interaksjonspartnere og be-
tydningen av reseptorenes struk-
tur for transport av toksiner inne
i cellene. Den andre delen av
hans presentasjon handlet om
hvordanman kan anvende
modifiserte toksiner som ikke
lenger er farlige for cellene til å
kurere Endoplasmic Reticulum
Associated Degradation (ERAD)
relaterte sykdommer. ERAD er
en viktig mekanisme i cellen for å
sortere og fjerne proteiner med
mutasjoner eller feil tredimen-
sjonal struktur. Genetiske feil kan
føre til mutasjoner i enkelte
proteiner som gir små endringer
i proteinstrukturen uten å øde-
legge proteinets funksjon. Disse

muterte proteinene gjenkjennes
av ERADmaskineriet og blir
sortert til cellens degraderings-
stasjon (proteasomer) selv om de
virker som normalt. Dersom
proteinets funksjon er viktig for
cellen kan dette føre til alvorlige
sykdommer som for eksempel
cystisk fibrose. Lingwood og
hans gruppe håper at det kan
være mulig å bruke modifiserte
toksiner til å blokkere ERAD for
å hindre denne feilsorteringen.
Peter Sebo fra Tsjekkia snakket

om adenylat cyclase toksinet, et
av toksinene som produseres av
bakterien Bordatella pertussis
som forårsaker kikhoste. Dette
toksinet utfører flere handlinger
som skader makrofager for å
hindre at bakteriene fjernes av
immunforsvaret. Intoksikering
fører til punktering av cellen slik
at mer og mer toksin kan tas opp
gjennom hull/porer i cellemem-
branen samtidig som det fører til
ødeleggelse av elementer som
opprettholder cellens form og
struktur. Peter Sebos gruppe har
identifisert hvordan intoksikerte
celler advarer naboceller om
disse farene ved hjelp av signal-

molekyler, som deretter iverks-
etter forsvarsmekanismer for å
bekjempe infeksjonen.

Med sin energiske stemme
kapret Alejandra Bravo vår opp-
merksomhet når hun fortalte om
sin studie utført på Cry og Cyt
toksiner produsert av Bacillus
thuringiesis.Disse toksinene
anvendes for å bekjempe insekter
som ødelegger avlinger. Cry og
Cyt toksinene brytes ned i na-
turen og er i motsetning til pes-
ticider ikke skadelige for men-
nesker. Pesticider kan hope seg
opp og forurense naturen og de
kan også forårsake allergier og
være kreftfremkallende. Proble-
met med å bruke disse toksinene
til å drepe insekter er at insektene
kan utvikle resistens. Det kreves
derfor økt kunnskap om Cry og
Cyt toksiner og deres virkemåte
for å kunne modifisere dem slik

at de kan angripe motstands-
dyktige insekter.

En av ulempene med dagens
kreftbehandling er at (de fleste)
behandlingsmetodene ikke kan
skille mellom friske og syke
celler.Ved å kombinere toksiner
med antistoffer som gjenkjenner
kreftceller kan man spesifikt
drepe syke celler og minimere
skade på friske celler. David
Fitzgerald og hans gruppe har
studert effekten av slike immu-
notoksiner i kliniske forsøk og
har fått lovende resultater i be-
handling av enkelte krefttyper,
som for eksempel leukemi.
Fitzgeralds forskning viser også
at effektiviteten av immuno-
toksinene kan økes ved å kom-
binere behandlingen medmedi-
siner/stoffer som nøytraliserer
proteiner involvert i kreftcellers
overlevelsesmekanisme. Kreft er

en komplisert sykdom som er
vanskelig å bekjempe og mye
tyder på at man kan oppnå bedre
resultater hvis man kombinerer
behandlingsmetoder som alene
ikke er like effektive.

Vi har nevnt noen av høyde-
punktene under møtet. Det var
mange andre spennende og in-
teressante foredrag som dekket
områder fra immunologi, gene-
tikk, biokjemi til strukturbiologi.
Kunnskap om hvordan toksiner
binder seg til celler, blir tatt opp
og deretter transportert for å ut-
føre sine skadelige oppdrag er
viktig for å kunne utvikle
medisiner mot sykdommer for-
årsaket av toksinene. Slik infor-
masjon er også verdifull fordi
toksinene kan ha
medisinsk/klinisk potensiale og
kan være til stor hjelp for blant
annet tidlig påvisning av kreft og

til å utvikle nye behandlings-
strategier for alvorlige syk-
dommer.

Etter lange og faglig hektiske
dager på konferansesenteret fikk
alle deltakerne mulighet til å reise
til Oslo sentrum og være med på
guidet omvisning på Rådhuset.
Vi følte oss beæret og verdsatt
når Oslos ordfører Fabian Stang
håndhilste på oss og holdt tale.
Det ble servert champagne og
godmat som vi kunne nyte mens
vi beundret den flotte utsikten
utover Oslofjorden.Vi vil takke
organisasjonskomiteen bestå-
ende av Anne-Britt Kolstø, Kir-
sten Sandvig, Per Einar Granum,
Hanne C.Winther-Larsen og Ole
Andreas Økstad for et fantastisk
møte.

Møtedeltagere samlet på trappa foran Rådhuset

Ieva Ailte

Anne Berit Dyve Lyngelem

Professor Montecucco.
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Honey Bee Genomics
& Biology
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The flowers bloom and the
gigantic carpenter bees guard
their nests carved in the walls
of the cozy cottages spread
around the Cold Spring
Harbor Laboratory, Long Is-
land, NewYork.Why do I
mention bees? Because this is
a meeting for honey bee
researchers from all over the
world (May 8-10, 2011).

S
ince the honey bee
genome was
sequenced 2006
Honeybee Genome
Sequencing Con-
sortium [1], a great
deal of new infor-
mation has emerged

from this industrious insect.
The scientists gather to ex-
change the information and the
tools to produce more
knowledge during the three
days at the Laboratory. The
gathering was organized by
Professors Christina Grozinger
(Penn State University, USA),

Uli Mueller (Saarland Uni-
versity, Germany) and Robert
Page (Arizona University, USA).
The first afternoon was

devoted for a pre-meeting, ar-
ranged by Professor GroAmdam,
(who holds a position at both
Norwegian University of Life
Sciences andArizona State Uni-
versity) with Professor Grozinger.
Here, the students and post-docs
learnedmore about RNAi gene
silencing in bees. RNAi tech-
nology is a powerful tool, when it
is wished to understand how a
gene – or actually the lack of the
gene– affects the organism.One
of themost successful RNAi
stories in the bee world is

silencing of vitellogenin [2] – the
protein I study.
The meeting itself started with

genomics section. Bee
epigenetics, which means genetic
regulation applied “on the top”
of DNA without the genetic code
getting mutated, was a hot topic.
Whereas the fruit fly is rather
sparing when it comes to methy-
lation of the genetic material, the
bee has a comprehensive methy-
lation system and seems to use it
as a tool to regulate the caste-
specific gene expression. These
studies could shed some new
light on the complex structuring
of the bee monarchy.

Prof. Amdam held a systems
biology oriented talk, reminding
us how the little pieces of the
molecular level interplay when
causing the big effects, let’s say, a
bee developing into a queen.
Recently, a high-impact article
came out to let mouths gaping in
the bee research circles: Dr. Ka-
makura had identified a protein
that makes a bee larva to develop
into a queen [3]. Naturally, the
meeting could not accomplish
without discussing the subject.

The next topic to drive the
researchers wild was bee
immunity. USA has been badly
hit by a phenomenon that goes
with the name the Colony
Collapse Disorder. It means that
1/3 of the American bees’ homes
have been found deserted when
the apiarist has peeked in the
hives every spring since 2006.
This has caused some panic,
since the bees are the most
efficient pollinators of crops like
apples, and since they are cute
andmake honey, and since no-
one is sure what on Earth is
going on. Even the ice-cream
giant Häagen-Dazs, dependent
on bee-pollination derived ice-
cream flavors, has a campaign
going on to support bee research!
Well, the researches have some
kind of idea now: nearly all
suffered bee hives have been

infected with a cocktail of viru-
ses. Further studies are needed
(save the ice-cream flavors)!

I hung a poster about my stu-
dies of the major protein in
wintertime-bee hemolymph
(blood), vitellogenin. Our group
has lately figured out that this
antioxidant protein is interacting
with membranes, and I had lots
of fun discussing the possible
implications with fellow resear-
chers. There was no end to the
chat, when I got hold of an ant-
guy, Dr.Miguel Corona, who is
studying the same protein as I
but in ants. I personally don’t
know an organism that is even
closely as interesting as the bees,
except the ants!

Onmy behalf, this seminar
trip was not just about learning
new tools and hearing the gos-
sips about what’s going on in
everyone’s lab. It was about
getting inspired, grasping new
ideas and not feeling a total geek
for reading Aristotle’s History of
Animals just to see what he has
written about honey bees.
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The author (to the right) is dis-
cussing honey bee vitellogenin
with Isabelle Massou from France.

The 4th European
Conference for Clinical
Nanomedicine
(CLINAM2011)

Dette møtet arrangeres hvert
år i Basel. I tillegg til stift-
elsen CLINAM ble møtet i år
arrangert sammen med ”The
European Technology Plat-
form on Nanomedicin”
(ETPN) og ”The European
Medicines Agency” (EMA).
Møtet ble holdt 23.-25.mai.

N
anoteknologi er et
interdisiplinært
forskningsfelt som
fokuserer på
metoder, materialer
og verktøy på nano-
meter-nivå. Målset-
tingene er at anven-

delse av nanoteknologi innen
medisin skal komme pasienter
til nytte gjennom tidlig diag-
nose og behandling av

medisinske tilstander som for
øyeblikket ikke kan kureres.
Dette møtet søker å være en
plattform for å bringe sammen
alle fagdisipliner som er nød-
vendig for å utvikle effektive
nanomedisiner. Møtet la derfor
tilrette for problem- og løs-
ningsbaserte diskusjoner mel-
lom medisinere, forskere og in-
geniører innen farmakologi, cel-
lebiologi, kjemi, fysikk og medi-
sinsk materialvitenskap og
representanter for regulatoriske
myndigheter. Fra Norge deltok
undertegnede sammen med
Tore Skotland fra Senter for
kreftbiomedisin på Radiumhos-
pitalet. Våre resultater ble pre-
sentert gjennom postere. Andre
deltagere fra Norge var Ruth
Schmid og Per Stenstad fra
SINTEF Materialer og kjemi i
Trondheim og Ingelin Clausen
fra Sintef ICT Oslo som presen-
terte sin forskningsaktivitet
med en egen utstilling i tillegg
til korte innlegg.
Åpningsforedraget ble holdt av

Sir Harold Kroto som fikk nobel-
prisen i kjemi i 1996 for syntesen
av C60 fullerener (’bucky balls’).
Han snakket generelt om hvor-
dan nanostrukturer kan kon-

strueres og deres mulige anvend-
elser innen alt fra elektronikk til
medisin. Han reklamerte også
varmt for et internettbasert pro-
gram han har initiert kalt
GEOSET (www.geoset.info) som
har sommål å forbedre nivået på
vitenskapelig undervisning.
Møtet fortsatte med innlegg

fra klinikere som rapporterte
viktige uløste problemer innen
forskjellige sykdomstilstander
med fokus på kroniske inflam-
masjoner, infeksjoner, diabetes
og kreft. Deretter fulgte en rekke
innlegg som rapporterte resul-
tater fra prekliniske studier om
hvordan ulike nanopartikler kan
brukes til å levere terapeutiske
agens til målceller, betent vev og
tumorer. Det ble også presentert
resultater for nanomedisiner
under klinisk utprøving (ca. 10
innlegg). Disse nanomedisinene
hadde alle en relativt enkel og
homogen oppbygning med bare
en modalitet/funksjon. De ba-
serte seg på en passiv målretting
av det syke vevet, hovedsakelig
ved at de ble holdt tilbake i tu-
morer pga av EPR (Enhanced
Permeability and Retention)
effekten i slikt vev.
En egen sesjon fokuserte på

hvordan europeisk industri og
akademia kan arbeide bedre
sammenmed bevilgendemyn-
digheter for å utvikle effektive nye
nanomedisiner og nanoteknologi
innenmedisin. Sesjonen ble inn-
ledetmed innlegg av bl.a. re-
presentanter fra industriforetak
somNovartis Pharma og Hoff-
mann-la Roche og ble etterfulgt
av en paneldebatt med represen-
tanter både fra europeisk industri
og akademia.Det var også innlegg
fra de regulatoriskemyndigheter
både i Europa og Japan om
hvilken dokumentasjon som
kreves for åmarkedsføre nano-
partikkel baserte produkter . Bud-
skapet var i korthet at det kreves
samme type dokumentasjon som
for andre legemidler og at hvert
produkt blir vurdert selvstendig
(ingen spesiell gruppevurdering
for nanopartikler).

I forbindelse medmulige
uønskede reaksjoner av nanopar-
tikler var fokuset på deres evne til
å aktivere immunologiske og
immunotoksiske reaksjoner. I sitt
foredrag demonstrerte professor
Moghimi (København) utford-
ringer man står overfor når det
gjelder å redusere NP-mediert
komplementaktivering. Bengt
Fadeel fra Institut for miljømedi-
cin ved Karolinska Institutet gav i
sitt foredrag en god oversikt over
viktige problemstillinger sommå
løses for å kunne bestemme
skjebnen til terapeutiske og
diagnostiske nanopartikler. I dis-
kusjon som fulgte ble det blant
annet trukket frem at det med
fordel kan inviteres foredrags-
holdere innen cellebiologi for
blant annet å øke deltagernes
kunnskap innen felt som endo-
cytose, intracellulær transport,
cellulær metabolisme.
Nanomedisin kan også dra nytte
av kunnskapen innen virusforsk-
ning både når det gjelder ”self-
assembly” av viruspartikler og
forståelse av hvordan virus unn-
går angrep fra kroppens immun-
forsvar.
Møtet gav en bred og god over-

sikt over status innen forskning
og utvikling av nanomedisiner
for sentrale sykdommer .Møtet
var godt organisert og det var
under og etter foredragene lagt
godt til rette for interaksjoner
som åpnet dører for nye sam-
arbeid. Innleggene og disku-
sjonene avdekket behovet for
tverrfaglig kunnskapsutveksling
og at det fremdeles er mange ut-
fordringer sommå løses før vi
kan forvente noen kraftig økning
i antall nanomedisiner påmar-
kedet. Disse relaterer seg til 1) å
kontrollere mekanismene for
kjemisk syntese av biokompatible
og degraderbare nanopartikler,
og 2) forståelsen av hvordan
syntetiske materialer i nanoskala
påvirker cellens egne nano-
strukturer (nanotoksikologi).

TORE-GEIR IVERSEN,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET.
E-post:
Tore-Geir.Iversen@rr-research.no
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Decoding Innate Immuity

T
oll-liknende resep-
torer (TLR) er over-
flatemolekyler som er
høyt uttrykt på
immunceller og som
detekterer og res-
ponderer på mikro-
biell infeksjon. TLR

har sitt navn på bakgrunn i sin
likhet med Toll-reseptorer som
opprinnelig ble oppdaget i flue-
typen Drosophilia, og som ut-
gjør et viktig ledd i deres forsvar
mot soppinfeksjoner. TLRene er
godt bevart gjennom evolusjo-
nen til vertebrater. Toll-liknende
reseptorer hos mennesker hører
til gruppen av molekyler kjent
som”pattern recognition recep-
tors.” Deres ligander er kom-
ponenter og strukturer som
finnes hos patogene mikro-
organismer, og er ofte kalt
”pattern-associated molecular
patterns (PAMP)s.” TLRene er
en viktig del av det medfødte
immunforsvaret hos mennesker.
Ulike arter har ulikt antall med
spesifikke Toll-liknende resep-
torer. Hos mennesket er det så
langt oppdaget 10 slike resep-
torer (TLR 1-10). De forskjellige
TLRene gjenkjenner et bredt
spekter av PAMPs. TLR2 kan
danne kompleks med TLR1 og
TLR6 og gjenkjenner ulike
varianter av lipoproteiner fra
bakterieveggen til Gram-positive
bakterier, mens TLR4 aktiveres
av lipopolysakkarid som finnes i
bakterieveggen til Gram-nega-
tive bakterier. Dobbeltrådet og
enkeltrådet RNA finnes begge i
ulike typer virus, og aktiverer
kroppens immunforsvar gjen-
nom henholdsvis TLR3 og
TLR7+8. TLR5 gjenkjenner
flagellin fra flagella på bakterier,
og TLR9 aktiveres av bakteriell
DNA.Ved gjennkjenning av
disse komponenten aktiverer
TLRene signalspor som setter i
gang en inflammatorisk respons.
Dette er et komplekst system og
forskning innenfor området
strekker seg over mange ulike
fagområder.

Formålet med Toll-møtene er å
presentere oppdateringer og ny
forskning innenfor Toll-liknende
reseptorer.Det er også et egnet
forum for å utveksle ideer og for å
komme i kontaktmed andre som
forsker innenfor samme felt.Vår
egen forskning ved Institutt for
kreftforskning ogmolekylæ-
rmedisin ble vist frem i form av
posterpresentasjon ogmuntlige
innleggmed nyttige tilbakemeld-
inger til følge.

Mange av de fremste forskerne
innenfor Toll-liknende reseptorer
holdt foredrag påmøtet. Inn-
leggene var delt inn i 11 under-
temaer. Første del tok for seg in-
flammasjon og ShizuoAkira
holdt et foredragmed tittelen:
”Innate immune regulation
revealed by gene targeting.” Inn-
legget tok særlig for seg hvordan
det interferon-induserende
antivirale proteinetViperin bidrar
til TLR7/TLR9mediert produk-
sjon av type 1 interferon ved hjelp
av plasmacytoid dendrittiske
celler, og det intrikate samspillet
mellom ulike signalmediatorer i
denne produksjonen.Det er
TLR7 og TLR9 som oppdager
virale nukleinsyrer og fremmer
produksjon av type 1 interferon
for å beskytte vertscellenemot
virusinfeksjon.
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NTNU/ST. OLAVS HOSPITAL,
TRONDHEIM
maritbu@stud.ntnu.no.
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Toll2011 var det fjerde
arrangementet i rekken av
vitenskapelige møter som
belyser framskritt i forsk-
ningen på det medfødte
immunsystemet og dets evne
til å respondere på invader-
ende mikroorganismer.
Initiativtaker og organisator
av møtene er University of
Massachusetts Medical
School som samarbeider med
lokale aktører på verts-
stedene. De tre foregående
møtene i -04, -06 og -08 ble
holdt i henholdsvis Italia,
Brasil og Portugal. I år ble
møtet arrangert 4.-7.mai i
Riva del Garda i det nord-
vestlige hjørnet av Garda-
sjøen i Italia.

De neste postene på program-
met dreide seg om virusgjen-
kjenning og bakteriegjenkjenning.
Egil Lien holdt et spennende fo-
redragmed tittelen”Plague and
inflammasome activation”hvor
det ble grundig redegjort for viru-
lensegenskapene til bakterien
Yersina pestis, den kausale faktor
for pestutvikling.Denne forsk-
ningen antyder at bakterien
omgår detmedfødte immunfor-
svaret ved åminimalisere in-
flammasomaktivering gjennom å
uttrykkemindre potent lipopo-
lysakkarid på celleoverflaten.
Dette gir trolig en svakere IL-18
og IL-1β frigjøring og tilegner
bakterien dermed høyere virulens.

Omkringmidtveis i oppholdet i
Riva del Garda ble det holdt
arbeidsseminar for studentermed
tittelen”Publishing in andwork-
ing for scientific journals.”Re-
daktører fra kjente tidsskrift som
Nature,Nature Immunology,
Immunity og Cell var invitert og
studentene fikk presentert fo-
redrag om tidsskrift og publi-
sering. Det ble aktivt oppfordret
til deltakelse fra studentene på
dette seminaret, noe som gjorde
seansen svært lærerik.

Siste deler avmøtet ble tilegnet
foredrag om intracellulær gjen-
kjenning og signalisering.Her ble
det presentert ny forskning om

hvordan virulente stammer av
ulike bakterier overlever og inter-
agerermed det intracellulære
miljøet og verstforsvaret i cytosol.
Videre tok programmet for seg
forskning på intracellulære signa-
lveier av betydning for Toll-lik-
nende reseptorer. Terje Espevik
holdt et foredragmed tittelen
“The Rab11a GTPase regulates

TLR4 signaling from the phago-
some” hvor han presenterte en
mulig vei for hvordanGram-
negative bakterier kan initiere
type 1 interferon produksjon i
monocyter/makrofager hos
mennesker. Forskningen viser at
TLR4 finnes i intracellulære
depoter kalt ”endocytic recyceling
compartments”, og transporteres

til E-coli fagosomer hvor TLR4
signalspor blir aktivert og fører til
produksjon av type 1 interferon.
Videre vises det at denne trans-
porten er kontrollert av Rab11a,
et GTPase protein, som dermed
også er en viktig regulator i TLR4
signalisering.

Møtet ble avsluttet med en
bankett vedHotel du Lac et DU
Parc hvor det ble servert godmat
og drikke. Foredragsholder Luke
O’Neill hadde i tillegg satt sam-
men et eget TOLL2011 band som
stod for underholdningen.Kon-
feransen varmeget lærerik og
solid gjennomført.

Skal du arrangere et
vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis
annonsering i NBS-nytt
Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi gratis
annonsering av vitenskapelige møter som er av interesse for
medlemmene.
Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du
ønsker å benytte deg av denne muligheten.
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Studentmotivering

B
iorabiaten har blitt
invitert til gruppe-
lærerseminar, hvor
det overordnede
tema skal være Sosial
og faglig trivsel i
gruppeundervis-
ningen. I løpet av

den dagen seminaret varer vil
Biorabiaten bli informert om
hvor skoen trykker for student-
ene, hvordan dryppe kunnskap
om studieteknikk på studentene
og hvordan fange studentenes
oppmerksomhet. Biorabiaten
innser at dette er viktige temaer,
men kunne ønsket seg en ut-
videt agenda. For eksempel
lurer han på hva han kan gjøre
for å få studentene til å slutte
med å kalle Universitetet for
”skolen”. Rabiaten har vanske-
ligheter med å se på seg selv
som en gruppelærer, for ikke å
snakke om en skolelærer, og
holder hardnakket på det gam-
meldagse og utdaterte syns-
punkt at studentene må moti-
vere seg selv og ta ansvar for
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egen læring. Men selvsagt tren-
ger studentene hjelp for å nå en
slik grad av selvinnsikt, og Bio
rabiaten viser til at universiteter
rundt om i verden har benyttet
forskjellige midler for å kunne
yte denne hjelpen. Mange steder
må de vordende studentene
gjennom harde opptaksprøver
for å få lov til å studere, noe
som kan bidra til å sikre at
motivasjonen er til stede. De få
som oppfyller kravene blir tatt i
mot med åpne armer og får
raskt en følelse av å være viktige
brikker i det akademiske felles-
skap og universitetssystemets
mangehundreårige innsats for å
fravriste naturen fler av dens
hemmeligheter. I Sentral-Eu-
ropa var det for eksempel van-
lig, og er det kanskje ennå, at
professorene benyttet tittelen
”kollega” når de snakket med
sine studenter. ”Kollega Sivert-
sen” vil opplagt ha et annet for-
hold til sin professor ved uni-
versitetet enn han hadde til sin
skolelærer, som nøyde seg med
å kalle ham ”Leif”, mener
Biorabiaten.

Å motivere studentene til
selvmotivering er naturligvis
viktig av flere grunner enn å få
dem til å føle seg som akade-
mikere. Blant annet kan man jo
håpe på at et motivert student
vil arbeide flere timer hver dag
enn en ikke motivert gjør. Eller
er det til og med slik at en stu-
dent som arbeider flere timer
pr. dag automatisk blir mer
motivert? Enkelte steder har
man utprøvd denne hypotesen
på forskjellige måter. Det hyp-
pigst benyttede knepet er å
sørge for at universitetet eller
institusjonen har en førsteklas-
ses kantine. EMBL i Heidelberg
er et eksempel på at dette er en
vellykket strategi. Biorabiaten
minnes med glede EMBL-kanti-
nen, som var så gastronomisk
vellykket at man faktisk var
nødt til å jobbe utover kvelden
for å kompensere for den nød-
vendige hvilepausen etter en

lengre lunsj. Slik er det ikke ved
Biorabiatens nåværende uni-
versitet. Kantinen er dyr, kjede-
lig og stengt etter 14:30, og i til-
legg fra midten av juni til
midten av august. Men heldig-
vis har andre forskningssentre
lært av EMBL, og faktisk gått
enda lengre. Se for eksempel på
Max Planck Institute für
evolutionäre Anthropologie i
Leipzig, hvor Svante Pääbo er
en av direktørene. Her finner
man i tillegg til en førsteklasses
kantine også en fire etasjer høy
klatrevegg og et piano. Klatre-
veggen ble visstnok installert for
å lokke Pääbo bort fra Mün-
chen og Alpene. Han sier at
man blir oppmuntret til å spise
frokost, lunsj og middag ved
instituttet og samtidig utveksle
ideer, og at klatreveggen og
pianoet er der for at man også
skal kunne koble av i blant.
Instituttet har også en sauna, og
primatologen Linda Vigilant
sier i et intervju i Science at

klatreveggen og saunaen ikke
bare gjør det mulig for folk å
slappe av, men også bidrar til
mer åpenhet mellom de 220 an-
satte. ”Særlig saunaen”, tilføyer
Biorabiaten.

All erfaring viser altså at slike
tiltak ikke bare virker motiver-
ende på studentene, men også
på de ansatte. Resultatene er så
gode at mange bedrifter har gått
til tilsvarende tiltak. En fore-
gangsbedrift i så måte, sier Bio-
rabiaten, var Thinking Machi-
nes Corporation, en datama-
skinprodusent som eksisterte i
Massachusetts mellom 1982 og
1994. Hensikten var å lage en
datamaskin som kunne tenke,
og mottoet til bedriften var
”We’re building a machine that
will be proud of us”. Biorabiaten
traff nylig en tidligere ansatt ved
Thinking Machines, og han
kunne fortelle at Sheryl Hand-
ler, som sto for driften, hadde
svært klare ideer om hvordan

medarbeiderne skulle motive-
res. Thinking Machines hadde
ikke bare en førsteklasses, alltid
åpen kantine med fransk kjøk-
kensjef som serverte alle dagens
måltider, kantinen var i tillegg
gratis. De ansatte ble gitt frie
hender når det gjaldt utforming
av kontorene, blant annet kun-
ne man gjerne få en god seng,
slik at man kunne overnatte på
jobben. Vanligvis var det slik at
de eldre ansatte, det vil si dem
mellom 25 og 35 år, gjerne
møtte opp i 9-tiden og arbeidet
til 7, mens de unge først dukket
opp i 7-tiden og arbeidet hele
natten. I tillegg kunne folk selv
bestemme hva de ville arbeide
med, ifølge Biorabiatens kilde,
og dette var kanskje en med-
virkende årsak til konkursen i
1994. ”Men at det var et vellyk-
ket eksperiment”, sier Biora-
biaten, ”kan man se påWiki-

pedia og av listen over alle
senere berømtheter som var an-
satt ved Thinking Machines”.

Men Biorabiaten avslutter
med å understreke at man må
tenke seg nøye om før man går
til slike ekstreme tiltak for å øke
arbeidslysten blant de ansatte.
Er det for eksempel en selvfølge
at vi ønsker at studentene skal
arbeide 24 timer i døgnet? Maj
Hultén, nå the grand old lady of
British genetics, forteller fra sin
tid ved Genetisk institutt ved
Universitetet i Lund på 50-tallet
at ”After dark the Institute
changed scene completely. Now,
when the students had left, the
scientific work could begin.
This was probably the happiest
working time in my life.”
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NOTISER:
Søknader til
Forskningsrådet
Totalt var det kommet inn 1675 søknader til
Forskningsrådet ved leveringsfristen klokken
13 onsdag 8. juni. Av disse var 982 til
FRIPRO (frie prosjekter) og 435 av disse
innen feltet medisin, helse og biologi.. Først
når statsbudsjettet er i boks vil det være
klart hvor mange millioner som vil bli fordelt
på disse søknadene. Inntil da får en håpe
at Jens & Co kommer med noen tidlige
julegaver til norsk forskning i år. Redaktøren
har forøvrig funnet det interessant at 1067
av søknadene ble levert den siste dagen og
at 675 av disse ble levert i løpet av de to
siste timene før fristen gikk ut. Det er tydelig-
vis mange norske forskere som stoler på at
datasystemene fungerer de siste timene før
innlevering.
Forskningsrådet opplyser ellers at det er
139 søknader om status som Senter for
fremragende forskning i den nye runden som
nå pågår. Av disse er 56 søknader innen
kategorien naturvitenskap og teknologiske
fag, 26 innen biologi og helse og 37 innen
samfunnsvitenskap og humanoria. Ved for-
rige søknadsrunde var det 98 søknader.

The ghost of
personalized
medicine
Overskriften er tittelen på en interessant ar-
tikkel med nettadresse: http://the-
scientist.com/2011/06/14/. I følge en
undersøkelse utført av American Medical As-
sociation (AMA) så var det bare 10% av de
spurte som mente at de var godt nok infor-
mert om hvordan de skulle få utført en

genetisk profilanalyse selv om 98% sa seg
enig i at en slik analyse kunne være til nytte
for deres pasienter. AMA skriver på sin nett-
side at legene i dag kan benytte mer enn
1200 genetiske tester for å hjelpe til med
diagnose og behandling av mer enn 1000
forskjellige sykdommer. Likevel var det bare
13% av de 10 000 legene som var med i
undersøkelsen som hadde bestilt en genet-
isk test de siste 6 månedene før undersøk-
elsen. Genetisk testing vil kunne være til stor
nytte både for å vite hvilken dose en skal
benytte av legemidler samt i enkelte tilfelle
også å være av avgjørende betydning for at
en ikke gir et legemiddel som kan føre til al-
vorlige hypersensitivitets reaksjoner hos
pasienten.
Redaktøren vil gjerne legge til at begrepet
”persionalized medicine” synes å bli
feiltolket av mange. I de fleste tilfelle er det
nok mer korrekt å snakke om ”gruppe-
spesifikk medisin” enn om ”personlig
medisin”.

Science’s Robin
Hoods
Med denne overskriften omtaler The
Scientist ulovlig nedlasting av vitenskapelige
artikler for å gjøre de fritt tilgjengelig via
Internett. Aaron Schwarz, student ved Mas-
sachusetts Institute of Technology, har lastet
ned mer enn 4 millioner artikler fra institut-
tets online arkiv som dekker mer enn 1000
tidsskrifter. For det risikerer han 35 års
fengsel og en bot på 1 million dollar. Det
rapporteres også at en annen person har
overført 18 000 vitenskapelige artikler til
nettstedet Pirate Bay som en solidaritets-
støtte til Schwarz og ”against the ”poisonous
industry” of academic publishing”.

Foryngelse av
stamceller
I følge en nylig publisert artikkel vil en trans-
kripsjonsfaktor som normalt bare er tilstede
i føtale stamceller få voksne stamceller til å
oppføre seg som de var føtale. Det Faktoren
skal altså kunne ”skru klokka baklengs” for
hemopoetiske celler. Artikkelen er publisert i
Genes and Development 31. juli
(doi/10.1101/gad.2052911,2011).

Arsenat i DNA
I NBS-nytt 1/2011 omtalte Biorabiaten sin
skepsis til ”gladnyheten fra NASA om at man
hadde funnet bakterier som benyttet arsenat
i stedet for fosfat i DNA og nukleotider”.
Mange har uttrykt sin skepsis til konklu-
sjonen fra denne Science- publikasjonen og
en oppdatering på argumentene som brukes
kan finnes på http://classic.the-
scientist.com/news/print/58190/ (Arsenic-
based life debate continues).

Seniorpolitikk
Seniorpolitikk var overskriften på en artikkel i
NBS-nytt 1/2011. De som er interessert i
dette tema finner en svært interessant ar-
tikkel kalt ”How to avoid retirement” ved å
gå til http://sciencecareers.sciencemag.org
og så benytte søkeordet ”retirement”.
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VED ERIK BOYE

Gradering
Pressen er ikke glad i forskere som
tar forbehold. Vår tale skal være ”Ja,
Ja” eller ”Nei, Nei”. Det er lite rom
for gradering og finjustering i pres-
sens omgang med forskning. Enten
er det slik eller så er det ikke slik. Vi

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.

blir stadig fortalt at det er ikke rom
for forbehold og nyanseringer – i alle
fall ikke i forskningsstoff.

Men selv har pressen, både
aviser, radio og TV, blitt ekstremt
opptatt av gradering i andre
sammenhenger. I hver eneste ver-

sjon av Dagsrevyen får vi oppleve
spørsmålet ”Hvor viktig er det
at…?”. Intervjuobjektet svarer slik
intervjueren forventer og nærmest
har konkludert med på forhånd:
”Veldig viktig”. For det er nemlig der-
for dette intervjuet finner sted.

Kjappfotkameratene har ikke vunnet
en eneste kamp i år, men når de
først vinner, kommer spørsmålet:
”Hvor viktig var det at dere tok tre
poeng i dag?” Er egentlig inter-
vjueren avhengig å få noe svar på
spørsmålet?

Når vi bruker ordet ”utrolig”, re-
flekterer vel det noe ekstremt, utover
det vi kunne tro var mulig. Men
ordet brukes ikke lenger slik; det
relaterer seg ikke til hva vi tror. Det
er i stedet blitt et synonym for
”veldig” og har nesten erstattet det. I
tråd med eksempelet over (”Hvor
viktig er det at….?”) kan et naturlig
svar i dag gjerne være ”Jeg tror dette
er utrolig viktig”. Dette har altså ikke
noe å gjøre med hva personen tror
eller ikke tror. I kjølvannet av Bin
Laden-drapet kunne VG fortelle at
”Etterretningsagenter reiste jorda
rundt med utrolige dekkhistorier”. Ja
vel, da var det vel mislykket?
Poenget med en dekkhistorie må vel
være at den er troverdig og ikke ut-
rolig?

Engelsk-norsk og norsk-engelsk ordlister
Ute Krengel ved Kjemisk institutt på Blindern har laget ordlister
fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk for faguttrykk som
bør være av interesse for mange lesere av NBS-nytt. Ordlistene er
tilgjengelig på nettadressen:
http://www.mn.uio.no/kjemi/english/people/aca/utek/bio-
chemistry-word-list-english%E2%80%93norwegian-large-
font.pdf

De inneholder fremdeles enkelte ord hvor en god norsk over-
settelse mangler og Ute mottar gjerne forslag til oversettelser for
disse ordene. Hunmottar også gjerne forslag til oversettelse av
ord som ikke er inkludert i disse listene. NBS-nytt oppfordrer
sine lesere til å se på ordlistene og sende forslag til endringer/til-
legg til Ute via e-post: ute.krengel@kjemi.uio.no



Simen Rød
Sandve dis-
puterte den
22. oktober
2010 for
ph.d-graden
ved Univer-
sitetet for
Miljø og

Biovitenskap i Ås med avhand-
lingen “Genetics of Pooideae
freezing tolerance – an evolu-
tionary perspective”.Veiledere
har vært Odd Arne Rognli
(UMB/IPM), Heidi Rudi
(UMB/IPM), Torben Asp (Aar-
hus University) og Harald
Volden (Tine/UMB). Sandve
studerte genetiske mekanismer
for Pooideae gressenes (fôrgress-
og kornarter) utvikling fra en
varmekjær forfar (40-50 milli-
oner år siden) til å bli en gress-
gruppe tilpasset ekstremt kalde
klima, og også hvilke kromo-
somområder som bidrar til
genetisk variasjon i frysetole-
ranse innen Pooideae-arter i dag.
Under kuldestress danner
Pooideae-gressene proteiner
som inhiberer is-rekrystalisering
(IRI-proteiner). Disse trans-
porteres til apoplast der de for-
hindrer iskrystallvekst og skader
på cellemembranen. Sandve og
kolleger beskrev hvordan IRI-
proteinfunksjonen sannsynligvis
utviklet seg ved at et lite amino-
syre-motiv i et forfar-gen ble du-
plisert flere ganger. Fylogenetiske
analyser demonstrerte at flere
viktige Pooideae-spesifikke
kulderesponsive genfamilier, in-
kludert IRI-genene, oppstod ved
genduplikasjoner under den
globale klimanedkjøling i over-
gangen mellom Eocene-
Oligocene for 34-26 millioner år
siden. Sandve og kolleger har
derfor fremmet en hypotese om
at E-O klimanedkjølingen var et
viktig seleksjonspress for genet-
iske tilpasninger essensielle for

utviklingen av alle kuldetol-
lerante Pooideae-gress 35-25
millioner år siden

Margrete
Solheim for-
svarte 28.
januar 2011
sin av-
handling “A
study of me-
chanisms
involved in

the pathogenicity of Entero-
coccus faecalis by DNAmicro-
arrays” ved UMB på Ås. Arbei-
det ble utført ved Institutt for
kjemi, bioteknologi og matviten-
skap under veiledning av Ingolf
F. Nes og Dag A. Brede.
Enterokokker finnes naturlig i

tarmen hos de fleste pattedyr,
men har siden slutten av 1970-
tallet gradvis utviklet seg til
fryktede opportunistiske pa-
togener, og verserer nå på listen
over de vanligste årsakene til
sykehusinfeksjoner verden over.
En rekke genetiske trekk som
bidrar til alvorligheten av en
enterokokkinfeksjon har blitt
karakterisert, men ingen av disse
har vist seg å være nødvendige
for organismens evne til å for-
årsake sykdom. Fokuset for
arbeidet har derfor vært å tilegne
seg en bedre forståelse av fak-
torene som bidrar til suksessen til
denne allsidige patogenen,men
DNAmikromatriser som hoved-
verktøy.
Mikromatrisebaserte sammen-

ligninger av geninnhold i E. fae-
calis isolert fra norske spedbarn
ga økt innsikt i det genetiske
repertoaret hos kommensale E.
faecalis.Videre, ble det ved hjelp
av komparative genomanalyser
av en større gruppe isolater iden-
tifisert et sett med gener som var
anriket blant stammer tilhørende
høyrisiko-gruppen klonalt kom-
pleks 6. Stammer tilhørende
denne gruppen er svært utbredt
som årsak til infeksjoner, og da
en stor andel av de anrikede
genene var lokalisert innefor fag-
relaterte områder på kromo-
somet, kan det tyde på at genom-
fleksibilitet spiller en viktig rolle i
tilpasningen til sykehusmiljøet.
E. faecalis er en hardfør or-
ganisme, og i tillegg svært tilpas-
ningsdyktig. Differensiell
regulering av ulike gener kan, på
sammemåte som forskjeller i
geninnhold, bidra til bakteriens
patogene potensiale. Transkrip-
sjonsprofiler av E. faecalis dyrket
i nærvær at galle, under NaCl-
indusert osmotisk stress og i urin
ga innblikk i hittil ukjente resis-
tensmekanismer assosiert med
de spesifikke vekstbetingelsene.

Anette
McLeod for-
svarte 18.
juni sin av-
handling
”Lacto-
bacillus sakei
metabolism
and diversity”

for graden ph.d. ved Universitet
for miljø- og biovitenskap
(UMB). Arbeidet har blitt utført
ved NofimaMat og UMBmed
Ingolf F. Nes (UMB), Lars Axels-
son og Kristine Naterstad
(NofimaMat) som veiledere.
McLeod studerte den industrielt
viktige melkesyrebakterien
Lactobacillus sakei, kjent først og
fremst på grunn av evnen denne
har til å fermentere og konser-
vere kjøtt. Bakteriens vekst og
syreproduksjon hemmer pa-
togene og forringelsesbakterier
og påvirker egenskaper som
tekstur og aroma til et produkt.
Kunnskapen om bakteriens
metabolske prosesser kan brukes
for å velge ut spesifikke stammer
som er optimale blant annet når
de brukes som startkulturer.
Arbeidet i avhandlingen foku-
serer på å øke forståelsen omk-
ring primærmetabolismen til
forskjellige L. sakei stammer iso-
lert fra mat, altså hvordan de ut-
nytter sukre for syreproduksjon.
Sentralt var bruk av såkalte
’omics’ teknikker både på
genom-, transkriptom- og pro-
teomnivå. De aktive metabolske
veiene bakterien benytter når
den fermenterer glukose og
ribose, hovedsukrene i kjøtt og
fisk, ble definert, og bakterien ser
ut til å knytte riboseutnyttelse
mot utnyttelse av nukleosider,
noe som er unikt for L. sakei
blant laktobasiller. Arbeidet har
også gitt et innblikk i globale
genreguleringsmekanismer som
bakterien bruker for å maksimalt
utnytte ulike komponenter
for å overleve.Ved å sammen-
likne genomene til ulike stam-
mer mot det eneste sekvenserte
genomet ble det vist at gener
som er viktige for tilpasning til
et liv i kjøttprodukter er bevart
innen arten.

Trine Aakvik
disputerte 8.
april 2011 for
Ph.D.-graden
ved Norges
Teknisk
Naturviten-
skapelige

Universitet (NTNU) i Trond-
heim, Institutt for Bioteknologi,
med avhandlingen ”New broad-
host-range biological tools for
metagenomics and screening of

marine DNA libraries”. Svein
Valla har vært veileder.
Encellede mikroorganismer og

deres genom utgjør den største
kilden til genetisk diversitet på
jorda,men siden de aller fleste
mikroorganismer ikke kan
dyrkes i laboratoriet vil tra-
disjonelle bioprospekterings-
strategier bare nå en minoritet av
disse.Ved hjelp av metagenomics
kan også de resterende mikro-
organismene utforskes, og denne
tilnærmingen har ført både til
økt forståelse om disse organis-
mene og også påvisning av nye,
naturlige produkter. Sistnevnte
oftest ved at klonede miljø-gener
utrykkes i en dyrkbar verts-
stamme etterfulgt av ulike
screening-strategier, noe som
også muliggjør identifisering av
gener som ikke ville blitt pre-
dikert ved sekvensbaserte meto-
der. Escherichia coli er tradisjo-
nelt benyttet som vert for gen-
bibliotek, men denne orga-
nismen kan bare uttrykke et
subset av alle heterologe gener.
Sjansene for vellykket uttrykk

av miljø-gener øker dersom flere,
ulike arter benyttes som verter,
og denne avhandlingen beskriver
blant annet et nyopprettet
vektorsystem sommuliggjør ef-
fektiv overføring av metagenom-
bibliotek mellom ulike arter ved
hjelp av konjugasjon. Systemet
tillater kloning av veldig store
inserts (minst 200 kb), noe som
er viktig dersomman er inter-
essert i produkter som krever
mange gen-produkt. Et genbi-
bliotek med DNA fra marine
prøver (ca 700Mb) ble opprettet
i denne kloningsvektoren, og
med hell overført til ikke-E. coli
stammer.Arbeidet inkluderer
også identifisering og karak-
terisering av en pigment-produ-
serende klon fra metagenom-
biblioteket.

Karin Berg
forsvarte 22.
februar sin
ph.d.- av-
handling
"Molecular
mechanisms
of methyl-
mercury and
PCB 153

neurotoxicity studied by a pro-
teomic approach— Brain
proteome responses of Atlantic
cod (Gadus morhua)" ved
Molekylærbiologisk Institutt,
UiB. Arbeidet er utført under
veiledning av Anders Goksøyr og
Bjørn Einar Grøsvik.
Metylkvikksølv og PCB153 er

svært utbredte miljøgifter som
hjernen er et viktig målorgan for.
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DOKTOR
GRADER
Nye

NBS-nytt ønsker i tiden frem-
over å gi en kort omtale av nye
doktorgrader.Det er redak-
sjonsmedlemmene i de enkelte
lokalforeninger somhar an-
svaret for å lage disse om-
talene.Vi håper at nye
doktorander og deres veiledere
bidrarmed å sende infor-
masjon (og gjerne bilde av
doktoranden) til det lokale re-
daksjonsmedlem (listet på side
3 i bladet).

De akkumulerer i levende or-
ganismer. I akvatiske nærings-
kjeder konsentreres de oppover
og finnes ofte sammen i fisk og
sjømat. Det er hovedsaklig gjen-
nom fisk og sjømat mennesker
blir eksponert for disse miljø-
giftene. PCB153 er den mest fo-
rekommende av de 209 mulige
polyklorerte bifenyler (PCBer),
og nesten all kvikksølv i fisk og
sjømat finnes i form av metyl-
kvikksølv. Disse stoffene kan gi
en lang rekke nevrologiske
symptomer, og det er økende
indikasjoner på at de kan utløse
nevrodegenerative sykdommer
somAlzheimers og Parkinsons
sykdom.
Berg har i sin forskning studert

effekten av metylkvikksølv og
PCB 153 på hjernen hos torsk
ved hjelp av såkalt proteomikk-
teknologi, som gir mulighet for å
undersøke nivået av hundrevis av
proteiner samtidig. Det ble fun-
net effekter på proteiner invol-
vert i en lang rekke essensielle
funksjoner og prosesser i hjer-
nen. Verdien av resultatene er
todelt: På den ene siden som
grunnforskningsresultater ved å
bidra med ny kunnskap om
molekylære angrepspunkter for
metylkvikksølv og PCB 153 i
hjernen og hvordan hjernen
kompenserer og forsvarer seg
mot disse stoffene. På den annen
side har resultatene potensial for
å kunne anvendes praktisk som
"fingeravtrykk" i miljøovervåk-
ning. Det trengs imidlertid for
begge bruksområdene videre
forskning for å bekrefte og
videreutvikle resultatene.

Hui Zhang
disputerte 25.
mars for
ph.d.-graden
ved UiB med
avhandlingen
”DAX-1 and
Apolipo-
protein D in
breast

cancer”. Arbeidet ble utført ved
Avd. for patologi, Stavanger Uni-
versitetssjukehus (SUS). Hoved-
veileder har vært professor Jan
Baak ved Gades Institutt, UiB og
SUS.Medveiledere har vært
Emiel A.M. Janssen og overlege
Håvard Søiland ved SUS.
Mye forskning er utført for å

bedre behandlingsmuligheter
ved brystkreft, og blant annet er
det viktig å finne nye markører i
kreftcellene som kan avsløre
hvordan de oppstår og vokser.
Zhang har undersøkt hvordan
molekylene DAX-1 og Apolipo-
protein D (ApoD) endres i
voksende brystkreftceller i cel-

lekulturer og i vev fra bryst-
kreftpasienter. Begge disse mole-
kylene er relatert til vekstsignaler
fra det kjønnshormonet østrogen
og dets østrogenreseptor. Denne
reseptoren virker vekststimuler-
ende ved å direkte påvirke arve-
stoffet inni kjernereseptoren.
Studien viste at DAX-1 binder

seg direkte til østrogenreseptoren
i kreftcellekjernen og dermed
hemmer dens signalstyrke. ApoD
kan binde seg til medikamentet
tamoxifen som blokkerer og
hemmer vekstsignaler fra østro-
genreseptoren. Tamoxifen be-
nyttes i behandlingen av bryst-
kreftpasienter der svulstene har
østrogenreseptor intakt.
Mengden ApoD i cellekulturer
var kraftig økt når østrogen-
reseptorpositive kreftceller ble
behandlet med tamoxifen. Ut-
rykket av DAX-1 og ApoD i vev
fra pasienter operert for bryst-
kreft uten spredning til lymfe-
knutene i armhulen ble også
studert. Når DAX-1 og ApoD var
sterkt uttrykt samtidig i en
undergruppe med lav cel-
ledelingshastighet, hadde disse
pasientene en god prognose.
Funnene i studien har økt kunn-
skapen om hvordan hormoner
regulerer brystkreftceller.

Lars
Skjærven
disputerte
15. april for
ph.d-graden
ved UiB med
av-
handlingen:
“A compu-
tational ap-

proach for probing confor-
mational dynamics, flexibility
and allostery in the GroEL
chaperone”. Arbeidet ble utført
under veiledning fra Aurora
Martinez (Institutt for Bio-
medisin) og Nathalie Reuter
(Bergen Senter for Beregnings-
vitenskap).
Det menneskelige genom gir

koder for omkring 23 000 ulike
typer proteiner. For at disse
proteinene skal fungere, er det
avgjørende at de er foldet på
riktig måte.Mange proteiner
trenger hjelp av store molekylære
chaperoner for å folde seg riktig,
og unngå misfolding og ag-
gregering. Skjærven har studert
molekylære chaperoner ved hjelp
av detaljerte datasimuleringer i
ulike trinn av foldingsprosessen.
Simuleringene viser hvordan
chaperoner endrer sin struktur
for å åpne et kammer hvor det
misfoldete proteinet kan komme
inn for å pakke seg til den riktige
tredimensjonale strukturen.

Strukturendringene i chape-
ronet skjer først etter at ATP
binder seg. I simuleringene ble
det sett hvordan chaperonet
påvirkes av ATP-binding, og
hvordan denne hendelsen for-
planter seg over store avstander
internt i chaperonet. Dette er es-
sensielt for reguleringsmekanis-
men i slike foldingsmaskiner. Å
forstå slike interaksjoner og pro-
sesser er av stor medisinsk
relevans. I det kontinuerlige
arbeidet med å utvikle lege-
midler som effektivt binder,
hemmer eller stabiliserer prote-
iner, er datasimuleringer blitt en
integrert del (til sykdommer som
f.eks. HIV,Alzheimers, influensa
osv). Skjærvens resultater gir
viktig innsikt i grunnleggende
egenskaper hos proteiner, hvor-
dan de responderer på binding til
mindre molekyler og hvordan
slike prosesser kan studeres ved
hjelp av beregningsvitenskaplige
metoder. Prosjektet har vært in-
tegrert i Nanobasic-programmet
på Universitet i Bergen.

Ingrid Moen
disputerte
28.april for
ph.d-graden
ved UiB med
avhandlingen
”Tumor
oxygenation
– influence
on mammary

tumor growth, progression and
response to chemotherapy”.
Arbeidet har vært utført ved In-
stitutt for Biomedisin under
veiledning av Linda Stuhr.
En av egenskapene til krefts-

vulster er at de er hypoksiske.
Dette skyldes at blodkarsystemet
deres er underutviklet og lite
funksjonelt. Kreftcellene har til-
passet seg dette uvennlige mil-
jøet, og kan vokse og spre seg til
tross for lite tilførsel av oksygen.
Oksygenmangelen reduserer
samtidig effekten av både cel-
legift og strålebehandling.
Moen undersøkt om hyperbar

behandling vil kunne påvirke og
hemme kreftutviklingen. Denne
behandlingen vil øke mengden
løst oksygen i blodplasma, og
oksygenet kan da nå ut til kreft-
celler som ellers ikke får tilført
oksygen via de røde blodcellene.
Moen sitt arbeid har vist at
hyperbar oksygenbehandling av
to ulike brystkreftmodeller
hemmer veksten av svulstene.
Videre har hun vist at blodårene
som kreftcellene er avhengig av
for tilførsel av oksygen og
næringsstoffer ble redusert i an-
tall i begge modellene. Oksygen-
behandlingen førte også til at

hele grupper av gener som er
viktige for kreftutviklingen ble
endret, og gjorde de behandlede
kreftcellene mindre aggressive. I
tillegg viser Moen i sin avhand-
ling at hyperbar oksygenbehand-
ling er med på å øke effekten av
cellegift, ved å øke opptaket av
cellegift inn i svulsten.
Funnene viser at økt tilførsel

av oksygen via hyperbar oksy-
genbehandling hemmer utvik-
ling av brystkreftsvulster, og at
oksygenbehandlingen potensielt
kan brukes som tilleggsbehand-
ling i kreftterapi.

Jill Anette
Opsahl for-
svarte 20. mai
sin av-
handling
“The cellular
distress
proteome. A
quantitative
proteomics

study of oxidatively stressed
cells”. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for Biomedisin, under
veiledning Kari E. Fladmark og
Stein Ove Døskeland.
Oksidativt stress kan medføre

dannelse av frie radikaler som
kan forårsake store skader i en
celle. I friske celler vil proteiner
med antioksidanteffekt ufarlig-
gjøre de frie radikalene,men for
høye doser over lang vil føre til
apoptose. Apoptose som følge av
oksidativt stress er svært viktig å
studere, fordi kreftceller ser ut til
å kunne tåle et høyere nivå av ok-
sidativt stress over lengre tid enn
det friske celler gjør. I sitt doktor-
gradsarbeid har Opsahl brukt
proteomikk for å beskrive
hvordan cellens proteiner for-
andrer seg under økt oksidativt
stress og ved apoptose.Ved å
undersøke hvilken effekt ulike
former av oksidativt stress har på
proteinene i cellen kan vi øke vår
forståelse for hvordan oksidativt
stress påvirker cellene i kreft og
nevrodegenerative sykdommer.
Opsahls arbeid viser at oksi-

dativt stress påvirker alle hoved-
delene, og er involvert i de fleste
prosesser i cellen. Økt oksidativt
stress påvirker cellens struktur
ved å modifisere viktige prote-
iner i cellens skjelett. Dette kan
bidra til å øke cellens egenskaper
til å kunne fri seg fra naboceller,
som er svært viktig for kreftcel-
lers egenskap til å spre seg.

Alexandr Goncearenco for-
svarte 12. mai sin avhandling
“Evolution of protein function
and mechanisms of molecular
adaptation”. Arbeidet har vært
utført ved Institutt for Infor-
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matikk ved
UiB og Avdel-
ing for Be-
regningskap,
Uni Research,
under veiled-
ning av Igor
N. Berezov-
sky.

Goncearenco og hans arbeids-
kollegaer har i løpet av arbeidet
fokusert på utvikling av fysiske
modeller og beregningsorienterte
metoder for å undersøke evolu-
sjon av proteiners struktur, funk-
sjon og molekylære mekanismer
for tilpasning til omgivelsene.
Arbeidet viser hvordan fysiske
prinsipper påvirker direkte
molekylære mekanismer for
tilpasning ved å modifisere
proteinenes strukturer og se-
kvenser, justere kombinasjoner
av stabiliserende krefter og ut-
vikle evolusjonære strategier. Det
ble utviklet en minimalistisk
modell av stabilitet og termisk
tilpasning av proteinkomplekser.
Det viktigste aspektet ved denne
modellen er et fremskritt i for-
ståelsen av rollen til interaksjoner
mellom indre deler av proteine-
nes domener, overflater og gren-
sesnitt.
Fysikkens intrikate rolle i opp-

rettelsen av grunnleggende funk-
sjonelle enheter i protein-
strukturer ble studert i den andre
delen av dette arbeidet. Det ble
vist hvordan proteiners polyme-
riske karakter etablerte de grunn-
leggende enhetene av proteiners
struktur og funksjon, nemlig ele-
mentære funksjonelle loops, før
biologisk evolusjon startet. De
elementære funksjonelle loops
som byggesteiner i proteinfunk-
sjon er svært viktig for å forstå
framvekst og evolusjon av pro-
teiner, og disse enhetene vil være
til hjelp ved design av enzymer.

Heike
Immervoll
disputerte 16.
juni for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i
Bergen med
av-
handlingen:

“Molecular and stem cell
markers in pancreatic ductal
adenocarcinoma. A study of the
KRAS pathway, CD133 and
CD44”. Immervoll har utført
doktorgradsarbeidet ved Gades
institutt, UiB under veiledning
av Anders Molven.
Kreft i bukspyttkjertelen er en

svært alvorlig sykdom og den
femte vanligste årsaken til at
mennesker dør av kreft i Norge.

Bare kreft i lunger, tykktarm,
prostata og bryst tar flere liv. I til-
legg til at mangee pasienter
kommer sent til behandling ved
bukspyttkjertelkreft, er svulstene
som oftest motstandsdyktige
både mot stråling og cellegift og
bare et mindretall av pasientene
kan opereres. Det er derfor et
stort behov for både tidligere
diagnostikk og mer effektiv be-
handling ved denne sykdommen.
Målet med Immervolls prosjekt
har vært å bidra til økt kunnskap
ommekanismene bak bukspytt-
kjertelkreft ved å undersøke be-
stemte gener og proteiner i disse
svulstene.Ved hjelp av laser-
mikroskopi har hun skåret ut
kreftceller fra vevet omkring, og
fant da at genet KRAS er mutert i
hele 90% av svulstene. Dette gjør
kreft i bukspyttkjertelen til den
kreftformen som har høyest fo-
rekomst av overaktivt KRAS-
protein.
Immervoll har dessuten studert

to proteiner som kjennetegner
stamceller. Immervoll fant en
gruppe celler i bukspyttkjertelen
som samtidig uttrykte to stam-
celle-proteiner på hver sin del av
celleoverflaten.Disse proteinene
ble påvist både i normalt vev fra
bukspyttkjertelen og i kreftsvuls-
tene, og kan tenkes å være et
kjennetegn på de cellene hvor
kreften oppstår. Proteinene var
lokalisert på kreftcellenes overflate
og er dermed tilgjengelig for be-
handling basert påmolekyler som
kan binde seg til dem.

Christine
Gjerdrum
Rines dis-
puterte 17.
juni for
PhD-
graden med
av-
handlingen
”Studies on

the role of Axl receptor tyrosine
kinase in breast cancer”. Rines
har utført sitt arbeid ved In-
stitutt for Biomedisin, under
hovedveiledning av James B.
Lorens.
Brystkreft er den hyppigste

kreftformen blant kvinner i
Norge, samt den tredje mest
dødelige kreftformen blant
kvinner. Den hyppigste dødsårs-
aken blant brystkreftpasienter er
spredning av brystkreftceller til
vitale organer (metastase). Det
finnes per i dag ingen gode
medisiner som spesifikt dreper
celler som har spredt seg i
kroppen. For å utvikle nye og
bedre kreftmedisiner er det viktig
å studere de molekylære meka-
nismene som ligger til grunn for

spredning. Slike studier har vist
at metastaserende celler har gått
gjennom en såkalt epitelial-til-
mesenkymal transisjon (EMT)
som gir demmulighet til å bryte
løs fra tumoren og dermed øke
spredningen. Disse metastaser-
ende kreftcellene får også stam-
celle-lignende egenskaper som
gjør demmer resistente mot kje-
moterapi.
Resultatene i avhandlingen

viser at brystkreftceller som gjen-
nomgår EMT får oppregulert
proteinet Axl, et protein som
normalt ikke finnes i brystvev.
Videre er det vist at brystkreft-
pasienter med høyt Axl nivå i
kreftcellene har dårligere overlev-
else enn pasienter med lavt Axl
nivå. I tillegg viser avhandlingen
at hemming av Axl proteinet
hindrer spredning av kreftceller i
musemodeller. Disse funnene er
svært viktige da de gir mulighet
til å utvikle nye medisiner som
kan hemmeAxl proteinet og
dermed hindre utviklingen av
metastaser hos bryst-
kreftpasienter.

Dipak
Sapkota dis-
puterte 21.
januar for
ph.d.-graden
med av-
handlingen
“S100 Gene
Family Mem-
bers in Oral

Squamous Cell Carcinomas
(OSCCs): Functional Charac-
terization of S100A14 in Pro-
liferation and Invasion of OSCC
Derived Cells”. Arbeidet har vært
utført ved Institutt for bio-
medisin og Institutt for klinisk
odontologi, UiB, under veiled-
ning av Endre N.Vasstrand og
Salah O. Ibrahim.
På verdensbasis er kreft i

munnhulen den sjette vanligste
formen for kreft, men i utvik-
lingsland er det den tredje van-
ligste kreftformen. Forekomsten
er nå økende i i-land, også i
Norge. Til tross for bedring både
i diagnostikk og behandling, er
overlevelsesraten etter fem år
mindre enn 50 prosent. Tobakk,
alkohol og virusinfeksjon kan
forårsake endringer i munns-
limhinnen som resulterer i kreft-
utvikling. Det er også vist at en
viss type proteiner kan kobles til
progresjonen av munnhulekreft.
Avhandlingen handler blant
annet om å identifisere hvordan
ulike medlemmer av protein-
familien S100 varierer mellom
frisk munnslimhinne og kreftvev
fra munnhulen. Flere av disse
proteinene ble påvist i redusert

mengde i kreftvev sammenliknet
med friskt vev. Dette kan tyde på
en viktig funksjon ved kreft-
utvikling.
Spesielt ble betydningen av

S100A14 utredet.Ved å
manipulere hurtigvoksende
kreftceller til å øke produksjonen
av genet for dette proteinet ble
veksten til kreftcellene nedsatt.
Samtidig ble kreftcellenes evne til
å innfiltrere underliggende vev
redusert. Det ble også vist at
genet for S100A14 i tillegg har en
rolle i reguleringen av andre
viktige molekyler involvert i
framvekst av kreft og tilhørende
invasjon av underliggende vev.
Genet har dermed en tumor-
hemmende funksjon og kan i
fremtiden bli viktig for å kunne
si noe om pasientens prognose
ved kreft i munnhulen.

Magnus Blø
forsvarte
fredag 5.
august sin
avhanding
”Improved
retroviral sys-
tems for gene
function ana-

lysis” ved Institutt for
Biomedisin, UiB. James B.
Lorens har vært hovedveileder
og David R.Micklem biveileder.
Bare en liten andel av genene i

det humane genomet har
kartlagte funksjoner. Derfor er
det behov for å avdekke funk-
sjonen til ukjente gener samt
finne nye funksjoner for kjente
gener.Ved å forstå hvordan gener
virker og reguleres så kan det ut-
vikles målrettet behandling mot
sykdommer. Ulike modellsys-
temer kan benyttes for å studere
genuttrykk, for eksempel kan
funksjonen til et gen undersøkes
ved å slå av genet og deretter se
hvordan tapet av genets virk-
somhet påvirker en celle/or-
ganisme. Dette kan gjøres ved å
bruke såkalt RNA interferens
(RNAi) teknologi. Denne tek-
nologien baserer seg på at man
kan dempe genaktiviteten med
small hairpin RNAs (shRNAs),
som binder seg til av målgenets
budbringer-RNA, noe som gjør
at dette RNA-molekylet blir
ødelagt. Dermed stenger man
ned produksjonen av et spesifikt
protein som vanligvis kodes fra
et spesifikt gen.
I sin doktorgradsstudie har Blø

utviklet metoder som har økt
omfanget og uttrykksnivået av
genelementer som kan overføres
ved hjelp av virusvektorer. I av-
handlingen er det også beskrevet
en fremgangsmåte for å iden-
tifisere spesielt aktive shRNAs

som kan overføres og uttrykkes i
celler/organismer ved hjelp av
virusvektorer. Denne fremgangs-
måten har blitt benyttet for å
studere funksjonen til p53 genet,
et tumor suppressor gen med
blant annet en viktig rolle i
reguleringen av celledeling.

Den 30. juni
forsvarte
Kanutte
Huse sin av-
handling
”The role of
bone mor-
phogenetic
proteins in

normal and malignant lym-
phocytes” for graden ph.d ved
Universitetet i Oslo. Kanutte ble
veiledet av Erlend B.Smeland og
oppgaven ble utført ved Institutt
for klinisk medisin, Radiumhos-
pitalet.
I sin avhandling har Kanutte

studert hvordan beinmorfogene
proteiner regulerer immunfor-
svaret og kan påvirke kreft-
utvikling. Konkusjonen i av-
handlingen til Kanutte er at bein-
morfogene proteiner, en gruppe
vekstfaktorer som regulerer
dannelsen av brusk og bein, kan
hemme utvikling og vekst av
immunceller.Videre fant Kanutte
Huse og hennes kolleger at
lymfekreftceller kan unnslippe
den veksthemmende påvirk-
ningen av beinmorfogene
proteiner, og dette kan ha betyd-
ning for utvikling og behandling
av lymfekreft. I en immunreak-
sjon vil to typer immunceller, B-
og T-celler, stimuleres til å dele
seg hurtig og utvikle seg til ef-
fektorceller med spesifikke opp-
gaver. B-cellene utvikles til plas-
maceller som produserer og
skiller ut antistoff. En finstemt
regulering av immunreaksjonen
er viktig for at immunforsvaret
skal angripe fremmede virus og
bakterier, og ikke kroppens friske
celler. I studien er det vist at B-
cellene produserer mindre anti-
stoff når de påvirkes av bein-
morfogene proteiner, og at dette
skyldes hemming av både vekst
og utvikling til plasmaceller.
Også utviklingen av T-celler blir
hemmet av beinmorfogene
proteiner. Studien viser dermed
at beinmorfogene proteiner kan
regulere immunreaksjoner.
Lymfekreft er kreft som har

oppstått fra immunceller i lymfe-
knuter. Gjennom sitt arbeid fant
Kanutte at mens noen lymfe-
kreftceller delte seg saktere ved
kontakt med beinmorfogene
proteiner, var det andre kreft-
celler der veksten ikke ble hem-
met. Siden kreft karakteriseres

ved ukontrollert celledeling, er
det naturlig å tenke seg at mot-
standsdyktigheten mot bein-
morfogene proteiner kan være et
steg i kreftutviklingen.
Signalveier nedstrøms for bein-
morfogene proteiner ble kartlagt
og det ble gjort rede for end-
ringer i signalveiene som kan for-
klare motstandsdyktigheten i
lymfekreftcellene. Disse end-
ringene kan være nye mål for be-
handling av lymfekreft.

Ingebjørg
Skrindo for-
svarte den 22.
juni av-
handlingen
”T lympho-
cytes in
upper airway
allergy:

Effector T cells and regulatory T
cells in pollen induced allergic
rhinitis” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. Ingebjørg
har utført sitt arbeide ved La-
boratory for Immunohis-
tochemistry and
Immunopathology (LIIPAT),
Departement of Pathology and
Centre for Immune Regulation
(CIR), Universitetet i Oslo og
Oslo Universitetssykehus,
veiledet av Frode L.Jahnsen.
Forekomsten av allergi og

atopiske sykdommer har økt i
den vestlige delen av verden i
løpet av det siste tiåret. For å
kunne ta hånd om denne utford-
ringen er det nødvendig med en
bedre forståelse av mekanismene
bak allergiske reaksjoner. Inge-
bjørg har i sin avhandling
fokuset på å studere T-celler,
både effektor T-celler og
regulatoriske T-celler i pollen-
indusert allergi i øvre luftveier.
Arbeidene i denne avhandling
har bidratt til å øke forståelsen
for T-cellenes funksjon ved al-
lergisk rhinitt, bl.a ved å vise at
de kan aktiveres direkte i neses-
limhinnen uten rekruttering av
celler fra andre organer. Denne
kunnskapen kan brukes til å for-
søke å utvikle behandlings-
metoder som kan hemme ak-
tiveringen av T-celler i neses-
limhinnen.
Ingebjørg og medarbeidere har

funnet en økning av regula-
toriske T-celler i neseslimhinnen
hos allergiske pasienter etter eks-
ponering for allergen, som sams-
varer med resultater fra dyre-
modeller. Medikamenter som
kan påvirke blansen mellom
regulatoriske T-celler og effektor
T-celler i neseslimhinnen kan
være et mulig angrepspunkt for
fremtidig anti-allergisk behand-
ling. Gjennom sitt arbeid har

Ingebjørg også identifisert
mekanismer for hvordan T-cel-
lene som skal utøve sin funksjon
i nesen finner veien dit, såkalt
”homing”. Dette kan bidra til
lettere å studere T-cellene som er
involvert i allergiske reaksjoner i
nesen, og kan også være et mulig
angrepspunkt for behandling av
allergi i øvre luftveier.

Kristin Meis-
dalen Müller
forsvarte 21.
juni sin av-
handling
“Stimulation
of cell proli-
feration by
agonists

activating G protein-coupled
receptors: Signalling mecha-
nisms involved and interaction
with receptor tyrosine kinases”
for graden ph.d ved Universitetet
i Oslo. Hennes veilder var Dagny
Sandnes og arbeidet ble utført
ved Klinikk for diagnostikk og
intervensjon, Institutt for klinisk
medisin.
Kristin har studert sammspil-

let mellom ulike faktorer som
påvirker cellevekst. Hun har stu-
dert hvordan hormoner og andre
substanser som virker via G-pro-
teinkoplede reseptorer regulerer
cellevekst i normale og maligne
celler. Det er velkjent at både
vekstfaktorer, hormoner og an-
dre agonister som virker på G-
proteinkoplede reseptorer kan
stimulere cellevekst. Blant ago-
nister som stimulerer G-protein-
koplede reseptorer er særlig pros-
taglandiner mye studert. Prostag-
landiner er involvert i regulering
av en rekke viktige funksjoner i
kroppen. De kan også spille en
rolle i utvikling av sykdommer,
særlig ulike betennelsessykdom-
mer og kreft. I den sammenheng
er det interessant at en rekke stu-
dier har vist at regelmessig bruk
av acetylsalicylsyre (aspirin) eller
andre betennelsesdempende
legemidler (NSAIDs) gir en sig-
nifikant reduksjon i risiko for ut-
vikling av kreft i tykktarm/ende-
tarm.
I avhandlingen sin har Kristin

og hennes kolleger studert lever-
celler og funnet at prostaglandin
E2 (PGE2) virker via ulike resep-
torer og intracellulære signalme-
kanismer i normale og maligne
celler. I normale celler virker
PGE2 uavhengig av vekstfak-
toren EGF, og forsterker effekten
av EGF,mens i maligne celler
virker PGE2 indirekte ved å fri-
gjøre vekstfaktorer som virker på
reseptoren for EGF.Videre stu-
dier i maligne celler fra bukspytt-
kjertel og tykktarm viser at andre

agonister som virker via G-pro-
teinkoplede reseptorer kan
stimulere cellevekst via meka-
nismer som både er avhengige og
uavhengige av reseptoren for
EGF, og som varierer mellom
ulike typer celler. Det er de siste
årene introdusert flere medika-
menter til kreftbehandling som
virker ved å hemme signaler fra
EGF-reseptoren, og det er derfor
viktig å forstå hvordan disse vil
påvirke cellevekst i celler som
også er stimulert via andre
reseptorer.

Den 10. juni
forsvarte
Lina Rodahl
sin avhand-
ling ”Regu-
lators of
endosome
dynamics in
cell signalling

and disease” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Institutt for klinisk
medisin, Radiumhospitalet med
Harald Stenmark som veileder.
Ved hjelp av bananfluen (Dro-

sophila melanogaster) har Lina
studert hvordan endosomer er
med på å regulere celle signaler-
ing in vivo.Aktiviteten til en
rekke signalmolekyler skrues av i
endosomene. Dette betyr at hvis
ikke endosomene fungerer slik
de skal kan cellen motta for mye
av visse signaler noe som kan har
en betydning i utvikling av kreft.
Endosomene dannes og kontrol-
leres nøye av mange ulike prote-
iner. To av disse proteinene er
Vps4 (Vacuolar protein sorting
4) og Fab1 (Fragmented and
binucleated 1) og det er disse to
proteinene Lina har fokusert på
gjennom sitt arbeide. Hun har
brukt bananflue som enmodell
for menneskekroppen og studert
hvordanVps4 og Fab1 påvirker
vekstkontroll via endosomene.
Mange viktige proteiner, in-

kludert de som kontrollerer
endosomene i bananflue, er be-
vart gjennom evolusjonen. Det
betyr at bananflueproteinene og
prosessene de styrer, er svært like
og direkte sammenliknbare med
prosessene hos oss mennesker.
Rodahl ødela Vps4-funksjonen i
bananfluer og oppdaget at
signaler, som er tilknyttet ulike
krefttyper i mennesker, ble ak-
tivert. Sammenmed blokkering
av celledød førte dette til at cel-
lene oppførte seg som kreftceller.
Ødeleggelse av Fab1 førte ikke til
ukontrollert kreftvekst. På bak-
grunn av disse funnene kanVps4
potensielt være et angrepspunkt
for målrettet kreftbehandling.
Mathis Korseberg Stokke dis-
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puterte den 8.
juni og for-
svarte da sin
avhandling
”SERCA2-
RyR2
interplay at
the heart of
Ca2+ wave

development: Experimental stu-
dies on mechanisms underlying
triggered arrhythmias” for
graden ph.d. ved Univeristetet i
Oslo. Hans arbeid som ble utført
ved Institutt for for eks-
perimentell forskning, Ullevål
sykehus, ble veiledet av Ivar
Sjaastad og Ole M. Sejersted.
Store deler av Mathis arbeid ble
utført i samarbeidet med en
gruppe ved Universitetet i Man-
chester.
Mathis har i sitt doktorgrads-

arbeid studert hvordan hjertets
proteiner inngår i et komplekst
samspill i prosesser som kan lede
til hjertestans.Mange hjertesyk-
dommer ender med hjertesvikt.
Denne tilstanden kan ikke
kureres, og mange av pasientene
dør av plutselig hjertestans.
Dyrestudier har gitt håp om at
genterapi som kan styre funk-
sjonen til enkeltproteiner i
hjertet kan være en fremtidig be-
handling.
Funnene i avhandlingen bidrar

til en pågående diskusjon om
hvilke proteiner som kan være
mål for behandling av hjertesvikt
og forebygging av hjertestans.
Normal hjertefunksjon er
avhengig av koordinert
sammentrekning av millioner av
muskelceller. Denne prosessen
hviler spesielt på en nøye
regulering av kalsium, og mang-
lende kontroll over kalsium i cel-
lene kan føre til hjertestans. Dette
skjer hvis ukontrollert kalsium-
frislipp fører til selvforsterkende
kalsiumbølger.Ved hjertesvikt er
det økt risiko for hjertestans som
følge av kalsiumbølger,men års-
aken er ukjent.Man vet imid-
lertid at hjertesvikt medfører
endringer i proteinene som
styrer kalsium i cellene, bl.a.
SERCA-proteinet. Stokke og
medarbeidere har studert betyd-
ningen av redusert SERCA for
utvikling av kalsiumbølger og
hjertestans. De har vist at hjerte-
celler fra genmodifiserte mus
medmindre SERCA har færre
kalsiumbølger. Betydningen av
mindre SERCA avhenger imid-
lertid av samspillet med andre
proteiner i hjertet. Dette sam-
spillet endres etter reduksjon av
SERCA-proteinet, noe som kan
gjøre hjertemuskelcellene mer
utsatt for kalsiumbølger i stres-
situasjoner. Et eget prosjekt viste

at kalsiumbølger som oppstår i
slike situasjoner kan forhindres
ved hjelp av medikamenter som
reduserer innstrømming av
kalsium i hjertecellene. På sikt
kan slik viten medføre bedre fo-
rebygging av hjertestans.

24. juni for-
svarte
Katrine
Nergård
Bjerkan sin
avhandling
“Identifi-
cation and
molecular

characterization of novel regu-
lators of reproductive develop-
ment in Arabidopsis thaliana”
for graden ph.d. ved Univer-
sitetet i Oslo. Arbeidet har blitt
utført ved Institutt for mole-
kylær biovitenskap med Paul E.
Grini som veileder.
Gjennom sitt doktorgrads-

arbeid som hadde som hovedmål
å øke kunnskapen rundt proses-
sen for frøutviking, har Katrine
identifisert et gen som er livs-
viktig for at frø skal overleve. Av-
handlingen var fokusert på iden-
tifisering av nye gener involvert i
regulering av prosesser innen re-
produksjonen som fører til frukt
og frøutvikling. Reproduksjon i
planter er nødvendig for frukt og
frøutvikling som igjen er essen-
sielle matkilder for både men-
nesker og dyr. Å forstå faktorer
som fører til frødannelse kan
derfor bli viktig i møte fram-
tidige utfordringer, slik som
klimaendringer, plantesykdom-
mer og underernæring ved en-
sidig kosthold.
Bjerkan og medarbeidere har

karakterisert de to genene AGL36
ogWDR55 i et forsøk på å forstå
rollen til deres genpodukt i re-
produksjon. Regulering av re-
produksjon kan skje på forskjel-
lige nivåer og mekanismene er
grunnleggende prosesser som
ofte er bevart i evolusjonen mel-
lom planter og dyr. Regulering av
genuttrykk, for eksempel, er
viktig for at riktige gener skal bli
aktivert til rett tid og rett sted.
Frøutvikling er en aktiv periode
for genuttrykk med distinkte sta-
dier sommå koordineres. For-
skjellig genaktivisering fra mor
og far er også med på å bestem-
me størrelsen til avkommet i
både planter og dyr da far pro-
moterer større avkommens mor
promoterer mindre avkom.
Balansen mellom genuttrykket
mellommor og far er derfor
viktig for kontrollert frøutvik-
lingen. AGL36 er en transkrip-
sjonsfakor som er med på å
regulere flere gener. AGL36 er

kun uttrykt fra mor og er inaktiv
fra far. Det finne flere eksempler
på lik imprinting i dyr,men kun
noen få er så langt karakterisert
for planter. Regulering kan også
skje ved nedbryting av proteiner
slik at de blir inaktivert til riktig
tid og riktig sted.WDR55 er
trolig involvert i regulering av
både gamet (egg og spermceller),
embryo og frøbeholder (frukten)
utvikling i planter. Funksjonen i
disse prosessene kan være gjen-
nom protein degradering eller
proteinmerking daWDR55
interagerer med CUL4 og kan
derfor være en substrat reseptor
for en CUL4-baser E3 ligase.
WDR55 finnes også i mus, hvor
det er vist atWDR55 er
nødvendig for embryo utvikling.
WDR55 er derfor et essensielt
gen i både planter,mus og
potensielt også i mennesker.

Tilahun
Tolesa Hafte
forsvare den
21. juni av-
handlingen
“Synthesis
and transport
of glycopro-
teins and

proteoglycans in the apical and
basolateral secretory pathways of
epithelial MDCK cells” for gra-
den ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for molekylær bioviten-
skap med Kristian Prydz og
Heidi Tveit som veiledere.
Sorting of newly synthesized

proteins in the secretory pathway
of polarized cells is governed by
signals of proteinacous nature or
post-translationally added struc-
ures such as glycans. Proteins
destined for the apical and baso-
lateral membrane domains travel
a common route through the
secretory pathway to the trans-
Golgi network, from where
further transport is mediated by
specialized apical and basolateral
transport containers. Hafte and
co-workers have studied the
apical sorting capability of the
serglycin molecule and the
differential post-translational
modification in the apical and
basolateral pathways.
The glycosaminoglycan (GAG)

attachment domain of serglycin
was transferred to the junction
between green fluorescent pro-
tein (GFP) and rat growth hor-
mone (rGH), a non-glycosylated,
non-sorted secretory protein.
The sorting of this and other
genetically engineered proteins
were studied inMadin Darby
canine kidney (MDCK) cells.
Hafte found that the serglycin

GAG domain was mainly modi-
fied with chondroitin sulfate
(CS) chains andmediated apical
sorting in the rGH context, but
the higher sulfation intensity in
the basolateral route was lost.
This capability seemed to be
coded by structures outside the
GAG binding domain of sergly-
cin, although not the internal
disulfide bridge of the protein
core. The protein core also har-
bours a second type of apical
sorting information of yet un-
identified nature, since serglycin
molecules from which all GAG
attachment sites had been remo-
ved were also secreted mainly to
the apical medium.
Hafte and co-workers further

addressed whether N-glycans
could be differentially processed
in the apical and basolateral
secretory routes. Only marginal
differences in N-glycan process-
ing and site occupancy were
observed for the model proteins
after their respective apical and
basolateral secretion. Insertion of
the GAG attachment domain,
however, influenced the synthesis
of the N-glycan structures in a
more acidic direction. Thus in
PGs that also carry N-glycans,
the GAGmodification may have
an impact on N-glycan structure.

Helén Sophie
Haugen for-
svarte den 17.
juni sin av-
handling
"Analysis of
the stucture
and mode of
action of pe-

diocin-like bacteriocins” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for molekylær bioviten-
skap veiledet av Jon Nissen-
Meyer, Per Eugen Kristiansen og
Gunnar Fimland.
Pediocin-lignende peptider

produseres av noen typer melke-
syrebakterier og har evnen til å
drepe blant annet listeria bak-
terier. Peptidene dreper bakterier
ved at de binder seg til og endrer
et protein som har ansvar for å
transportere sukker inn og ut av
bakteriecellen. Arbeidet har ført
frem til en strukturell og funk-
sjonell modell av curvacin A, og
belyst detaljer i samspillet mel-
lom det antibakterielle peptidet
og transporter-proteinet i
bakterien som peptidet angriper.
Strukturen til curvacin A har
blitt bestemt ved hjelp av NMR
(Nuclear Magnetic Resonance).
Curvacin A har to forskjellige
strukturelle regioner: en S-
formet beta-plate struktur etter-

fulgt av to spiralformede alfa-
helikser. De to regionene er
separert av en hengselsregion,
som gjør at peptidet er fleksibelt.
Fra tidligere arbeid er det antydet
at pediocin PA-1 har en lignende
struktur som består av en S-for-
met beta-plate struktur etterfulgt
av en spiralformet alfa-heliks
med en ustrukturert hale.
Ved å bytte ut enkelte amino-

syrer, byggesteinene som alle
peptider og proteiner består av,
og teste hvor potente disse pe-
ptid-variantene er, kan man be-
stemme hvor viktige disse
aminosyrene er for den antibak-
terielle aktiviteten til curvacin A
og pediocin PA-1. På denne
måten ble aminosyrer i den
spiralformede alfa-heliks regi-
onen vist å være viktig for den
antibakterielle aktiviteten til
curvacin A og pediocin PA-1. I
den foreslåtte modellen vil den
S-formede beta-plate regionen
ligge i overflaten mens den
spiralformede alfa-heliks regi-
onen vil trenge dypere inn i
membranen til bakteriene som
curvacin A og pediocin PA-1
dreper.Variasjoner i aminosyre-
sammensetningen i peptidene og
i transporter-proteinet som de
binder seg til kan forklare hvor-
for forskjellige peptider dreper
ulike bakterier.

Den 8. april
forsvarte
Glareh As-
karieh av-
handlingen
”Coupled
folding and
binding -
Studies of

BRICHOS and spider silk
proteins” for graden ph.d. ved
universitetet i Oslo. Hennes
arbeid som ble utført ved Kje-
misk institutt, ble veiledet av
Stefan Knight, Jan Johansson og
Carl Henrik Gørbitz.
Coupled folding and binding

lies at the heart of many bio-
logical processes. Surfactant
protein C and spider silk proteins
are merely two examples of how
nature utilizes elegantly pro-
grammed and regulated pat-
hways to mediate protein synthe-
sis, folding and processing, by
inhibiting or promoting tran-
sition to higher order structures,
before arriving at the final func-
tional state of each protein.
Spider silk is composed of large
proteins that form silk fibers
through a combined folding and
self-assembly process, which we
know very little about. Surfactant
protein C is part of a complex
pulmonary surfactant system,

which enables effortless breat-
hing by regulating surface ten-
sion in alveolar sacs during in-
spiration/expiration cycles. This
protein is involved in coupled
folding binding processes that
may have an undesired outcome,
where the protein may aggregate
and cause ER stress and cell
apoptosis.
In this thesis, we present a

novel function for the highly
conserved N-terminal domain of
spider silk proteins, as a pH relay
that regulates the solubility and
assembly of the entire protein
within a narrow physiological
pH range. This is an important
stepping-stone for further under-
standing of the elegantly regula-
ted and fine-tuned self-assembly
of spider silk in vivo. Based on
our investigations on the human
surfactant protein C, we propose
a structural and functional role
not only for this protein alone,
but also for other proteins that
belong to the novel BRICHOS
superfamily. They report here for
the first time a human amyloid
disease that is associated to
mutations acquired by the BRI-
CHOS domain, which acts as a
steric chaperone in surfactant
protein C.Obtaining a thorough
understanding of these processes
will shed light on fundamental
questions important for many
other biological systems.

Bernt Chris-
tian Hellerud
forsvarte den
6. juni sin
avhandling
"Meningo-
coccal sepsis:
Beneficial

and harmful inflammatory me-
chanisms" for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. Arbeidet har
blitt utført ved Institutt for kli-
nisk medisin, Kvinne- og barne-
klinikken med Petter Brandtzæg
som veileder.
Hellerud har i sin avhandling

studert sykdomsmekanismer ved
meningokokksykdom.Meningo-
kokk-bakterier kan gi smittsom
hjernehinnebetennelse eller al-
vorlig blodforgiftning. Sykdoms-
utviklingen bestemmes av bak-
terieveksten i blodbanen og
kroppens immunrespons.Ved
lavt til moderat antall meningo-
kokker i blodet fant Hellerud og
kolleger at ett enkelt molekyl i
bakterieveggen (lipopolysak-
karid, LPS) er ansvarlig for hele
immunresponsen gjennom ak-
tivering av ett enkelt signalsystem
hos hvite blodceller (CD14/TLR4
reseptorer).
Ved høyt antall meningo-

kokker som hos pasienter med
alvorlig blodforgiftning, er im-
munresponsen mer kompleks og
involverer flere systemer, inklu-
dert komplementsystemet som
er et plasma kaskade system som
aktiveres ved infeksjon, og TLR2.
Den viktigste forsvarsmeka-
nismenmot meningokokker er
deponering av komplement-
proteiner på bakterieoverflaten
som enten kan perforere bak-
teriene slik at de sprenges eller
stimulere hvite blodceller til å
spise dem. Perforasjonsmeka-
nismen er regnet som den vik-
tigste. Forskerne fant at begge
mekanismene er avhengig av
antistoffmediert komplement-
aktivering men at en effektiv per-
forasjonsmekanisme stiller større
krav til mengde og type antistoff
enn det som kreves for at hvite
blodceller skal spise bakteriene.
Hellerud fant videre at

deponering av komplement-
aktiveringsprodukter på men-
ingokokkene gjør at disse binder
seg til røde blodceller, og at slik
binding kan begrense hvite blod-
cellers evne til å spise dem.Med
gris som forsøksdyr ble det ut-
viklet en ny modell for alvorlig
meningokokksykdom som på en
realistisk måte etterligner alvorlig
blodforgiftning hos mennesker.
Via denne modellen kunne en
vise at LPS er det viktigste syk-
domsfremkallende molekylet hos
meningokokkene,men at også
andre molekyler kan bidra når
bakteriemengden øker.

Cand.med.
Petra Kaete
Aden for-
svarte 27.
mai sin av-
handling
”Gluoco-
corticoid

effects on neuronal proliferation,
cell death and differentiation in
the immature nervous system ”
for graden ph.d. ved Universi-
tetet i Oslo. Arbeidet ble utført
ved Institutt for klinisk medisin,
Kvinne- og barneklinikken med
Jon Lømo som veileder.
Den kliniske problemstillingen

som ligger i bakgrunnen er at
mødre med truende for tidlig
fødsel blir behandlet med gluko-
kortikoider for å fremme lunge-
utviklingen hos fosteret. Også
etter fødsel har premature barn
blitt behandlet med
glukokortikoider for å forhindre
lungesykdom. Etter hvert har
man erkjent at disse behandling-
ene øker risikoen til å få skade i
nervesystemet enten i form av
cerebral parese eller andre
former av sentral nerveskade

som gir seg uttrykk i motoriske
vansker.
I avhandlingen ble lillehjerne

fra kyllingembryo brukt som
modellorgan for å undersøke
glukokortikoiders påvirkning av
umodne nerveceller. Det ble også
etablert en cellekultur av nerve-
celler fra kylling embryo cere-
bellum. Denne kombinasjonen
av experimentsystemer gjorde
det mulig å synliggjøre effekten
av to forskjellige glukokorti-
koider, dexamethason og hydro-
kortison, i henhold til apoptose,
proliferasjon og differensiering
både in vivo og in vitro. De to
glukokortikoider skilte seg ikke i
effekten på nervecelledød. Aden
og medarbeidere kunne vise at
dexamethason hemmet både
nervecelledannelse og induserte
nervecellemodning sterkere enn
hydrokortison. Sannsynligvis er
derfor behandlingen med dexa-
methasonmer skadelig for ner-
vesystemet enn behandling med
hydrokortison. I tillegg har kyl-
linglillehernemodellen inkludert
nervecellekultur vist seg å være
en egnet modell for å studere ef-
fekter av ulike substanser på
umodne nerveceller.

Mads Haug-
land Haugen
forsvarte 11.
mai sin av-
handling
"Posttrans-
lational Mo-
dification
and Sub-

cellular Localization of Metas-
tasis-associated Proteins” for
graden ph.d ved Universitetet i
Oslo ved Institutt for Klinisk
medisin. Arbeidet ble utført ved
Institutt for kreftforskning,
radiumhospitalet med Gunhild
M.Mælandsmo som veileder.
Metastaser er hovedårsaken til

fatalt utfall hos pasienter med
kreft og per i dag finnes det få ef-
fektive behandlingsmetoder mot
spredning. Kreftmetastase er en
kompleks prosess som involverer
mange steg hvorav hvert enkelt er
dirigert av samspillet mellom
tumor- og normal-celler, og hvor
et stort antall proteiner er invol-
vert. Ved å bedre forså de mole-
kylære funksjonene til de im-
pliserte proteinene vil man kun-
ne identifisere nye terapeutiske
mål.Mads har i sin avhandling
beskrevet modifisering og loka-
lisering av proteiner involvert i
spredning av kreftceller fra hud
og tykk-/endetarm, samt evnen
til spesifikk binding av antistoffer
rettet mot S100 proteiner. Anti-
stoffer benyttes både til diagnose
og behandling av kreft. Deres
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nytteverdi beror i stor grad på
evnen til kun å gjenkjenne ett
spesifikt mål. Antistoffer mot
S100-proteiner benyttes per i dag
i klinisk analyse ved bruk av
immunhistokjemi og ELISA. På
initiativ fra ISOBM, et interna-
sjonalt samarbeid for kvalitets-
sikring av tumormarkører, ble et
utvalg antistoffer mot enkelt-
proteiner i S100-familien under-
søkt. Mange ble funnet å være
svært spesifikke,men det var
også enkelte som reagerte med
andre S100 proteiner.
Rollen til hvert enkelt protein

avhenger i stor grad av samspillet
med andre proteiner og derfor
ofte fysisk interaksjon. Således
påvirkes proteinenes funksjon av
hvor i cellen de befinner seg og
dette kontrolleres i mange tilfel-
ler av de posttranslasjonelle
modifiseringene. Det kalsium-
bindende proteinet S100A4 og
cystein proteasen legumain har
begge blitt assosiert med enmer
metastatisk fenotype i mange
krefttyper,men på hvilken måte
de bidrar til dette er fortsatt i høy
grad ukjent. Haugen har i sitt
arbeid påvist at proteinene
S100A4 og legumain finnes i flere
varianter, noe som tyder på at de
er modifisert. I melanom celler
ble det funnet at proteolytisk ak-
tivitet av legumain ble inhibert
av cystatin E/M som resulterte i
redusert celleinvasjon. Legumain
ble også for første gang beskrevet
i sin aktive form i cellekjernen på
cellelinjer og subkutane xeno-
grafter fra mus. Dette åpner for
videre spekulasjoner om at
denne spesifikke proteasen har
en transkripsjonell regulerende
effekt. Legumain og S100A4 er
foreslått benyttet som terapeu-
tisk mål i behandling mot kreft,
og den nye informasjonen brin-
ger oss et skritt nærmere at dette
kan bli en realitet.

Kirsti Sol-
berg Lands-
verk forsvarte
den 5. mai sin
avhandling
”Radiation-
induced cell
cycle check-
points in

malignant lymphocytes” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo, Institutt for klinisk medi-
sin. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for kreftforskning, radi-
umhospitalet med Trond Stokke
som veileder.
Strålebehandling er en etablert

metode for behandling av kreft,
enten alene eller i kombinasjon
med cellegift og/eller kirurgi.
Kirsti Solberg Landsverk har

studert effektene av røntgenstrål-
ing på cellelinjer fra maligne
lymfocytter. Effektiviteten av
denne behandlingsformen av-
henger av hvilke genetiske egen-
skaper kreftcellene har. For å få
mer kunnskap om hvorfor kreft-
celler responderer forskjellig på
strålebehandling, har de mole-
kylære mekanismene som ak-
tiveres etter strålingsindusert
DNA skade blitt studert.
Landsverk og kolleger har fun-

net at røntgenstråling hindrer
celler medmutasjoner i tumor
suppressor proteinet TP53 fra å
dø ved apoptose etter behandling
med en spesiell type cellegift
(mitosehemmere). Dette funnet
belyser kompleksiteten i å kom-
binere stråling og cellegift i kreft-
behandling. Ved valg av behand-
lingsformmå det tas hensyn til
de molekylære faktorene i kreft-
cellen. Fordi mange kreftceller
har mistet evnen til å stoppe opp
i en spesifikk fase av cellesyklus
(G1 fase) er de avhengig av intakt
stoppmekanisme i en annen fase
(G2 fase) for å få tid til å reparere
skaden og dermed overleve strål-
ingsindusert DNA skade. I det
videre arbeidet har Landsverk og
kolleger studert i detalj de mole-
kylære mekanismene som kon-
trollerer stoppmekanismen i G2
fase. Hemming av denne meka-
nismen vha spesifikke medika-
menter kan føre til at flere celler
dør og strålebehandlingen virker
bedre. Dette prinsippet kan ut-
nyttes til å utvikle mer målrettet
kreftbehandling.

Ingerid
Weum
Abrahamsen
forsvarte 14.
april sin av-
handling
”Targeting
cancer by
donor im-

munity” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Institutt for klinisk
medisin, Radiumhospitalet med
Johanna Olweus som veileder.
Allogen stamcelletransplanta-

sjon er potensielt livreddende be-
handling for leukemi og lymfom,
men behandlingen kan i seg selv
føre til alvorlig sykdom eller død.
Ved transplantasjonen mottar
pasienten blodstamceller fra en
frisk giver. Sammenmed stam-
cellene gis ulike blodceller. Noen
av disse, T-cellene, er viktige for å
redusere pasientens risiko for til-
bakefall av sykdommen og infek-
sjoner. Samtidig kan de forårsake
transplantat-mot-vert sykdom.
IngeridWeumAbrahamsen og
medarbeidere har i denne av-

handlingen vist at pasientens
immunforsvar kommer seg ras-
kere hvis stamcellene er høstet
fra blodet enn hvis de er høstet
fra benmargen til giveren.
Immunforsvaret kommer seg
også raskere hvis pasienten ikke
utvikler transplantat-mot-vert
sykdom.
I hoveddelen av avhandlingen

har Abrahamsen og medarbei-
dere dyrket T-celler i laboratoriet
som kan drepe kreftceller uten å
forårsake transplantat-mot-vert
sykdom.Utgangspunktet for
metoden er at T-celler fra per-
soner sommangler vevstype-
molekylet HLA-A2 vil reagere
kraftig på HLA-A2. I eksperi-
mentene dyrkes T-celler fra
HLA-A2-negative, friske givere
sammenmed HLA-A2 som
presenterer en bit av proteinet
CD20. CD20 er uttrykt i normale
B-celler og i en rekke B-celle
leukemier/lymfomer. På denne
måten genereres T-celler som er
rettet mot CD20/HLA-A2. For å
kunne bruke disse cellene til be-
handling av pasienter, er det vik-
tig at T-cellene er målstyrt mot
kreftcellene (ikke gir transplan-
tat-mot-vert sykdom) og er ef-
fektive til å drepe dem.Det ble
derfor utført ulike laboratorie-
forsøk som viste at T-cellene har
en spesifikk effekt og at de dreper
celler fra pasienter med B-celle
sykdommene kronisk lymfatisk
leukemi, follikulært lymfom og
akutt lymfatisk leukemi.

Solveig
Sirnes for-
svarte 13. apr
il sin av-
handling
”The con-
nexin gene
family in cell

communication and cancer” for
graden ph.d.ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for klinisk medisin, Radi-
umhospitalet med Edgar Rivedal
som veileder.
Cellene i kroppen kommuni-

serer seg imellom på flere for-
skjellige måter. Direkte kom-
munikasjon skjer via gap junc-
tion kanaler som finnes i de fleste
celletyper i kroppen. Sirnes har
undersøkt hvordan slik celle-
kommunikasjon påvirker kreft-
utvikling. Gap junction kanalene
er bygget opp av proteiner kalt
connexiner. Connexin-familien
består av 21 medlemmer hos
mennesket. Sirnes og medarbei-
dere har undersøkt uttrykket av
connexiner i normal tykktarm og
i svulster fra tykk- og endetarm.
Seks forskjellige connexin iso-
former er uttrykt i normal tarm,

og uttrykket av ett av dem
(Connexin45) er redusert i tykk-
og endetarmssvulster pga DNA
metylering.
Kreftceller fra tykktarm kom-

muniserer ikke fordi uttrykket av
connexiner er nedregulert eller
proteinene er feillokalisert.
Pasienter som har svulster med
nedsatt mengde av ett av disse
kanalproteinene (Connexin43)
har dårligere prognose enn andre
pasienter. Dette kan tenkes brukt
i vurdering av hvorvidt pasienter
bør få ekstra kjemoterapeutisk
behandling.Mange kreftfrem-
kallende stoffer kan hindre cel-
lekommunikasjon gjennom gap
junction kanalene. Sirnes og
medarbeidere undersøkte de
underliggende mekanismer for
slik hemming av cellekommu-
nikasjon med det kreftfrem-
kallende stoffet TPA. TPA førte
til store endringer i gap junction-
strukturen, og i tillegg fant man
at flere signalveier er involvert i
blokkeringen av gap junction
kanalene. Disse studiene gir økt
forståelse av betydningen av
intercellulær kommunikasjon
under kreftutvikling som kan få
betydning i fremtidig kreft-
behandling.

Halvor Lauv-
stad Holen
forsvarte 16.
desember
2010 sin av-
handling
”Eph
receptor

tyrosine kinases and ephrin
ligands – expression, interaction
and function in cancer and
immunity” ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved In-
stitutt for klinisk medisin, Ulle-
vål sykehus med Hans-Christian
Åsheim som veileder.
Holen har undersøkt hvordan

stimulering av Eph- og ephrin
proteiner på overflaten av im-
munsystemets hvite blodceller
kan påvirke disse cellenes evne til
å overleve og forflytte seg. Dette
er egenskaper som er av avgjør-
ende betydning ved spredning av
kreft, noe som gjør disse pro-
teinene interessante i forhold til
både å forstå mer av og bekjempe
denne sykdommen. Eph-resep-
torer er en familie av membran-
bundne kinaser som sammen
med sine ligander, ephriner,
påvirker en rekke egenskaper ved
cellene som form, bevegelse,
overlevelse og evne til å danne
flercellede strukturer (som for
eksempel blodårer) i kroppen.
I den første delen av doktor-

gradsarbeidet viser Holen og
medarbeidere at ephriner er til

stede på T-celler, og at disse også
kan observeres på celler fra
kreftpasienter (med lymfomer
eller leukemi). Stimulering av
ephriner på en variant leukemi-
celler satte i gang prosesser i
cellen som gav økt motstandmot
celledød. I den andre delen av
arbeidet viser Holen at Eph-
proteiner også finnes på T-celler
og at stimulering av disse pro-
teinene fører til at cellene i større
grad kan forflytte seg. De siste
delene av arbeidet er viet til
potensialet en type ephriner har
til å interagere medmolekyler
som ikke er av den klassiske Eph-
typen, hvordan denne inter-
aksjonen muliggjøres og at kon-
sekvensen av denne interaksjo-
nen igjen er økt bevegelse av
hvite blodceller, i dette tilfellet B-
celler.

Ole Jørgen
Bjarnason
Landsverk
disputerte
den 4.mars
og forsvarte
da sin av-
handling ”
MHC II and

the Endocytic Pathway;
Regulation by Invariant Chain ”
for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble ut-
ført ved Institutt for molekylær
biovitenskap med Oddmund
Bakke som hans veileder.
Som en del av immunre-

sponsen mot infeksjoner tar
dendrittiske celler oppmikrober
fra omgivelsene, bryter dem ned
til peptider og presenterer disse
for hjelper T celler påMHC II
proteiner. Dette er en viktig pro-
sess siden det er hjelper T cellene
som starter immunresponsen

mot de sykdomsfremkallende
mikrobene. I sin avhandling
studerte Ole Jørgen hvordan et
immunmolekyl som kalles ”den
invariante kjeden” (Ii) påvirker
hvordan membran proteiner
brytes ned i endocytosesporet og
hvordan dette proteinet reguleres
i dendrittiske celler. Uttrykk av Ii
gjør at progresjonen fra tidlige til
sene endosom i endocytose-
sporet går opptil fem ganger
langsommere enn normalt. Dette
fører til en samling av antigen og
MHC II proteiner i samme
endosom, og en saktere de-
gradering av disse. Dette betyr at
MHC II proteinene blir eks-
ponert for et større repertoar av
peptider, får tid til å laste dem
opp, og at vi derved får en mer
diversifisert immunrespons. I av-
handlingen sin undersøkte også
Ole Jørgen hvordan Ii blir
produsert i dendritiske celler, og

hvordan produksjonen reguleres
etter aktivering med bakterielle
komponenter. Resultatene viser
at produksjonen av Ii er
vedvarende høy etter aktivering
til tross for at produksjonen av
MHC II proteiner avtar. Et for-
høyet nivå av Ii kan ha kon-
sekvenser for normale
endocytiske prosesser,men også
dendritisk celle bevegelighet og
annet som påvirkes av den
invariante kjeden.Arbeidet kon-
kluderes med at den invariante
kjeden er av stor betydning for
hvordan dendritiske celler tar
oppmikrober, bryter dem ned til
passende antigener og derved
hvor effektivt kroppens
immunsystem kan bekjempe in-
feksjoner og kreft.
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