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Alt vi ikke vet

Prominente mennesker har tatt til orde for at vi skal legge mer vekt på det vi ikke vet.
Det er nok en hel del. Når vi underviser ved universiteter og høyskoler er både vi
lærere og studentene innstilt på å ligge tett opptil læreboka. Særlig er studentene inter-
essert i å identifisere potensielle eksamensspørsmål så tidlig som mulig. Upopulær blir
den lærer som sier ”dette kan vi ikke vite sikkert.” Senere i studiet eksponeres
studentene for en viss usikkerhet. Fortsetter de til doktorgradsnivå får de full pakke
med usikkerhet og må de finne svarene selv. I disse quiz-tider kan det likevel synes som
om det alltid er noen som vet det ”vi ikke vet.”

Visste du for eksempel at den første fotballkampen for kvinner ble spilt i Kina 206 år før Kristus?

Selv om dette er en mulighet er det basert på en freske fra Han dynastiet hvor to kvinner sparker noe som
ser ut som en lærball, men sikre kan vi ikke være.

Visste du at den første regnfrakken ble laget i 1609 i Mexico? Eller var det en poncho? Kan vi være sikre?
I følge inventors.about.com var det Charles Macintosh som laget den første regnfrakken i 1823, men sikre
kan vi ikke være.

Visste du at søtningsmiddelet Sakkarin ble framstilt for første gang i 1879?

Kan vi være sikre på dette? Finn ut selv.

(Primærfakta hentet fra ”alle tiders spill”).

Ikke vær lei deg dersom du ikke visste noe av dette. Verre er det kanskje at kunnskap kan komme og for-
svinne igjen. Innen våre fagfelt har klassiske disipliner som enzymkinetikk og metabolisme tapt terreng
for moderne molekylærbiologi og array-teknikker. Ikke noe er galt med det moderne, men en slik faglig
endring er ikke resultat av faglige prioriteringer, men snarere av at nestorer innen disse feltene har nådd
pensjonsalderen.

I forrige lederartikkel prøvde jeg å tenke høyt om hvorfor så få fra Norden reiste på de store generelle kon-
gressene, som for eksempel FEBS-møtene. Mange foretrekker de snevre spesialiserte møtene. I mel-
lomtiden har Bruce Alberts – en av forfatterne av Molecular Biology of the Cell -  vært i Norge og fortalt
oss at han foretrekker å reise på møter innen fagfelt hvor han er en novise, men som han likevel er nys-
gjerrig på. Han oppsøker altså det han ikke vet noe om snarere enn å menge seg med det kjente. Selv er jeg
akkurat i dette øyeblikk i Skibotn på et Tromsø-drevet møte om matrix metalloproteinaser og vet hvor
vanskelig dette kan være, og samtidig hvor interessant det også er.

Skal vi strekke oss lenger innen våre fagfelt, må vi i følge Alberts altså oppsøke det ukjente, oppleve
usikkerheten og gleden ved å tygge fullstendig ukjent åndelig føde. Det kan være vanskelig mellom alle de
daglige og ukentlige faste poster, men kan anbefales sterkt for i det minste å føle seg faglig fornyet. Lykke
til.

PRESIDENT
Kristian Prydz

I min nye tilværelse som gjesteforsker på Radiumhospitalet arbeider jeg i en gruppe
som forsker på hvordan substanser tas inn i celler og transporteres innen cellene. En av
forskerne i gruppen har de siste årene benyttet denne kompetansen til å studere opptak
og transport av nanopartikler i celler. Siden jeg i min tid i Nycomed/Amersham/GE
Healthcare arbeidet med bruk av nanopartikler som mulige kontrastmiddel for
medisinsk avbildning har jeg engasjert meg noe i arbeidet som foregår med nanopar-
tikler i gruppen der jeg nå er gjesteforsker. Det er svært interessant lesing, eller kanskje
mer beskrivende deprimerende lesing, å se hvor mye tull som skrives om nanopartikler
selv i fagtidsskrifter som er i kategorien ”high impact journals”. Arbeid med nanopar-

tikler er tydeligvis et område hvor det er behov for langt mer tverrfaglig samarbeid. I dag preges feltet av
at det lages mange interessante nye partikler, men når det kommer til cellebiologiske forsøk eller forsøk
med dyr blir det presentert data som med svært få unntak leder til konklusjoner det ikke er dekning for. 

Dette er spesielt synlig i cellestudier der det trekkes slutninger om hvordan nanopartikler tas opp og
transporteres i celler og der forskerne avslører at de ikke er oppdatert på hva som har skjedd innen
fagfeltet de siste årene. Dette er av stor betydning for videre arbeid med nanopartikler fordi det svært ofte
konkluderes med opptak via en mekanisme (caveolae til caveosomer) som i følge forskerne skal medføre
at partiklene ikke blir nedbrutt i lysosomer. Ikke viser de at opptaket skjer via caveolae, og caveosomene
(som allerede er omtalt i lærebøker) er det siste året avskrevet som artefakt av den personen som
introduserte dem. I den grad det er opptak via caveolae så er ekspertene enige om at det som tas opp på
denne måten ender i endosomer og går videre i ”degradative pathway” til lysosomer.

I forsøk med små dyr er det også mye rart å se når det gjelder tolking av data. De aller fleste forfattere
fokuserer bare på om de kan se en liten økning i opptak av målsøkende nanopartikler i sykdomsområdet.
De kvantifiserer ikke biodistribusjonen av nanopartiklene. De overser at det som tas opp sykdoms-
området (oftest en kreftsvulst) er en svært liten prosent av det som injiseres og at mer enn 90% av par-
tiklene i de fleste tilfeller ender i annet vev enn det som er målet.

Hvor vil jeg med dette? Jeg vil påpeke at det er et stort behov for mer tverrfaglig samarbeid i den type
forskning som i stadig større grad kreves av myndighetene: Translasjonsforskning eller forskning som skal
være til nytte for samfunnet på kort sikt. Mitt andre poeng er at det er stort behov for videre satsing på
god grunnforskning. Eksempelet over viser at det bare blir tull dersom en satser på å bringe nanopartikler
ut i klinisk praksis uten å forstå hva som skjer med disse partiklene når de blir injisert i dyr og kommer i
kontakt med celler. 

Det heftet du nå har i hånden er det nest siste i den 35. årgang av NBS-nytt. At bladet har overlevd sine
første 35 år blir markert i neste nummer. I dette nummeret kan du lese om forskere på Ås som deltar i
arbeidet med å sekvensere hvetegenomet. Du finner omtale av diverse fagmøter (kreftbiologi-møte i Oslo;
annexin-møte i Barcelona; møte i Genève om stoffskiftesykdommer;  mikroskopikurs i USA; møte med
Nobelprisvinnere i Lindau). I tillegg til omtale av et møte om forskningspolitikk i Vitenskapsakademiet
og en oppsummering av årets aktiviteter i interessegruppen i Oslo, finner du de faste spaltene Biorabiaten
og Ordkløveri. Denne gangen har vi også gjengivelse av store deler av en interessant lederartikkel fra tids-
skriftet for den amerikanske cellebiologiforeningen. Takk til alle dere som har bidratt til dette nummeret. 

Husk at tidsfristen for påmelding av abstracts til Kontaktmøtet på Storefjell i januar er 1. november.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Med på veien mot et 
sekvensert hvetegenom

Brødhvete (Triticum aes-
tivum) er en av verdens
viktigste matplanter. I mot -
setning til andre viktige jord-
bruksplanter som for
eksempel ris, mais og potet,
er hvetegenomet ennå ikke
kartlagt. Dette jobber nå 
forskere i laboratorier over
hele verden med å gjøre noe
med og seks av disse arbeider
ved UMB i Ås.

Internasjonalt samarbeid
På listen over verdens mest
produserte jordbruksplanter (i
antall tonn) finner vi hvete på
fjerdeplass, etter sukkerrør, mais,
og ris, men foran potet, cassava
og soyabønne [1]. De siste
årenes revolusjon innen DNA-
sekvenseringsteknologi har ført
til en eksplosiv økning i antallet
sekvenserte landbruksplanter,
med potetgenomet publisert i
Nature i juli som det siste til-
legget på lista [2]. Men til tross
for denne “genomeksplosjonen”
og hvetes posisjon i det globale
matvaremarkedet, mangler fort -
satt genomsekvensen for hvete.
Dette hemmer både mulighetene
for god grunnforskning og 
van skeliggjør bruken av mo -
derne metoder for foredling av
nye hvetesorter.
Nettopp derfor ble ”The

International Wheat Genome
Sequencing Consortium”
(IWGSC) stiftet i 2005. Målet
med konsortiet er å generere en
fritt tilgjengelig brødhvete-
genom sekvens gjennom en felles
strategi for sekvensering og økt
stimulering til internasjonalt
samarbeid mellom offentlige og
private aktører. IWGSC har vokst
til en stor gruppe med medlem -
mer fra Asia, Nord-Amerika og
Europa, og i 2010 ble også en
forskningsgruppe fra UMB på Ås

og planteforedlingsfirmaet
Graminor A/S ved Hamar del av
IWGSC gjennom ”Expanding

the technology base for Norwe -
gian wheat breeding; Sequencing
wheat chromosome 7B”. Forsk-
ningsprosjektet, som er finansiert
av Norges Forskningsråd og
Graminor AS, ledes av professor
Odd-Arne Olsen og har i dag 5
ansatte. Frem til 2014 skal UMB-
forskningsgruppen sekvensere ett
av hvetekromo somene og bidra
til teknologiutvikling for norsk
planteforedling. 

En kompliserende 
evolusjonshistorie
IWGSC-forskerne står overfor
en gedigen oppgave, bokstavelig
talt. Hvetegenomet er nemlig
ekstremt stort, bestående av til
sammen av 17 milliarder base -
par fordelt på 21 kromo somer.
Til sammenligning er dette for
eksempel mer enn fem ganger

størrelsen til menneskets genom
og hele 42 ganger så stort som
ris-genomet. Men det er ikke
genomstørrelsen i seg selv som
er hovedårsak til at sekvensering
av hvete har blitt hengende etter
i forhold til andre viktige jord-
bruksplanter. Den viktigste 
årsaken til dette ligger i opprinn-
elsen til genomstørrelsen, som
kan spores tilbake til to hend-
elser i en meget ung og begiven -
hetsrik evolusjonshistorie. 
Mens nesten alle dyr har to sett

kromosomer (dvs diploide), er
det i planteriket vanlig å ha flere
enn to kopier av hvert
kromosom. Slike organismer
kalles polyploide. Brødhvete har i
løpet av de siste 500 000 år
utviklet seg fra en diploid forfar
til en hexaploid art, med seks
kopier av hvert kromosom. Dette
er en konsekvens av to ulike
hybridiseringer med nært beslek -
t ede arter [3] (Fig. 1). Hvete -
geno met er derfor inndelt i 7
unike kromosomgrupper (1-7)
der hver av de 7 kromosomene er
representert med tre utgaver 
(A-, B-, og D-utgaver). Siden det
er relativt kort tid (evolusjonært
sett) siden hybridiseringene er
det akkumulert få forskjeller
mellom A, B og D-utgavene av
kromosomene. Dette gjør at de
tre utgavene av hvert kromosom
er svært like, noe som medfører
store utfordringer for sekven ser -
ingsarbeidet.
DNA-sekvenseringsteknolo -

gien som brukes i dag fungerer
som et enormt puslespill. Mange
kopier av hvert kromosom brytes
først opp i småbiter, deretter ana-
lyseres innholdet i hver av små -
bit ene, før man til slutt “pusler”
småbitene sammen igjen til hele
kromosomer basert på DNA-
biter som overlapper. Denne
puslespillstrategien fungerer så
lenge kromosomene i et genom
er forskjellige nok til at vi kan
skille innhold fra ulike kromo -
sompar fra hverandre, men for
hvete og andre polyploide arter,
med flere par nesten-identiske
utgaver av hvert kromosom, blir

FORFATTER: SIMEN R. SANDVE, 
INSTITUTT FOR PLANTE OG
MILJØVITENSKAP OG CENTRE FOR
INTEGRATIVE GENETICS, 
UNIVERSITETET FOR MILJØ- 
OG BIOVITENSKAP, ÅS
simen.sandve@umb.no

Professor Odd-Arne Olsen (til venstre) og forfatteren på konferanse i
Mexico. Andre deltagere i hvetegenomprosjektet er Sigbjørn Lien,
Matthew Kent, Heidi Rudi og Tanya Belova.

Figur 1. Evolusjonshistorien til hexaploid brødhvete

Figur 2. IWGSC sin sekvenseringsstrategi for hvetegenomet. 
A) Kromosomsortering og produksjon av BAC-bibliotek blir gjort ved Institutt for Eksperimentell Botanikk i
Olemoc i Tsjekkia. Deretter blir det tatt BAC-fingeravtrykk. B) BAC-fingeravtrykkene blir brukt til å iden-
tifisere overlappende BAC-kloner og for deretter å identifisere en MTP. C) MTP-klonene blir sekvensert og satt
sammen til lengere DNA-sekvenser. D) Sammenhengende DNA-sekvenser fra BAC-sekvenseringen blir for-
ankret til kromosomet ved hjelp av genetiske markører og genetiske kart.
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denne puslespilljobben en umu -
lig oppgave. 
Utfordringene knyttet til

hvetesekvensering begrenser seg
heller ikke kun til den polyploide
genomorganiseringen. Et annet
stort hinder er det ekstremt høye
innholdet av DNA fra transpo -
sable elementer (TE). TE-DNA
er virus-liknende enheter som
kan kopiere seg selv, flytte seg
rundt i genomet, og dermed øke
i kopiantall og utbredelse. Over
80% av hvetegenomet er klas-
sifisert som TE-DNA [4], noe
som er mer enn dobbelt så mye
som i det humane genom [5].
Den høye TE-aktiviteten i hvete
har konsekvenser for organi ser -
ingen av genene på hvetekromo -
somene og for jobben med og
“pusle” sammen DNA-bitene fra
kromosom sekvenseringen.
Genene på hvetekromosomene
befinner seg på små spredte gen-
øyer, med gjennomsnittlig 3
gener per øy, omringet av store
“hav” av TE-DNA. Fordi de
samme TE-elementene er repre -
sentert mangfoldige ganger per
kromosom på ulike plasser, vil vi
derfor kun klare å pusle sammen
sammenhengende DNA-sekven -
ser fra delene av kromosomene
med lavt innhold av TE-DNA.
Rekkefølgen av disse småbitene
fra kromosomet klarer vi deri-
mot ikke å bestemme. 

En felles sekvenseringsstrategi
For å kunne nå målet om 21
sekvenserte hvetekromosomer
har IWGSC derfor utviklet en
felles strategi der man kombi -
nerer innovative og gammel-
dagse metoder (Fig. 2). Den
innovative delen av denne strate -
gien er utvikling av metoder for
kromosomsortering. Det å

I
was fortunate to be selec -
ted for participation in this
years’ Meeting of Nobel
Laureates in Lindau, Ger -
many. According to the
official site, the annual
Lindau Nobel Laureate
Meetings have during the

past 59 years provided a glo -
bally recognised forum for the
transfer of knowledge between
generations of scientists. They
inspire and motivate Nobel
Laureates and international
Best Talents. Lectures of Nobel
Laureates reflect current scienti -
fic topics and present relevant
fields of research of the future.
In panel discussions, seminars
and during the various events
of the social programme young
researchers nominated by a
worldwide network of Acade -
mic Partners interact with
Nobel Laureates. The 61st Mee-
ting of Nobel Laureates was
dedicated to Physiology or
Medicine and took place from
June 26th to July 1st, 2011 at
Lindau/Ger many. 23 Nobel
Laureates (including such pro -
mi nent names as Blackburn,
Smithies, Yonath, Agre and
Kroto, only to name just a few)
and 566 young researchers from
77 countries attended this

unique forum. (Edited from
http://lindau-nobel.org/)

Being fortunate enough to be
able to participate in this mee-
ting, I can safely say that this was
most definitely one of the great -
est highs in my scientific career,
uniquely balancing the rich
educational program with an
unparalleled social interactivity.
Having brought some of the
most prolific scientists of recent
decades together in one location,
it was an unmatched experience
to be able to both to listen to
their lectures and then have a
chance to discuss the various
topics with them. Even setting
the top-notch scientific dis-
courses aside, the sheer inspira -
tional potential of these talks was
immeasurable for me as a young
scientist, reinvigorating and
compelling me to explore further
- both my own field and far bey-
ond. But perhaps the single most
outstanding aspect of this mee-
ting that I believe sets it apart
from others, was the social com -
ponent. Meeting other young
researchers from a variety of
fields - despite being seemingly
as far apart as they could possibly
be, brought about a sudden
realization in me of how inter -

twined and interdependent
today's research really is. This
high-level multi-disciplinary
perspective specifically appeals to
an emerging belief in systems
biology approach to solving
problems. While it is all too easy
to constrict one's perspectives to
a single direction of research, this
meeting was an eye-opener for
new horizons of novel approa -
ches, alternative disciplines and
an unequalled occasion to think
out of the box.

kunne sortere ut kromosomer
løser problemet med at biter fra
flere nesten-identiske kromosom
blandes under sekvenseringspro-
sessen. Selve utsorteringen av
enkeltkromosomer blir gjort ved
flow cytometry, en metode som
kan skille mikroskopiske par-
tikler basert på størrelsen. Men
som så ofte i forskning er ekspe -
rimenter aldri så enkle som de
kan høres ut. I vanlige hvete-
planter kan nemlig kun ett av
kromosomene, kromosom 3B,
sorteres ut ved hjelp av denne
teknologien. Variasjonen i
kromosomstørrelse er nemlig
ikke stor nok til å skille de rester-
ende kromosomene fra hver -
andre. For å løse dette problemet
har professor Jarozlav Dolezel og
hans kolleger ved Institutt for
Eksperimentell Botanikk i Ole -
moc i Tsjekkia, jobbet målrettet i
mer enn ti år med å identifisere
hvetelinjer med kromosomavvik
som gjør det mulig å benytte
flow cytometrisk sortering. Etter
at kromosomene er blitt sortert
fra hverandre blir de lagret som
mindre DNA-biter i klonings-
vektorer kalt bacterial artificial
chromosomes (BAC’s). Den fulle
representasjonen av et kromo -
som i kloningsvektorer, herved
referert til som BAC-bibliotek,
blir deretter distribuert til de
respektive IWGSC medlemmene
med ansvar for sekvenseringen
av de ulike kromosomene. 
For å forsikre seg om at hele

kromosomet er representert i
BAC-bibliotekene er alle deler av
kromosomet i gjennomsnitt
representert 10-15 ganger per
bibliotek. Dette vil si at hvert
kromosom er fordelt på ca. 100
000 BAC-kloner. Siden det er
økonomisk umulig å sekvensere
100 000 BAC-kloner hver for seg,
er neste skritt på veien å iden-
tifisere det færreste antall BAC-
kloner som til sammen dekker
kromosomets fulle lengde. Dette
gjøres ved og først å ta et “finger-
avtrykk” av hver eneste BAC-
klon. Fingeravtrykkene kommer
i form av et båndmønster på en
agarose-gel som følge av kutting
med restriksjonenzymer. Basert
på overlappende fingeravtrykk-
mønster mellom BAC-kloner
kan man deretter bestemme både
rekkefølgen av BAC’ene på kro -

mosomet, og det minste antall
BAC-kloner som dekker hele
kro mosomet, også kalt mini -
mum tiling path (MTP). 
MTP’en, som består av ca. 10

000 BAC-kloner per kromosom,
blir deretter sekvensert og genene
i hver BAC kan tilegnes en lineær
rekkefølge i forhold til innholdet
i de overlappende BAC-klonene
(Fig. 2). Men, puslespilljobben
slutter ikke helt enda. Selv etter at
MTP’en er sekvensert, vil det
ennå være flere hundre grupper
av overlappende BAC-sekvenser
som ikke kan orienteres i forhold
til hverandre. Det siste trinnet på
vei mot en lineær kromosomse-
kvens er derfor å benytte seg av
genetiske kart for å forankre de
siste løse bitene i korrekt rekke -
følge fra topp til bunn på kromo -
somet (Fig. 2). I det norske pro-
sjektet er det etablert en spesiell
form for plantepopulasjon, en
radiation hybrid (RH) karlegg-
ingspopulasjon, bestående av
flere tusen planter, som skal
benyttes til dette. 
Kartleggingspopulasjoner

brukes til å estimere rekkefølgen
av genetiske sekvenser på kromo -
somene. Den vanligste metoden
for estimering av genetiske kart
baserer seg på at rekombina -
sjonsfrekvenser er korrelert med
den fysiske distansen mellom to
gener. Dessverre har rekom-
binasjonsbaserte genetisk kart
ofte lav oppløselighet i de cen -
tromeriske deler av kromosomet
med lav rekombinasjonsfrekvens.
Estimering av genetiske kart fra
RH-populasjoner er derimot
uavhengig av rekombinasjonsfre-
kvenser, men baserer seg isteden-
for på tilfeldige kromosomdele-
sjoner skapt av radioaktiv
bestrål ing. I RH-populasjoner
estimeres avstanden mellom
gener som en funksjon av hvor
ofte to gener opptrer sammen i
plantelinjer med kromosomdele-
sjoner. 

På god vei med det “norske
kromosomet”
Da den norske deltagelsen i
IWGSC ble formalisert i 2010,
ble Norge tildelt ansvaret for
sekvensering av kromosom 7B.
Nå, ett år inn i prosjektet, er
BAC-bibliotekene for kromosom
7B ferdiglaget, fingeravtrykk -
jobben er avsluttet for halve
kromosomet og en MTP
bestående av 4000 BAC-kloner
er identifisert. Gjennom et sam-
arbeid med Bejing Genome
Institute blir i skrivende stund
MTP-klonene sekvensert, og
gjennom høsten 2011 vil arbei -
det med å legge kromosompus-
lespillet begynne for alvor. 

Ironisk nok, etter alt arbeidet
som kreves for å generere kro -
mo somsekvensene, har DNA-
sekvensen til kromosom 7B og
de resterende 20 hvetekromo -
somene liten verdi i seg selv. Det
er ikke før man får identifisert
gener og forstår hvordan disse
genene gir seg til uttrykk i feno-
typen at genomsekvenser virkelig
blir verdifulle. Det UMB-baserte
prosjektet har derfor også som
mål å bruke den nye informa -
sjonen i praktisk jordbruk. Som
et ledd i denne prosessen vil en
av oppgavene være å studere den
genetiske variasjonen i norsk for-
edlingsmateriale og å utvikle tek-
nologiplattformer for å utnytte
den genetiske informasjonen
videre i foredlingsprosessen. En
av de viktigste bruksområdene
vil i denne sammenheng være
identifikasjon av genetiske mar -
kører for sykdomsresistens og
effektivisering av overføring av
resistensgener mellom fored -
lings materiale og nye hvetesorter.
En ny stilling tilknyttet det
norske hveteprosjektet er nå
utlyst med tiltredelse i januar
2012 og arbeidsoppgaven til
denne personen blir nettopp å
dra nytte av sekvensinformasjo -
nen som genereres i IWGSC i
den praktiske foredlingen. Det
norske kromosom 7B bidraget
vil derfor være viktig både for å
sette norsk plantegenomforsk-
ning på kartet internasjonalt, og
også for fremtidens jordbruk og
matvaresikkerhet i Norge og
verden.

1. http://faostat.fao.org/site/ 
339/default.aspx

2. The Potato Genome 
Sequencing Consortium 
(2011) Nature 475: 189-195.

3. Feldman M, Lupton F G H & 
Miller TE, (1995) Wheat. In: 
Evolution of Crop Plants, Eds.
Smartt J & Simmonds N W, 
pp. 184-192.     

4. Choulet F, Wiker T, 
Rustenholz C et al., (2010) 
The Plant Cell 22: 1686-1701.      

5. Venter C, Adams M D,  Myers 
E W et al. (2001) Science 291: 
1304-1351.      

Meeting of Nobel
Laureates in Lindau

FORFATTER: IVAN POTAPENKO,
GENETISK AVDELING, 
RADIUMHOSPITALET
e-post: ivanechka@gmail.com



Training the Next generation of
Scientists
• Our research grants also 
support the training of 
students and postdoctoral 
fellows under the guidance of 
experienced scientists. Young 
scientists can only learn to 
identify important questions, 
as well as skills, techniques, 
and approaches needed to 
address them, by conducting 
research.

• Our students and postdocs 
provide the skilled workers 
needed to drive biotechnology 
and pharmaceutical industry.

• With a training timeline of five
to 10 years, prospective 
students must be confident of 
a long-term, sustainable 
investment in their research.

Fueling an Economic Engine
• Basic research constitutes an 
investment in the future – and 
as far as investments are 
concerned, this one has 
consistently paid off. A recent 
study suggests that every $1 
invested in NIH has generated 
$2.60 in economic activity.

• Government-funded research 
creates and maintains jobs 
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within our institutions and 
within the companies that 
provide reagents, equipment, 
and services to the research 
community.

• Investment in basic research 
creates centers of innovation 
that drive local economics. 
Consider, for example, the Bay 
Area, San Diego, New Jersey, 
and Boston biotech industries 
that, like Silicon Valley, arose 
around strong academic, and 
in these cases, biomedical 
research communities. Our 
international members would 
add Dundee, Scotland, and 
Dresden, Germany to this list.

Ny interessant 
lederartikkel i ASCB
Newsletter

T
he following are
some of the argu-
ments we used to
support our position.
Perhaps you can use
them in your discus-
sions with neighbors,
friends and your

repre sentatives, both in U.S. and
abroad. They fall in three cate -
gories; the nature and invest -
ment value of exploration and
discovery, the need for training
the next generation of scientists,
and as a means to fuel the
economy.

Investing in the Future:
Exploration and Discovery
• Basic research represents a 
long-term investment required
to discover the mechanisms of 
human disease and identify 
the therapeutic targets and 
approaches that are likely to 
represent the means to 
pre vention and effective 
treatment.

• It is impossible to predict 
which discoveries will lead to 
effective treatments. 
Exploration, observation, and 
the scientific method have 

enabled the “serendipitous” 
discoveries of smallpox 
vaccine, penicillin, and, 
indeed, many of today’s most 
effective drugs.

• It is equally impossible to 
predict where these discoveries
will come from. Often 
discoveries made in studying 
obscure model organisms have
profound effect on research 
that leads to the understanding
and treatment of human 
disease.

• Directed research into the 
mechanisms of human disease 
is also revealing targets and 
enabling systematic screening 

for effective drugs. Many such 
efforts involve collaborations 
between basic researchers and 

pharma/biotech, and/or are 
driven by entrepreneurial 
scientists who launch their 
own biotech companies.

• The investment made in 
sequencing the human 
genome has made it possible 
to quickly identify defective 
proteins linked to disease. 
However, basic research is 
needed to define direct and 
indirect effects and to identify 
the best targets for therapeutic 
intervention.

• By definition, one cannot 
“apply” something that has 
already been discovered or 
developed. It is the purpose of 
basic research to discover the 
nature of human disease and 
to develop new technologies 
that drive biotech and 
pharmaceutical companies.

• The dichotomy between basic 
and translational research is 
false: Neither can 
independently be effective in 
advancing human health.

I NBS-nytt 3/2011 var det 
en omtale av lederartikler i
Newsletter for den amerikan -
ske cellebiologiforeningen
(ASCB). Foreningens presi -
dent, Sandra L. Schmid, har i
sin faste kolonne i julinum -
meret en interessant opp-
summering av inntrykk etter
et møte med amerikanske
kongressmedlemmer. Hun
lister i sin artikkel  argu -
menter som bør brukes for å
formidle betydningen av vår
type forskning. Med hennes
tillatelse gjengir vi her en 
betydelig del av denne leder-
artikkelen.

FORFATTER: SANDRA L. SCHMID,
PROFESSOR AND CHAIR,
DEPARTMENT OF CELL BIOLOGY,
THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE,
LA JOLLA, CA, AND PRESIDENT 
OF ASCB

It’s critical that scientists
explain the value of their 
work and articulate the 
importance of investing in
basic research. 

“

The dichotomy between
basic and translational
research is false: Neither can
independently be effective in
advancing human health.

“

Our success….
derives from our activities as
an interactive and interdepen -
dent community.
“

My Day on the Hill
We passed quickly through security as our able staff, Kevin
Wilson and Lynn Marquis, knows all the shortcuts. U.S. and
state flags hang outside each legislator’s office. They decorate
the long and otherwise empty marble hallways. Friendly staff
members greet us as we enter. They take our cards and record
our names and the purpose of our visit. A buzzer rings, much
like a school recess bell, but this one is calling Congress people
to the floor to vote. Four of the 12 small lights on the clock face
illuminate to indicate the 20 minutes left to vote. The activities
on the floor can be viewed on small TV screens in the reception
areas, which are adorned with the occupant’s pictures and state
memorabilia.

We are ushered into comfortable offices or we sit around a
conference room table, and a typically young and attentive staff
member listens to what we have to say. The staff is well-
informed. They seem genuinely interested and thankful for our
efforts and information. They take careful notes.

We experienced a wide range of attitudes and awareness of
basic research and the effectiveness of NIH funding. Rep.
Duncan Hunter’s (San Diego, CA) staffer expressed concern
about “redundancy” of NIH-funded research; we had to counter
the perception that we now had sufficient knowledge to focus on
more disease-directed efforts. Rep Adam Schiff (Pasadena, CA)
told us that we were “preaching to the choir” regarding the
importance of basic research and NIH funding. Instead, he
wanted us to use his time with us to pursue his “perpetual train-
ing for a PhD”. He asked us about metabolomics, proteomics,
and biomarkers. All in all the experience demonstrates that our
legislators do want to hear from their constituents. They want
information to help them form their opinions. They cannot
represent us without hearing from us. To participate in a Hill
Day, visit www.coalitionforlifesciences.org/be-an-advocate/ -
capitol-hill-days.

These general arguments are
naturally more compelling when
they become stories with faces
attached. Please send us your
story, or ones you are aware of,
and help communicate the value
of basic research to your
neighbors, family, and,
importantly, to your government
representative. Visit the Public
Policy Committee’s Scientific
Citizenship webpage at
http://tinyurl.com/scientific-
citizenship or the Coalition for
the Life Science at
http://www.coalitionforlifes-
ciences.org to learn how. You
might also ask your sales reps to
get their companies involved in
advocating for government
research funding too. Send them
to www.ascb.org/NIHCreate-
sJobs.html.

Comments are welcome and
should be sent to
president@ascb.org.

Redaktøren av NBS-nytt
mottar også gjerne kom-
mentarer.
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Exactly because of the broad
nature of the meeting it is
impossible to give a compre -
hensive review of the contents.
We apologize to all the speakers
whose presentation we could not
review here for lack of space.
Below we shall highlight key
concepts and findings, illustrated
by examples.

• Talk and crosstalk between 
scientists of many different 
disciplines is important for 
productive cancer research.
• Profound understanding of 
the basics is the only way to 
find effective and selective 
drugs.
• Model organisms and model
systems are extremely useful in
cancer research.
• Combination therapy and 
synthetic lethality are 
important for successful 
treatment strategies (Fig. 1).
• Metabolic pathways are not to 
be forgotten as soon as one 
passes the exams in 
biochemistry.
• Warburg effect, glycolysis and 
other metabolic pathways 
might be unique for cancer 
cells, thus providing an 
Achilles-heel to target in 
therapy.
• Mathematical modelling is 
important as more and more 
pathways and networks 
are revealed
• Tumour microenvironment 
and hypoxia are important to 
explore and perhaps can be 
exploited in treatment.

Bruce Albert’s (University of
California, San Francisco USA,
Editor-in-Chief of Science,
author of Molecular Biology of
the Cell,) opening lecture dis-
cussed most of these points. He
emphasized that nearly all
cellular processes are based on
elegant mechanisms too hard to
predict. So scientist will have to
go after mysteries, and he
particularly emphasized the
usefulness of model organisms in

this quest. Finally he speculated
how to promote innovation and
concluded that a random
collision of ideas among
scientists of different fields (see
above) is one key and a reward
system that supports and
encourages risk taking is another.

The benefits of using model
organisms were well-illustrated
by Tim Hunt’s (Cancer Research
UK, London) lecture. He gave a
historical overview of the dis-
covery of MPF (maturation pro-
moting factor), CDK-s and the
role of cyclins in the cell cycle, for
which he received the Nobel
Prize in 2001. Then he high-
lighted how little is known about
the regulation of exit from
mitosis and focused on the role
of phosphatases in this process. 

John Diffley (Cancer Research
UK, Clare Hall) pointed out that
every participant in the audience
synthesized about 5 billion
mDNA during his talk (and he
did not go over time either) and
went on to explain how this
process is regulated. Most of this
knowledge derives from work
with budding yeast. Later on the
human homologues have been
identified, and the high level of
conservation during evolution is
obvious for most regulators of
DNA replication. Most recently,

Treslin was identified as the
human homologue of Sld3, the
key target of CDK in the
regulation of DNA replication in
S. cerevisiae.  

Harald Stenmark (Institute for
Cancer Research, Oslo) gave an
overview of PI3 kinases and their
role in carcinogenesis. Several
components of classIII PI3
kinases have been identified as
tumour suppressors and their
mechanism of action was
thought to be mainly through
regulation of autophagy. More
recent studies have revealed two
additional functions that might
contribute to their tumour sup-
pressor activity. The first involves
endosomal sorting and
lysosomal degradation of
mitogenic receptors. The second
involves regulation of
cytokinesis, which in turn is
important for maintaining
ploidy and thus genetic stability.

Otto Warburg said that “the
prime cause of cancer is the
replacement of the respiration of
oxygen in normal body cells by a
fermentation of sugar”. He had
received the Nobel Prize in
1931for his work on the res-
piration of cells. The concept
that cancer cells switch to glyco-
lysis has become widely accepted
under the name “Warburg effect”,

even if it is not seen as the cause
of cancer. However, a unique
metabolic state might indeed
make it possible to selectively
target cancer cells. This principle
was proven by Stephen
McKnight (University of Texas,
Dallas, USA), using mouse
embryonic stem (ES) cells as
model system. These cells can
grow at an exceptionally fast rate
and avoid senescence. His group
first identified TDH (threonine
dehydrogenase), an enzyme
converting threonine to glycine
and acetyl-CoA, as a key factor
responsible for the unique
properties of murine ES cells.
Then they identified a specific
inhibitor of TDH and showed
that murine ES cells strictly
depend on TDH activity. Thus,
they could selectively kill ES cells
due to their unique metabolism. 

Eyal Gottlieb (The Beatson
Institute for Cancer Research,
Glasgow, UK) argued that divid-
ing cells must perform the
metabolically and energetically
demanding task of doubling
their biomass with every cell
division, and cancer cells have to
perform this feat in a
metabolically challenging
environment where blood supply
is scarce. Therefore tumour cells
develop a remarkably unique
metabolism and targeting these
pathways should at least slow
down tumour growth. They are
using new technologies such as
cancer-cell metabolomics and
computational metabolic
networks to identify metabolic
pathways crucial for cancer-cell
survival. They have shown that
many cancer cells are FH-
(fumarate hydratase) and
speculated that this might be
exploited for a synthetic-lethal
approach for cancer therapy.
Candidate drug targets could be
selected from computer model-
ling of metabolic pathways.
Microarray data from FH- cells
identified the so-called haem
signature. They have shown that

I
t was an excellent meeting
was the general consensus
among the participants of
the Symposium. The
conference was organized
by Erik Boye, Kirsten Skar-
stad, Trond Stokke and
Randi Syljuåsen of the

departments of Cell Biology
and Radiation Biology at the
Institute for Cancer Research.
Their purpose was to bring
together scientists working on
all aspects of cancer research,
from basic research to the
clinical application, as broad as
possible. So that scientists who
would not normally attend the
same meetings come together
and engage in discussions. This
purpose was admirably fulfilled.
The veritable smorgasbord of
scientists of different fields
mingled in discussions after
presentations, around poster
boards and dining tables.

Sharing different views on the
same problem truly provoked
the generation of new ideas.

The only aspect of cancer
research that was (rather
disappointingly) under-
represented was the clinical
side. It might have been
beneficial to have had more
clinicians among the speakers
and the audience.

Pursuing the main objective of
the meeting, even a boat trip was
organized where all the
participants were confined to the
boat and, like it or not, were
forced to talk. Luckily the boat
trip fell on probably the worst
evening of the summer with
strong winds and heavy showers.
It turned out this was an excel-
lent choice since the participants
were not often distracted by the
beautiful views of the fjord and it
greatly promoted a sense of
comradery – we did have a great
time and made the most of it, no
matter the weather! 

Growth and Proliferation:
Molecular Regulators of
Cancer

The Third Norwegian Cancer
Symposium was this year
entitled “Growth and
Proliferation: Molecular
Regulators of Cancer”.  
The meeting was funded by
Norsk Hydros Fund for
Cancer Research and held at
Holmenkollen September 
5-8, 2011.

FORFATTERE: BEÁTA GRALLERT,
DEPARTMENT OF CELL BIOLOGY AND
SEBASTIAN PATZKE, DEPARTMENT OF
RADIATION BIOLOGY, INSTITUTE FOR
CANCER RESEARCH, THE RADIUM
HOSPITAL, OSLO.
E-post: beata.grallert@rr-research.no
og sebastian.patzke@rr-research.no

Kirsten Skarstad (Institute for Cancer Research, OUS), Geoffrey Shapiro
(Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA) and others engaged in 
discussion.Bruce Alberts (University of Cali-

fornia, San Francisco USA) and
Ming Tan (University of South
Alabama, USA) deep in discus-
sion.

The principle of selective killing of cancer cells based on synthetic lethality. The table lists examples from
selected talks.
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inhibition of haem oxygenation
is synthetically lethal when
combined with FH deficiency
(Figure 1), providing a proof-of-
principle that targeting a
metabolic characteristic of
cancer cells can be used for
cancer therapy.

Synthetic lethality was also
shown to be an effective strategy
to selectively kill cancer cells
exploiting their weaknesses in
cell-cycle regulation (Fig. 1).
Helen Piwnica-Worms (Wash-
ington University, St Louis, MO
USA) reviewed the role of the
protein kinase Chk1 in the G2/M
checkpoint, which is essential to
arrest the cells at the G2/M tran-
sition in response to DNA
damage. It is also known that ca
50% cancers are p53-deficient,
i.e. they are defective in their G1
checkpoint, thus making them
absolutely dependent on the G2
checkpoint. Understanding these
features of cell-cycle regulation
in normal and cancer cells has
made Chk1 an attractive target
for cancer therapy. They are
using Chk1 inhibitors to
selectively kill p53-deficient
cancer cells in mouse models and
clinical trials with great success.
Even triple negative (ER-, PR-,
HER2-) breast cancer patients

responded well to the treatment
with Chk1 inhibitors. 

Geoffrey Shapiro (Dana-
Farber Cancer Institute, Boston,
USA) gave another example of
the importance of understanding
the basics to be able to design
successful cancer therapies. He
reviewed studies using CDK
inhibitors for cancer therapy and
concluded that the existing
inhibitors have too low selectivity
and too many side effects. He
reasoned that exploiting
knowledge from basic research in
model organisms might give the
solution to the problems
encountered with CDK
inhibitors. Basic research had
shown that CDKs are important
for the DNA damage response in
that they are required for
processing double-strand breaks,
which in turn is necessary to
activate the checkpoint response
to arrest the cell cycle.
Furthermore, CDKs are
important for the recruitment of
BRCA1 and BRCA2, two
proteins required for repair of
strand breaks by homologous
recombination. Previous work
had also shown that cells
deficient in homologous
recombination are sensitive to
PARP inhibitors and indeed,

PARP inhibitors are currently in
use for treatment of BRCA-
deficient tumours. These
observations led them to test
combination therapy of CDK
inhibitors and PARP inhibitors.
They observed 100-fold
sensitization with combination
therapy and also observed good
selectivity against transformed
cells. This combination therapy
is already proven to work well in
xenograft models. His example
stressed the fact that cancer
treatment with already available
drugs can be greatly improved by
understanding the basis for the
activity of the drugs. 
Thus, effective cancer therapy

might not be about finding the
“magic bullet” to all cancers but
rather identifying the Achilles
heel of the particular cancer and
finding a drug or combination of
drugs synthetically lethal with it. 

Having identified unique
features of cancer cells, be it a
defect in cell-cycle regulation,
metabolism or intracellular
transport, it remains to design
drugs to selectively target the
appropriate molecules. Arvin
Dar (University of California San
Francisco, USA) from Kevan
Shokat’s lab presented how this
can be done using chemical
genetics. He argued that most
approved kinase inhibitors
inhibit a large selection of the
kinome. Their purpose was to
design a selective and efficient
inhibitor of the growth factor
receptor RET (rearrange during
transfection), which is often
mutated in MRN (multiple
endocrine neoplasia). Over-
expression of RET in Drosophila
is lethal. They screened for drugs
that rescued the lethality and
identified promising candidates.
However, these inhibitors were
not specific enough, resulting in
side effects. Analyzing the side
effects in the well-studied
Drosophila model system
allowed the identification of the
off-target kinases. Comparing

the structures of these kinases
with that of RET led to the iden-
tification of unique and over-
lapping features of the relevant
kinases. This information then
allowed the design of more
specific inhibitors.

Henri Poincaré had said that
“The Scientist must set in order.
Science is built up with facts, as a
house is with bricks. But a
collection of facts is no more a
science than a heap of bricks is a
house.”  The meeting showed
how a great number of bricks
have been identified, some are
even set in place, but there is still
a large heap of bricks waiting to
be found and set in place before
the house of treating more
cancer types can be built. We
hope and believe that the mee-
ting might have initiated ideas
and collaborations to promote
this process.

Ignoring the weather (from left to right):  David Shore (Uiversity of
Geneva, Geneva, Switzerland), John Diffley (Cancer Research UK, Clare
Hall), Jan Skotheim (Stanford University, Stanford, USA), Jonathon Pines
University of Cambridge, Cambridge, UK)

Møte om forsknings-
politikk i Vitenskaps -
akademiet

I forbindelse med at Bruce
Alberts og Tim Hunt deltok
på et kreftmøte i Oslo 
arrangerte Vitenskaps    -
akademiet 5. september et
møte der forskningspolitikk
ble diskutert. De to uten-
landske kjendisene var inn-
ledere sammen med Tora
Aasland og Arvid Hallén. 
Det var satt av 2 timer til
innledere og etterfølgende
diskusjon; Erik Boye var
møteleder.

M
inister for forsk-
ning og høyere
utdanning, Tora
Aasland, var
første innleder.
Hennes tittel var
”Basic Research:
Rhetoric and

Reality”. Hun uttalte at forskning
har hatt høy prioritet i den
nåvær ende regjering. Hun
understreket betydningen av
kunnskap og at det var viktig å
satse på langsiktig forskning.
Samtidig stresset hun at det var
viktig med en balanse mellom
forskningsaktiviteter for å ut -
nytte nasjonale ressurser versus
langsiktig kompetansebygging.
Hun ga uttrykk for at vi har for
lite norsk industri innen det bio-
teknologiske området. 

Bruce Alberts er professor ved
UCSF (San Fransisco), Editor-in-
chief av Science og har vært
president for US Academy of
Science i 12 år. Han snakket omk-
ring temaet ”Promoting Inno -
vation in Science and Technology:
Where do new Ideas Originate?”
Han la vekt på hvor lang tid det
tar fra kunnskap oppstår til den
brukes til noe ”samfunnsnyttig”.
Han illustrerte det bl.a. med at det
tok ca. 50 år å utvikle teknologien
som til slutt ledet til GPS. Science
har samlet informasjon om tids-
forløp fra initielle oppdagelser til
nyttige produkter; dette finnes på
Forskningspolitikk i Vitenskaps-
akade miet.docxhttp://www.bey-
onddiscovery.org/. Alberts disku -
terte hvordan han mente at en
fikk best mulig utnyttelse av til-
gjengelige ressurser. Et hoved-
poeng i hans vurdering var å
samle grupper på 9-12 personer i
et miljø der de kunne dra felles
nytte av teknikker og utstyr. Han
anbefalte ellers forskere til å opp-
søke seminarer i andre fagfelt.
Han mente bl.a. at det kunne
være produktivt med diskusjoner
som inkluderte f.eks. fem eks-
perter fra eget fagområde og et
større antall forskere fra andre
fagområder. Han gjorde seg ellers

til talsmann for at det burde være
flere forskningspriser til unge
forskere.

Sir Richard Timothy ”Tim”
Hunt er professor ved Cancer
Research UK (London Research
Institute) og fikk Nobelprisen i
medisin i 2001 for sitt arbeid med
regulering av cellesyklus. Han
hadde valgt tittelen ”The crucial
importance of free, independent
research”.  Han la stor vekt på at de
store oppdagelser - per definisjon -
er uventede. Det går ikke an å
planlegge de store oppdagelser.
Han uttalte at egenskapen å velge
et interessant forskningstema er
avgjørende for å bli en god forsker.
Han viste eksempler på at bane-
brytende forskning kan oppstå på
mange måter og med forskjellige
persontyper. Hans melding til
politikerne var at kreativitet opp-
står spontant på individnivå, mens
byråkrati og papirarbeid kan
drepe krea tivi teten. ”Don’t try to
direct science, but try to make it
easy for people to collaborate.”

Arvid Hallén, som er leder av
Forskningsrådet, hadde valgt
tittelen ”How to strenghten basic
research in Norway”. Han viste
diverse grafer der det fremgikk at
en stor prosent av de forskjellige
programmene brukes til det som
er definert som grunnforskning.
Han påpekte at diskusjonen om
vitenskapspolitikk ville tjene på at
den var mer basert på faktiske
data. Ellers ga han uttrykk for at
det er viktig at forskerne ikke
utsettes for press om kortsiktige
nyvinninger og at det er poli tik -
ernes rolle å ta ansvar for å gi
rammeverket for forskningen.

Etter disse fire innleggene, hver
på 15-20 minuttter,  var det to
korte innlegg. Carl Christian
Gilhuus-Moe,NeoMed AS,  for-
talte om sin erfaring fra Nyco med
på 70-80 tallet og senere fra
arbeid med Ugelstad kuler i
Dynal. Han konkluderte med at i
de tilfellene der han hadde opp-
levd viktige gjennombrudd i

industriell produktutvikling så
kom det som følge av at det var
bygget opp en god kunnskapsbase
i både grunnforskningsmiljøene
og industrien. 

Nils Christian Stenseth, pro -
fessor ved UiO og visepreses i
Vitenskapsakademiet, avsluttet de
korte innleggene med å legge vekt
på betydningen av den langsiktige
forskning. Han mente det var
viktig at vi i den forsknings-
politiske diskusjon brukte flere
eksempler på hvor lang tid det har
tatt fra de grunnleggende oppdag-
elser til praktisk nytte verdi  og
henviste til nettsidene omtalt
ovenfor for hva Science har gjort.

Diskusjon.Møtet ble avsluttet
med en diskusjon som varte i ca.
30 minutter. Blant de tema som
ble tatt opp var at vi i Norge
driver prosjekter og gir finansi -
ering etter retningslinjer som
sterkt avviker fra de råd som
Bruce Alberts og Tim Hunt ga.
Det ble uttalt at vi her i landet må
bruke mye tid på å studere forsk-
ningsprogrammene der det er
mulig å søke om penger. Likeså at
det blir mer og mer byråkrati og
styring av forskningen. Ellers kan
en si om diskusjonen at den
foregikk i svært verdige former og
dermed stod i stil med Viten-
skapsakademiets lokaler.
Man kan håpe at en slik dis-

kusjon vil påvirke våre politikere
selv om den ikke frembragte nye
tanker hos NBS’ redaktør. Jeg har
ikke endret synspunkt fra det jeg
ga uttrykk for i min leder i NBS-
nytt 3/2011. Der konkluderte jeg
med at det i Norge er alt for mye
byråkrati og fokus på detaljerte
fremdriftsplaner. Likeså at en ikke
må tro at midler til ”grunnforsk-
ning” innen politisk bestemte
programmer gir den samme
kunnskapsøkningen som å støtte
de beste prosjektene innen fri
grunnforskning. Uttalelsene fra
Gilhuus-Moe er forøvrig helt i
overenstemmelse med min
erfaring etter 26 år i industriell
forkning

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET



S
iden oppdagelsen av
annexinene på
slutten av 1970-tallet,
har man gjennom
genomisk sekven -
sering oppdaget
mange familiemed -
lemmer og tallet er

nå oppe i mer enn 165 unike
annexin proteiner som finnes i
mer enn 65 ulike arter, fra sopp
og protister til planter og høyere
vertebrater. Det er funnet 12
humane annexiner (AnxA1-
AnxA11 og AnxA13). Til sam -
menligning har den unicellu -
lære protisten Giardia lamblia
hele 21 annexiner. Tatt i be -
trakt  ning den sterke homo lo -
gien som finnes i annexin -
familien og dens konservering
på tvers av artsgrensene er alle
enige om at annexinene har en
viktig rolle. Likevel har man
ikke etter mange års intens
forskning klart å bli enige om
en hovedfunksjon.
Under møtet i Barcelona var

det samlet annexinforskere fra
hele verden. Konferansen hadde
fullt program i 3 dager. Pro-
grammet var delt i tre seksjoner:
”Cell biology of annexins”,
”Annexins: Structure, Inter -
actions and Evolution” og
”Annexins, physiology,
physiopathology and trans-
lational research”. De mest
populære annexinene for tiden
synes å være AnxA1, AnxA2,
AnxA5 og AnxA6 med funk-
sjoner relatert til henholdsvis
inflammasjon, angiogenese,
apoptosemarkør og membran
”repair”. Det var også flere pos-
tere om AnxA10 som skiller seg
fra de andre annexinene fordi det
ikke ser ut til å binde lipider.
Ellers var særlig membran
”repair” et populært gjennom -
gangstema under foredragene
ved årets konferanse. 
Norge stilte med deltakere fra

gruppene til Anni Vedeler, UiB
(se bildet) og Kirsten Sandvig,
UiO. Førstnevnte gruppe stilte
med til sammen fire postere som
omhandlet ulike funksjoner til

AnxA2. Kirsten Sandvig jobber
med binding og intracellulær
transport av toksiner fra bak -
terier og planter, og i seksjonen
”Cell Biology of Annexins” holdt
hun et foredrag med tittelen
”Roles of Annexin A1 and A2 in
retrograde transport of Shiga
toxin”. Hun har blant annet sett
at ”knockdown” av AnxA1 eller
AnxA2 ikke har noen effekt på
endocytose av Shiga toksin. Deri-
mot er økt retrograd transport av
Shiga toksin fra tidlige endo -
somer til Golgi apparatet regulert
av AnxA1, mest sannsynlig via
cPLA2 og ser ut til å involvere Ser
fosforylering. 
Også Volker Gerke fra Univer -

sity of Münster, Tyskland holdt
foredrag i denne seksjonen.
Gerke og hans gruppe har jobbet
mye med å karakterisere annex -
iners rolle i regulering av mem-
bran-transport og membran-
cytoskjelett interaksjoner i endo -
cytose og exocytose. I foredraget
sitt ”Annexins in membrane

organization and dynamics”, la
Gerke vekt på AnxA2 og regulert
exocytose i endotelceller. To
AnxA2-molekyler kan danne en
heterotetramer med to S100A10-
molekyler, og danning av hetero -
tetrameren kan regulere både
lokalisering og dermed funk-
sjonen til AnxA2. I endotelceller
finnes AnxA2 og liganden
S100A10 både i cytoplasma og
assosiert med cellemembranen.
Nedregulering av AnxA2 og/eller
S100A10 i endotelceller blok -
kerer kalsium-avhengig sekresjon
av ”Weibel-Palade bodies” som
inneholder von Willebrand
faktor. Andre kalsium-avhengige
exocytose-prosesser i endotelcel-
lene påvirkes derimot ikke. Det
er AnxA2-S100A10 heterote -
trameren som er involvert i
denne sekresjonen, og dette er
grunnen til at nedregulering av
AnxA2 og S100A10 hver for seg
kan blokkere slik sekresjon.
Sekresjonen ser også ut til å være
avhengig av en calcium-neurin A
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Annexiner

“The 6th International
Conference on Annexins” ble
avholdt i nydelige Barcelona
28.-31. august. Denne kon-
feransen blir avholdt hvert
andre år og samler annexin-
forskere fra hele verden.
Annexiner er fosfolipid- og
kalsiumbindende proteiner
med mange funksjoner. De
består av en C-terminal
kjernestruktur dominert av
α-helikser med fire distinkte
domener som hver inne -
holder såkalt ”annexin
repeat” og en N-terminal
fleksibel hale.
Familiemedlemmene viser
stor homologi i den C-termi -
nale kjernestrukturen, og
større variasjon i den N-ter -
mi nale halen. Det er halen
som er ansvarlig for de ulike
funksjonene til hvert enkelt
annexin.

- type fosfatase og defosfory -
lering av AnxA2. En mulig for-
klaring kan være at serin-11 i
AnxA2 må være defosforylert for
å kunne danne den funksjonelle
heterotetrameren med S100A10.
Siden det ikke ser ut til å være
direkte kontakt mellom AnxA2
og ”Weibel-Palade bodies” er en
mulig mekanisme at AnxA2-
A100A10 indirekte medierer
sekresjonen ved å delta i lokal
organisering av plasmamem-
branen på en slik måte at det
fremmer fusjon mellom plas-
mamembran og spesifikke
sekretoriske granula.
I seksjonen ”Annexins,

physiology, physiopathology and
translational research” holdt
Katherine Hajjar fra Weill
Cornell Medical College, New
York foredrag med tittelen
“Annexin A2 and angiogenesis:
Insights from the Retina”. Her
tok hun for seg de siste oppdag-
elsene innen AnxA2s rolle i
angiogenese (blodåredannelse).
Hajjar har vist at AnxA2 på
yttersiden av endotelceller kan
fungere som en co-reseptor for

tissue plasminogen activator og
plasminogen, og dermed øke
omdannelsen av plasminogen til
plasmin. Plasmin er en meget
aktiv protease som sammen med
andre proteaser i ekstracellulær
matriks er et sentralt moment i
angiogenesen. Proteasene kom -
mer inn på et viktig trinn, det vil
si nedbrytning av ekstracellulær
matriks for å gi plass til den nye
blodåren som ”spruter” ut fra en
eksisterende blodåre. Hajjars
gruppe har tidligere utviklet en
AnxA2 ”knockout” mus og
denne viser høy fibrinuttrykking,
hemmet angiogenese og økt
fibrinakkumulering i blodårene.
I dette foredraget tok Hajjar for
seg det siste arbeidet gruppen
hennes har gjort ved bruk av en
in vivo-modell; ”oxygen induced
retinopathy” (OIR), for å studere
angiogenese i øyet. I denne mo -
dellen bruker man mus som man
utsetter for hypoksi og sammen-
ligner retina fra disse med mus
som har levd i normoksisk miljø.
Disse mus utvikler retinopati
som er en sykdom som karak -
teriseres av dysfunksjon i endo -
telcellene, lekkasje fra kapillær-
årene i øyet og forhøyet vascular
endothelial growth factor
(VEGF)-produksjon. Siden
angiogenesen i øyet i denne
modellen er indusert kan man
studere hva som skjer med
uttrykkingen av ulike proteiner
og hva slags effekt det har på
prosessen. Hajjar presenterte
data som viste at nivået av
AnxA2 i retina øker ved OIR og
at hypoxia inducible factor 1
(HIF-1) interagerer med AnxA2
promoteren. AnxA2 ”knockout”
mus viste seg å være relativt resis-
tente mot OIR, samtidig som
OIR kom tilbake dersom man
gjenopprettet AnxA2 uttrykking
med virustransfeksjon. 
Av utenomfaglig program var

vi blant annet på en fortreffelig
middag på toppen av fjellet
Montjuïc, hvor Museo Nacional
d’art de Catalunya (Nasjonal -
museet for kunst fra Catalunya)
holder til. Her fikk vi først 

omvisning på utstillingen om
Romansk kunst hvor vi fikk se
nydelige murmalerier som ved
hjelp av en spesiell teknikk har
blitt fjernet fra kirkeveggen det
satt på og overført til plater slik
at de kan vises frem i museet.
Denne samlingen av murmale -
rier er unik i verden og flertallet
av maleriene kommer fra
Romanske kirker i Pyreneene. 
De ble kjøpt og flyttet til museet
mellom 1919 og 1923 for å
hindre at de ble ødelagt eller
fjernet fra regionen. Samlingen
består av verk fra 11-, 12- og
1300 tallet og består i tillegg til
murmaleriene av treutskjæringer,
metallverk og skulpturer i stein.
Kvelden ble avsluttet med nydelig
mat og fantastisk utsikt over
Barcelona by. 
Konferansen var meget nyttig

både med tanke på oppdatering
på fagfeltet og i forhold til nett-
verksbygging og diskusjoner med
ledende forskere på feltet. Neste
annexinkonferanse blir avholdt i
London i 2013.

FORFATTERE: AASE M. RADDUM OG
ANN KARI GRINDHEIM 
INSTITUTT FOR BIOMEDISIN, 
UNIVERSITETET I BERGEN.
E-post: Aase.Raddum@biomed.uib.no 
og Ann.Grindheim@student.uib.no

Bergensere på annexinmøte i Barcelona. Fra venstre Ann Kari
Grindheim, Anni Vedeler, Aase M. Raddum og Hanne Hollås.
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Moser & Moser – 
nok en gang

I NBS nytt nr 2/2011 var det
en omtale av prisdryss over
ekteparet May-Britt og Edward
Moser ved NTNU i Trondheim.
Da hadde de kjente hjernefors-
kerne mottatt årets ”Louis-
Jeantet Prize for Medi cine”;
prisen var på 4 millioner kroner.
Nå er de tildelt Anders Jahres
medisinske pris for 2011; den
prisen er på 1 million kro ner. Det
er Universitetet i Oslo som står
for prisoverrekkelsen som
foregår i Universitetets aula
fredag 14. oktober. Som omtalt i
NBS-nytt nr. 2/2011 har ekte -
paret gjort en rekke banebryt -
ende funn relatert til hjernens

funksjon. Det er spesielt oppdag-
elsen av de såkalte gittercellene i
hjernen som har vakt opp-
merksomhet. Disse cellene
behandler og lagrer informa sjon
som gjør det mulig for et individ
å orientere seg.

Anders Jahres pris for yngre
forskere på 400 000 kroner deles
mellom Johanna Ivaska, Uni-
versitetet i Turku, Åbo og Søren
Paludan, Universitetet i Århus.
Ivaska får prisen for sin forsk-
ning på hvordan kreftceller spres,
mens Paludan får sin pris for
forskning på kroppens forsvar
mot virusinfeksjoner.

S
tyret i Biokjemisk
Interessegruppe
(BIG) i Oslo har
våren 2011 bestått av
Jan Terje Andersen
(leder), Inger Øyne-
bråten (nestleder),
Helene Knævelsrud

(kasserer), Åsmund Husabø
Eikenes (sekretær) og Matthias
Kolberg (NBS-representant). De
har i denne perioden arrangert
fem seminarer med inviterte
foredragsholdere. 
Det startet med besøk i mars

fra Sverige med Dr. Yenan T.
Bryceson fra Karolinska
Institutet, Stockholm (Center for
Infectious Medicine, Department
of Medicine, Karolinska Uni-
versity Hospital Huddinge). På
Rikshospitalet holdt han et
entusiastisk foredrag med tittelen
”Insights into the mechanisms of
lymphocyte cytotoxicity from
studies of human primary
immunodeficiency syndromes”,
hvor vi fikk innblikk i den
sentrale rollen til såkalte dreper-
celler (natural killer cells) i
enkelte sykdommer.  
Dette ble fulgt av en serie

foredrag i løpet av mai, avholdt
på Institutt for molekylær
biovitenskap (IMBV), Blindern.

Først ut var professor Mark
Marsh fra University College
London (MRC Laboratory for
Molecular Cell Biology, Uni-
versity College London, UK)
med foredraget “Cell biology of
HIV assembly in macrophages”,
hvor Marsh snakket om hvordan
viruset HIV sammensettes i en
type spiseceller i kroppen
(makrofager) og bruk av denne
kunnskapen til å utvikle
strategier for bekjempelse av
viruset. Deretter hadde vi besøk
av Dr. Monica Hagedorn fra
Hamburg (Bernhard Nocht
Institute for Tropical Medicine,
Hamburg, Germany) som
presenterte sine funn nylig
publisert i Science, med tittelen
“The amoeba Dictyostelium to
study mycobacteria-host cell
interactions”. Her fikk vi innblikk
i en ny dynamisk mekanisme for
hvordan den patogene bakterien
Mycobacterium marinum, en
nær slektning av M. tuberculosis,
kommuniserer med sin vert,
amøben Dictyostelium dis-
coideum. Sist ut i mai var profes-
sor Jason Mackenzie fra La Trobe
University (Department of
Microbiology, Bundoora,
Melbourne, Australia) med
foredraget “Of mice and men:

Norovirus replication and
pathogenesis”, hvor Mackenzie
snakket om sin forskning på det
smittsomme Noroviruset, som
ofte dukker opp på vinteren og
gir symptomer som uvelhet,
kvalme, diaré, oppkast, mage-
smerter og feber og derfor går
under tittelen «winter vomiting
disease».                                                                       
På tampen av semesteret

hadde vi besøk av professor
David Fitzgerald fra National
Cancer Institute (NIH, Center
for Cancer Research, USA) som
holdt foredrag med tittelen
“Immunotoxins for the
treatment of cancer: addressing
resistance at the cellular level”.
Fitzgerald presenterte oppsikts-
vekkende resultater fra sin forsk-
ning hvor han bruker bakterie-
deriverte proteinbaserte toksiner
som ved konjugering til anti-
stoffer kan bekjempe leukemi, en
kreftform i beinmarg og lymfe-
knuter som skyldes ukontrollert
deling av hvite blodceller.
Fitzgerald var på Oslo-besøk i
forbindelse med en større

internasjonal konferanse om
bakterielle toksiner som ble
avholdt på Soria Moria
(European Workshop on
Bacterial Protein Toxins
(ETOX15), 18-22 juni). BIG
lokallag Oslo var her med å
sponse konferansen.                                                                                                        
Alle de avholdte møtene hadde

et godt oppmøte (30-60
personer). Vi vil takke våre
medlemmer for engasjementet
og for de interessante dis-
kusjonene som fulgte etter
foredragene. Vi vil også takke
professor Gareth Wyn Griffiths
ved IMBV for et godt samarbeid
i forbindelse med flere av
foredragsholderne.   
Det nye styret for høsten 2011

består av Inger Øynebråten
(leder), Vegard Eldholm
(nestleder), Åsmund Husabø
Eikenes (sekretær), Gro Live
Fagereng (kasserer) og Matthias
Kolberg (NBS-representant).

På vegne av styret: Jan Terje
Andersen og Inger Øynebråten

Biokjemisk Interesse -
gruppe i Oslo

Redaktøren mottar gjerne lignende rapporter
fra de andre lokallagene.

Jan Terje Andersen      Matthias Kolberg    Åsmund Husabø Eikenes      Vegard Eldholm

Gro Live Fagereng       Helene Knævelsrud         Inger Øynebråten



20 21

framleis finne vektorar frå
behandlinga – eit godt døme på
at genterapi kan gje gode
resultat. 
Eit ønskje om å kunne

behandle kan seiast å vere ein
fellesnemnar for dei fleste tema
på konferansen. Me blir
presenterte for ”enkel”, men
vellukka behandling med tilførsel
av kreatinin i drikkevatn
(Craigen et al.: “A Mouse Model
of Creatinine Deficiency due to
Targeted Disruption of
Alanine:Glycine Amidinotrans-
ferase Exhibits Muscle Hypo-
plasia, Mitochondrial Dys-
function, and Weakness”). Vegen
frå musemodellar til menneskje
er likevel lang, men
musemodellar med humanisert
lever kan vere eit steg på vegen.
Muselever blir då repolulert med
humane hepatocyttar, for så å bli

utsett for menneskelege infek-
sjonar og sjukdomar. 
Enzymerstatningsterapi og

genterapi er noko av det heitaste
innan medfødde stoffskifte-
sjukdomar, og det er eigne
sesjonar som tek føre seg dette.
Eigne servicebedrifter som
leverer mus og griser som sjuk-
domsmodellar blir presenterte,
kor ein kan få spesialklona den
modellen ein ønskjer om ein
berre kan betale [1, 2]. ”There’s
always the risks”, påpeikar Prof.
Jensen: Mus lever berre opptil to
år, og nokre tilfelle treng meir
enn to år på å utvikle seg. Han
viser til eit studie av Serakinci et
al. [3] kor ein såg at modne
mesenkymale stamceller trans-
dusert med telomerase hTERT
gen avdekte neoplastisk
potensiale og bidrog til
mesenkymal tumorutvikling.

Genterapi er altså ikkje utan
risiko, og det er først når ein får
sjå langtidsverknadene at ein
verkeleg kan seie om det er ein
suksess. 

Fransk stemning i Geneve 
Konferansar er ikkje berre
førelesingar, men òg korte
introduksjonar til nye byar. I
programmet var det sett av tid til
ein ekskursjon, og eg fekk vere
med på ”Geneva lake cruise”, kor
ein blant anna har utsikt mot det
velkjende Mont Blanc. Diverre
var det overskya akkurat den
dagen, så den store attraksjonen
var ikkje synleg. Langs med inn-
sjøen fekk me likevel sjå
imponerande dimensjonar – i
form av villaer, og det var inga
tvil om kvar i Geneve dei med
pengane bur. Sentrum av
Geneve gav mest inntrykk av at

byen er fransk. Ikkje berre fordi
dei snakkar fransk, men òg
stemninga, arkitekturen,
baguettane og croissantane.
Husa har grøne sprosser og
blomsterpotter hengjande føre
vindauga. Gamlebyen har smale,
smauaktige gater med brustein
og ein majestetisk katedral med
både romanske og gotiske
detaljar. I seinsommarsolen er
det ein herleg by å ta ein liten
kaffidrikk på utekafé. 

Rom for radikale idear
På konferansar som denne tillet
forskarar seg å synse, trekkje
slutningar ut frå preliminære
resultat, og opne for diskusjonar
som kan drive prosjektet og
forskinga vidare. Spørsmål frå
salen fører til  diskusjonar som
går vidare i kaffipausen og kan
inspirera til nye vinklingar og
idear. Og det er vel nett det som
er den grunnleggjande meininga
med konferansar? Neste SSIEM-
konferanse går av stabelen i
Birmingham, 4. –7. september
2012. 

Lenkjer
Gene Therapy Clinical Trials
Worldwide
http://www.wiley.com//legacy/wi
leychi/genmed/clinical/

Journal of Inherited Metabolic
Disease, Volume 34, Supplement
3 / August 2011 
http://www.springerlink.com/co
ntent/0141-8955/34/s3/

Kjelder:
[1] Genetargeting.com
[2] Dagmar.au.dk
[3] Serakinci N et al.: 
Oncogene 23 (2004) 5095-8.

Samordning på verdsbasis
Opningsseremonien var ein
enkel introduksjon til SSIEM, og
dei første føredraga tok føre seg
situasjonen rundt nyfødt-screen-
ingprogram. Ein god del av
medfødde stoffskiftesjukdomane
er tatt inn i screeningprogram i
ulike land, med PKU eller Føl-
lings sjukdom som ein av dei
mest utbreidde sjukdomane.
Talet på sjukdomar som dei
ulike landa har tatt inn i screen-
ingprogramma sine varierer,
noko som truleg skuldast ulik
prevalens og økonomi i forskjel-
lige land. Ein fordel med ei så
stor konferanse er at ein har
både forskarar og klinikarar til
stades, og kan halde interna-
sjonale møte kor ein blant anna
kan sjå på spørsmål som t.d.
samordning av nyfødt-screening.
Eit godt døme på kva dei har fått
gjennomført, er standardisering
av blodsamlingspapiret som no
blir brukt i alle land. Andre, ikkje
så gode døme, er at det i nokre
testar kan vere så mykje som 38
% variasjon mellom prøvesvar.

Det blei difor diskutert korleis ei
samordning kan gjennomførast
på verdsbasis.

Forskinga sine oppturer 
og nedturer
Det er mykje imponerande
arbeid som blir presentert. På eit
kvarter kan ein forskar, ein post-
doktor eller ein stipendiat gå
gjennom heile sitt arbeid, flott
oppsummert i dei siste, bane-
brytande resultata. Nokre gonger
er det solskinshistorier: Green-
berg et al. presenterte sitt arbeid
”Treatment of
Hypophosphatasia (HPP) in
infants and young children with
subcutaneous enzyme
replacement therapy, ENB-0040:
Skeletal radiographic outcomes
at 6 and 12 months”. HPP er ein
sjeldan stoffskiftesjukdom knytt
til bein, som kan vere dødelig.
Forskarane viste eit studie kor
dei såg suksess med enzym-
erstatningsterapi hos pasientar
med HPP, med dramatiske
før/etter bilete av dei behandla
borna. Andre gonger er det

mindre vellukka forsøk som t.d.
arbeidet til van de Kamp et al.
(Long-Term Follow-Up and
Treatment in Nine Boys With X-
Linked Creatine Transporter
Defect) som førebels er eit for-
søk som ikkje lukkast: Forsøks-
oppsettet måtte revurderast og
talaren fortalde at dei kanskje
måtte skrinleggje prosjektet og
tenkje i nye banar.

Framtida for pasientar
Prof. Ian Alexander (Children's
Hospital Westmead, Sydney) gav
oss eit overblikk over stoffskifte-
sjukdomar og byrja med å setje
ting i perspektiv: Det var først i
1944 at forskarar  skjøna at gen
er konstruerte frå DNA, og den
rekombinante DNA-teknologien
me kjenner i dag blei utvikla
tidleg på 70-talet. Prof. Thomas
Jensen (Institut for Human
Genetik, Aarhus) starta innlegget
sitt om genterapi med litt his-
torie, og kunne fortelje at det
heile starta for 20 år sidan: Dei
to første pasientane som blei
behandla lever enno, og ein kan

FORFATTER: HELENE BUSTAD
JOHANNESSEN, INSTITUTT 
FOR BIOMEDISIN, UNIVERSITETET 
I BERGEN.
E-post: Helene.
Johannesen@biomed.uib.no

Society for the Study of
Inborn Errors in Metabolism
(SSIEM) held konferanse
kvart år, som dekkjer dei
fleste emne innan medfødde
stoffskiftesjukdomar. 
Forskarar, klinikarar og
kollegaer frå heile verda
samlast og tek opp att tråden
frå året før, og diskusjonane
fortset med resultat frå det
siste året. Nye og gamle
stipendiatar deltek forsiktig i
dei evig pågåande samtalene
til professorane sine, og blir
introduserte for små og store
namn innan forskinga.

Inborn Errors in
Metabolism

Jet d’eau er Geneve si store stoltheit. Vatnfontena, som som sprutar ut fem hundre liter vatn kvart sekund, er
med si 70 meter høgd ei av verdas største fontener. Vatnet forlet dysa med ein fart på 200 km/t, og heile tida er
det om lag 7000 liter vatn i lufta.

Konferanseområdet var stort, med fleire etasjar for dei nesten 600 posterane og 1700 deltakarane. 
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B I O R A B I AT E N : 

Biokjemiske dynastier

D
et finnes eksempler på
biokjemiske familie -
dynastier, hvor bio-
kjemikere har klart å
forlede sine egne
barn til å velge bio-
kjemi som profe-
sjon. Det kanskje

mest kjente eksempelet er
familien Kornberg, hvor far
Arthur fikk nobelprisen i
fysiologi eller medisin i 1959 og
sønnen Roger kjemiprisen i
2006. Også i Norge har vi
eksempler på slik dynastibygg-
ing, riktig nok ikke med like
spektakulære resultater
foreløpig. Men Biorabiaten er
bekymret. Sammenlignet med
fysikk, hvor det snarere er
regelen enn unntaket at fysikere
avler fysikere, ligger biokjemien
dårlig an. I følge Biorabiaten er
antallet vellykkede biokjemikere
hvis barn også er vellykkede
biokjemikere, langt lavere enn
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det statistisk forventede.
Biorabiaten har viet en stor del
av sin karriere til å finne års-
akene til dette. En lang tid
trodde han at det rett og slett
skyldtes at biokjemikere fikk
færre barn enn andre.  Denne
tanken utviklet han med årene
til den såkalte disiplin-barn-
korrelasjonsloven, som sier at
antall barn i en familie er
omvendt proporsjonalt med
hvor morsomt foreldrene har
det i arbeidslivet. Denne loven
gjør det blant annet mulig å
oppnå en objektiv rangering av
forskjellige disipliner, dersom
man bare skaffer seg tilst-
rekkelig informasjon om
barnekullenes størrelse.  Loven
fortalte også Biorabiaten at han
lett kunne bygge et biokjemisk
biorabiatdynasti dersom han
bare skaffet seg like mange barn
som gjennomsnittsfysikeren
har. 

Nå er Biorabiaten i bunn og
grunn et ujålete menneske, men
det kan ikke fornektes at han
ville likt å se seg selv som stamfar
til et stort biokjemikerdynasti, et
dynasti som etter noen genera-
sjoner ville ha forgreninger til
alle norske universiteter og som
ville kunne bidra til igjen å plas-
sere biokjemien øverst ved
bordet blant de akademiske
disipliner. Så opp gjennom årene
har han iherdig skaffet seg flere
barn og ivrig ventet på at et eller
flere av dem skulle velge som far
og velge seg biokjemi. Men hva
skjedde? Et etter et nådde barna
skjels år og alder og valgte seg –
litteraturvitenskap! – media og
kommunikasjon!? – interna-
sjonal økonomi?? Gradvis har
Biorabiaten måttet innse at
disiplin-barn-korrelasjonsloven
ikke er forklaringen på at barn av
biokjemikere ikke blir bio-
kjemikere. Det ser ut til å være et

faktum at disse barna bevisst og
med vitende og vilje velger alt
annet enn biokjemi. Så spørs-
 målet blir: hvorfor er det slik?

En stund tenkte Biorabiaten
seg at molekylærbiologien hadde
skylden (hvorfor skriver vi for-
resten molekylær biologi? inn-
skyter Biorabiaten i en parentes.
Det burde jo hett molekylær
biologi i to ord eller molekyl bio -
logi i ett! Vi skriver jo aldri om
stasjo nærfase og evolu-
sjonærtankegang). Men altså:
Etter at biokjemien hadde
kjempet seg fri fra de eldre
disiplinene fysiologi og organisk
kjemi og etablert seg som en
selvstendig disiplin, ble den
angrepet og kanskje til og med
forbigått av en ny disiplin,
molekylærbiologien. Den som vil
lese mer om dette, bør ta for seg
artikkelen til Rose i
litteraturlisten nedenfor. Men
Biorabiaten tenkte seg altså en
stund at siden studiet av
molekylærbiologi ikke krever
spesielle kjemiske kunnskaper og
siden kjemi er et vanskelig fag å
lære, så valgte biokjemikeres
barn, dovne som de er,
molekylærbiologi som disiplin i
stedet for biokjemi.  Men statis-
tikken viste at han tok feil: Det er

velsignet få eksempler på at
biokjemikeres barn blir
molekylærbiologer. Statistikken
viser tvert i mot at barna fortsatt
er begavede, men at de bruker sin
nedarvede og medfødte
kreativitet på helt andre felter
enn foreldrene gjorde.
Biorabiaten har tidligere skrevet
om Homo ludens, det lekende
menneske, og mener nå at mens
kreative og lekne mennesker for
noen tiår siden nærmest måtte
velge biokjemi som sin disiplin,
har de nå så mye mer å velge
mellom. Og valget avgjøres av
faktorer som foreldrene har liten
styring over, blant annet, tenker
Biorabiaten seg, av underhold-
ningsbransjen og i spesiell grad
av dataspill.  Det er tross alt flere
dataspill som styrer spilleren mot
internasjonal økonomi enn mot
biokjemi, sier han.

Ikke at Biorabiaten har noe
mot dataspill, snarere tvert imot.
Dessuten har han fortsatt to barn
som er unge og ufordervede og
som med de rette virkemidler
kan styres i biokjemisk retning
når det gjelder yrkesvalg. Og nå
foreligger endelig et dataspill
som kan utnyttes for å oppnå
dette. I løpet av det siste året har

det blitt publisert to
Nature-artikler som beskriver
hvordan proteinstrukturer som
til nå ikke har latt seg løse, kan
bestemmes ved hjelp av et data-
spill på nettet.  Spillet har tusen-
vis av deltakere og egen
chattefunksjon, og man får
poeng for å vri og vrenge på 3D-
modeller av proteiner og for-
bedre pakkingen, redusere
graden av kollisjoner mellom
atomer og skjerming av hydro-
fobe sidekjeder. Biorabiaten har
nå skaffet seg en brukerkonto
hos fold.it, og når han bare
mestrer modelleringen sånn
noenlunde skal barna til pers. Og
etter hvert som nye Nature-
artikler strømmer på vil det være
mindre og mindre grunn til å
bekymre seg over at ung-
dommen bruker all sin fritid på
nettet.

Referanser:
Steven Rose (2011) Practicing
biochemistry without a licence?
EMBO Reports 12, 381
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Analytical & Quantitative
Light Microscopy Course,
Woods Hole, MA, USA

Forskerkurset “Analytical &
Quantitative Light Micros-
copy”  ble arrangert av det
internasjonale og tradisjons-
rike forskningssenteret
“Marine Biological
Laboratory”  i idylliske
Woods Hole, 95 km sør for
Boston. Kurset varte i 10
dager. Til tross for lange
dager med en gjennomsnitt-
lig undervisningsmengde
som oversteg 12 timer så
forble de 33 deltagerne nys-
gjerrige og entusiastiske
gjennom hele kurset. Jeg fikk
stort utbytte både faglig og
personlig, og nøler ikke med
å anbefale dette forskerkurset
til andre.

Kursinformasjon
AQLM arrangeres årlig. Det ble
etablert i 1980 av den karis-
matiske forskeren Shinya Inoué,
nå en sprek 89-åring som frem -
deles er aktiv innen mikroskopi.
AQLM ledes av anerkjente og
verdensledende forskere med
spesialkompetanse innen feltene
kvantitativ fluorescensmikro-
skopi og avansert bildebehand-
ling. Kurset er adgangsbegrenset
og arrangørene tildeler de ledige
plassene til 33 heldige kandi -
dater på basis av deres innsendte
søknader. AQML er av mange
ansett som et av de beste kursene
innen dette feltet. De ansvarlige
bak årets kurs var Prof. Jason
Swedlow, Prof. Greenfield Sluder
samt Dr. David Wolf, som sam -
men med over 20 eksterne fore -
dragsholdere dannet årets svært
dyktige lærerstab. 
Flertallet av kursdeltagerne

kom fra ulike forskningsmiljøer i
USA, men det var også represen -
tanter fra Europa, Sør-Amerika
og Asia tilstede. Jeg var den
eneste fra Norge. Alle deltagerne
hadde solid fagkunnskap innen
mikroskopi, enten som ledere av
ulike mikroskopiavdelinger, fra
forskning eller industri. Bak-
grunnen hos de enkelte rangerte
fra Ph.D-studenter til profes-
sorer, innenfor ulike fagfelt som
molekylærbiologi, medisin,
marinbiologi, fysikk, optikk og
geologi.

De første dagene
Kurset begynte med en intro -
duk sjonsrunde hvor alle deltag -
erne kort fortalte om sin bak-
grunn, og grunnen til at de var
kommet til Woods Hole for å
lære mikroskopi. Resten av
dagen gikk med på forelesninger
om bakgrunn for bildedannelse
og en opplysende demonstrasjon
av Abbes diffraksjonseksperi -
menter holdt av Rudi Rotten -
fusser. 
Neste dag ble viet til Köhler

belysning, punktspredningsfunk-
sjonen (PSF), fasekontrast-, og
fluorescensmikroskopi, i tillegg

til praktiske aspekter ved linse -
design. Disse temaene, i tillegg til
kamera- og detektorteknologi
(CCD, EM-CCD og CMOS)
dannet grunnlag for neste kvelds
kvantitative øvelse, som om -

handlet kalibrering og linearitet
til ulike typer av detektorer. Kort
forklart innebar dette blant annet
målinger av små fluorescerende
kalibreringskuler, under ulike
filterkombinasjoner. Gjennom

hele kurset spilte ulike typer av
fluorescerende kuler en sentral
rolle. Forhåndskjennskap til
kulenes dimensjoner og inten -
sitet gjør det mulig å benytte
bilder av kulene til kalibrering,
måling av PSF, generell kvalitets-
kontroll, og demonstrasjoner av
ulike objektiver og mikroskop -
teknikker. Fluorescerende pro -
teiner (FP) og avbilding av
levende celler la grunnlaget for
enkeltmolekyl- deteksjon og
målinger, samt objekt- deteksjon
og sporing, påfølgende dag.
Khuloud Jaqaman ledet an den
praktiske delen på 3D objekt-
sporing, hvor vi brukte en svært
avansert og robust matematisk
algoritme implementert i
MatLab. Denne ble publisert i
Nature Methods av Jaqaman et
al. (2008) og er fritt tilgjengelig
for de leserne som ønsker å ta i
bruk en av de beste objekt-
sporingsalgoritmene som er til-
gjengelig per dags dato. 

“Superresolution” mikroskopi 
Såkalt “superresolution” mikro-
skopi stod på dagsordenen neste
dag og teknikker som “Photo -
activated Localization Micros-
copy” (PALM), “Stochastical
Optical Reconstruction Micros-
copy” (STORM) og “Structured
Illumination Microscopy” (SIM)

ble nøye gjennomgått. Det som
skiller disse teknikkene fra kon-
vensjonell lysmikroskopi er at
de, ved hjelp av ulike metoder og
tilnærminger, muliggjør oppløs-
ning på subdiffraksjonsnivå, ned
til omtrent 20 nm. PALM bruker
fotoaktiverbare FP og STORM
bruker fotovekslende FP til å
finne posisjonen til enkeltmole -
kyler med en nøyaktighet i
nanometerskala. I praksis gjøres
dette ved å ta flere tusen bilder
hvor kun noen få enkeltprote -
iner, minst 200 nm fra hver -
andre, avbildes av gangen. Plas-
seringen til disse enkeltprote -
inene kan deretter presist lokali -
seres ved hjelp av 3D gaussisk
kurvetilpasning. Et ferdig
“super  resolution” bilde er altså
sammensatt av en samling av
enkeltbilder bestående av mate -
matisk lokaliserte enkeltpunkter.
SIM benytter en helt annen til -
nærmingsmetode for å oppnå en
lateral oppløsning til rundt 100
nm, to ganger bedre enn tradi -
sjonell diffraksjonsbegrenset
mikroskopi. For å få til dette
benyttes såkalte moiré mønstre,
som dannes ved å legge et rotert
linjemønster over et annet, og
deretter ta en serie bilder av
prøven ved ulike rotasjoner av
dette periodiske mønsteret.
Denne prosedyren øker objek -

tivets effektive numeriske aper -
tur (NA), noe som i praksis gir
en høyere oppløsning. I tillegg så
ble “Fluorescence Lifetime Imag-
ing” (FLIM), “Total Internal
Reflection Fluorescence Micros-
copy” (TIRFM) og “Raman
spectroscopy” undervist denne
dagen. 

Kvantitativ mikroskopi 
Den intensive og krevende øvel -
sen “Meet your spectral conflict”
stod på timeplanen dagen etter,
og strakk seg over 2 døgn. Opp-
gaven gikk ut på å nøyaktig måle
DNA-innholdet i en asynkron
voksende cellepopulasjon, samt
å avgjøre hvorvidt den inneholdt
distinkte subpopulasjoner.
Resultatene ble presentert grup -
pevis og grundig diskutert i ple -
num den nest siste dagen på
kurset. Kort oppsummert så
brukte vi fluorescensmikroskop
med lav NA objektiv for avbild-
ing sammen med et kvantitativt
og kalibrert EM-CCD kamera.
Datasettet ble korrigert for bak-
grunn og ujevn belysning, og alle
cellekjernene ble semi-
automatisk segmentert ved hjelp
av avanserte bildebehandlings-
verktøy. Matlab ble benyttet for
å lage intensitetshistogram, kur -
ve tilpasning og statistisk evalu -
ering av resultatet. 

Parallelt med den oppgaven
ble fokuset de neste dagene satt
på kvantitativ konfokalmikro-
skopi. Dette omfattet blant annet
en dyptgående teoretisk og prak -
tisk gjennomgang av de mange
komponentene som blant annet
muliggjør optisk snitting i lev -
ende celler og vev. Eksempelvis
nevnes deconvolution, som
benytter matematiske algoritmer
og enten målt eller teoretisk PSF
til å omarrangere ute av fokus
“blur” tilbake til fokusplanet.
Systemets PSF måles ved å ta
tredimensjonale bilder av flu -
orescerende kuler som er under
diffraksjonsbegrenset oppløs-
ning. Måten de praktiske opp  -
gavene og demonstrasjonene ble
lagt opp på i små grupper gjorde
det lett å diskutere teori og pro -
blemløsning i en uformell tone,
ofte langt utover kvelden og
natten, sammen med spesialister
på feltet. Dette, sammen med
muligheten til å ta seg en øl eller
to på kveldstid, gjorde det lett å
bli kjent med andre forskere og
danne et kontaktnettverk for
ettertiden.  
AQLM-kurset inngikk som en

del av fagstudiet i mitt doktor-
gradsarbeid og i tillegg som et
ledd i kompetanseoppbygging
ved NorMIC, Trondheim node.
Til slutt vil jeg benytte anled-
ningen til å takke for reisestøtte
fra NBS i tillegg til NT-fakultetet
ved NTNU.

Internettlenker:
Hjemmeside til AQLM-kurset:
http://www.mbl.edu/education/c
ourses/special_topics/aqlm.html
AQLM Facebook-side:
http://www.facebook.com/aqlm-
course  Svært god oversikt over
ulike mikroskopiteknikker nevnt
i denne rapporten:
http://micro.magnet.fsu.edu/pri
mer/techniques/confocal

FORFATTER: BJØRNAR SPORSHEIM,
PH.D-STUDENT VED ”NORWEGIAN
MOLECULAR IMAGING CONSOR -
TIUM”, NTNU. DELTOK PÅ FORS-
KERKURSET MED STØTTE FRA NBS.
Bjørnar.Sporsheim@bio.ntnu.no

Oversiktsbilde av Marine Biological Laboratory i Woods Hole. I midten ligger den karakteristiske Eel Pond fylt
med fiskebåter, seilbåter og bobåter. Markert på bildet er sovesalen “Ebert Hall” og undervisningsbygget “Loeb
Teaching Laboratory”.  

Konfokalmikroskopibilde av
den 50 �m lange diatomen
Seminavis robusta, vist som en
maksimum projeksjon, hvor
blant annet de karakteristiske
kloroplastene tydelig kan ses i
rød kanal. 
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VI SAVNER DIN ANNONSE
NBS-nytt presen terer spennende stoff innenfor biokjemi, 
cellebiologi, mole kylær biologi og bioteknologi, og sendes 
direkte til alle medlemmer av Norsk Biokjemisk Selskap.
NBS-nytt utkommer 6 gan ger i året. 

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

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

Vi tilbyr meget 
konkurransedyktige 
priser på annonser.

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

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 viten-
skapelige møter som er av interesse for medlemmene. 
Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å benytte
deg av denne muligheten.

VED ERIK BOYE

Garanti
Du tror vel at du vet hva dette ordet
innebærer. Hvis du mener at det er
slettes ingen ting, har du dessverre
helt rett. Det er ikke så lenge siden
man kunne regne med at hvis man
fikk en garanti, kunne man få
erstattet varen dersom den ikke var
som lovet eller slik man med
rimelighet kunne forvente. En garanti
innebar automatisk en mulighet for

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.

full erstatning. Og den som avga en
garanti, var forpliktet til å holde
mottaker tilnærmet skadesløs. De
dager er over. Hvis noen garanterer
et produkt, betyr det bare at ”Dette
tror jeg er en bra vare”. Når jeg
kjøper inn noe som ikke funker i
laben (antistoff eller et kit) og klager
til leverandøren, får jeg vanligvis
tilbud om å kjøpe produktet en gang
til, men til halv pris. Det er i alle fall

bedre enn å ha en garanti.

Under valgkampen gjorde stats-
minister Jens Stoltenberg det helt
klart at en garanti fra politikerne ikke
engang er så trygt som banken.
Regjeringen har utstedt en såkalt
Sykehjemsgaranti. På direkte spørs-
mål presiserer Stoltenberg at
garantien bare innebærer at lovgiv-
ningen er blitt tydeligere, at det har

blitt klargjort hva som er god omsorg
og at bevilgningene er økt. Hva har
dette med garanti å gjøre?

DNB Nor, derimot, er trygg som
banken. I avisene den 24. august
ble DNB Nor avkledt, for der stod
det at ”Garanterte spareprodukter”
er bare svindel. DNB Nor bekrefter
selv at hvis pengene tapes, er det
ingen erstatning å få. DNB Nor er
ikke ansvarlig for eventuelle tap. Hva
ligger da i garantien, hvis det ikke er
en garanti mot tap?

Har du noen gang kjøpt en pølse
med smaksgaranti? Garanterer de
at det smaker noe? Har du kjøpt
noe som er ”garantert billigst”? Jeg
tror neppe du får noe igjen på den
garantien.

Garanti har sin opprinnelse i det
greske ordet ”garos” som betyr
svindel og det latinske ”ante”, altså
før eller på forhånd. Nå kan vi
kanskje forstå at den utviklingen vi
har sett, slett ikke er i strid med den
opprinnelige betydningen. Tror du
meg ikke? Det er sant – helt
garantert!

Husk påmelding til Kontaktmøtet
på Storefjell 19.-22. januar 2012
Husk at fristen for tidlig registrering til Kontaktmøtet er 1. november.
Detaljer for registrering finnes på http://www.umb.no/nbs. 
Omtale av plenumsforedragsholdere finnes i NBS-nytt 4/2011.



NBS reisestipend 2011 – nye regler

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

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året. 
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller 
holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. Mastergradstudenter (før avlagt mastereksamen) vil bli prioritert. 
For masterstudenter dekkes 80% og for PhD-studenter dekkes 60% av budsjetterte omkostninger. Det gis ikke støtte til dietter. Vi oppfordrer
også medlemmene til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag tildelt før reisens start.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


