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Aerobt farvel

Det er med blandede følelser jeg skriver denne tolvte og siste adresse til dere som er
medlemmer av Norsk biokjemisk selskap, men det blir godt for leserne med en ny
kost. Neste gang er det Arne Klungland som skriver, så sant alt går greit på generalfor-
samlingen under vintermøtet på Storefjell i slutten av januar 2012. Det tror jeg det
kommer til å gjøre, både med valget av nye ledere og det vitenskapelige programmet
som ser svært spennende ut. Faktisk er jeg glad jeg fikk hoppe før Wirkola.  Året 2011
har vel vært det vi med idrettssjargong kan kalle en mellomsesong. Vi venter på
Biofagevalueringen og mange venter på tilbakemelding på SFF-søknader. Vi venter på

utlysningen av Forskningsrådets Biotek-2012. Alt dette vil komme i 2012, så vi går spennende tider i
møte. 

2011 har derimot stått i jubiléenes tegn. Det er selvfølgelig en smule navlebeskuende å nevne 200 års
jubileet til Universitetet i Oslo. Høydepunktet her var selvfølgelig premieutdelingen under ski-VM på
Universitetsplassen, hvor vi loslitte akademikere fikk gratisbilletter, slik at vi kunne ta på idrettsstjernene
når de gikk forbi på catwalken til og fra prisutdelingene. Etter å ha berørt både Johaug og Bjørgen vasket
jeg ikke hendene på et par dager. Et annet arrangement som trakk færre mennesker, men likevel en god
del publikum, var feiringen av 150 årsdagen for Fridtjof Nansens fødsel den 18. oktober. At en professor
ved UiO kan få sitt liv og virke endevendt og analysert mer enn 80 år etter sin død er selvfølgelig verdt en
smule ettertanke og kan mane til aktsomhet. Nå var jo imidlertid ikke Nansen på noen måte miskjent i
sin samtid, slik de fleste akademikere føler seg i dag, så altfor engstelig for uønsket oppmerksomhet post
festum trenger man vel ikke være.

Et tankeeksperiment er likevel: Hva hadde skjedd dersom Nansen hadde fortsatt med sine studier av
nervevev i mikroskopet han fikk av sin far sakfører Baldur Fridtjof Nansen? Hadde han dukket opp i
Stockholm i 1906 for å dele Nobelprisen med Camillo Golgi og Ramon y Cajal? Mange eksperter mener
ja, ikke minst en av Nansens fremste biografer, Roland Huntford, som mener Cajal til og med må ha kjent
til Nansens arbeid, men uten å være raus nok til å referere til dette. Hvis Nansen hadde forblitt i
laboratoriet, ville han da ha blitt en megastjerne? Eller ville han ha vært omtrent like berømt som Odd
Hassel er i dag?

Men hvor smart er det egentlig å isolere seg i laboratoriet? En fersk artikkel i PNAS viser at løping gir en
yngre og kvikkere hjerne. Dette gjelder visst all mosjon som er aerobt krevende. Derfor var det sikkert lurt
av Fridtjof Nansen å komme seg ut på ski for å bevare den intellektuelle styrke til senere bruk. Hos «eldre»
voksne deltakere i undersøkelsen økte volumet på hippocampus signifikant – om enn ikke mye - hos den
gruppen som trente, sammenliknet med kontrollgruppen - og løping så ut til å «redde» hjerneceller som
ellers ville ha strøket med. 

Vi er i mange deler av landet velsignet med gode muligheter for aerob «hjernetrening» på langrennsski i
vinterhalvåret. I skrivende stund er imidlertid snøforholdene dårlige i de fleste regioner. Derfor er mitt
høyeste ønske for NBS sine medlemmer et snarlig snøfall etterfulgt av stabile vinterforhold i alle de deler
av landet hvor medlemmene bor. Dernest kommer et godt 2012 med godt evalueringsresultat og gode
søknadsmuligheter. God aerob vinter og God Jul!

PRESIDENT
Kristian Prydz

Det ble nylig arrangert et møte i Oslo der temaet var ”Kan vi stole på vitenskap?”.  Et
tema som ble diskutert der var medias rolle i formidling av forskning (Erik Boye har for
øvrig en omtale av dette møtet på side 20). Jeg synes at media i Norge har forbausende
lite fokus på forskningsjournalistikk. I mine øyne har slik journalistikk vært nærmest
fraværende i flere tiår. Jeg ser nå noen antydninger til bedring. Det har vært en positiv
utvikling i enkelte media i de siste par årene. Knut Olav Åmås, kultur- og debattredak-
tør i Aftenposten har bidratt med diverse interessante artikler den siste tiden. Også i
NRK har det vært en positiv utvikling. Fikk de en vekker ved den store responsen de
mottok da de foreslo å stoppe Schrødingers katt?

Hvorfor er det så liten interesse for forskningspolitikk i media? Skyldes det at vi som forskere bidrar alt
for lite? Enkelte ganger sitter en med inntrykket at når forskere går til media med saker så er hoved-
poenget å bedrive PR for egen forskning. Hvor mange ganger har vi lest at ”kreftgåten er løst”? Er det bare
journalistene som har ansvar for slikt oversalg gang på gang?

Hvilken betydning har det at det er så få personer med naturfaglig bakgrunn som er ansatt i redak-
sjonene? Siden det er så få med vår bakgrunn ansatt i media, hvorfor bruker ikke media flere av oss som
konsulenter? Ville ikke flere personer med naturfaglig bakgrunn i redaksjonene bidra til mer stoff med
formidling til folk utenfor våre miljøer om alt det spennende som nå pågår? Jeg savner også personer i
redaksjonene som er i stand til å stille kritiske spørsmål til intervjuobjektene og belyse saker fra flere sider.
Ikke minst i min involvering i dopingsaken mot Erik Tysse har jeg sterkt savnet redaksjonenes evne til å
stille kritiske spørsmål om saken. Da mener jeg ikke bare de aspektene som dreier seg om de biokjemiske
analysene, men i det hele tatt å gå i dybden med oppfølgende spørsmål om sentrale tema som en ikke
trenger å være fagekspert for å ønske svar på.

De første sidene i det heftet du nå har i hånden er preget av at dette er det siste heftet i den 35. årgangen av
NBS-nytt. Forsiden som er tegnet av Arnt Raae markerer det samme. Ellers kan du i dette nummeret lese
en omtale av Torgeir Flatmark, en av de mest profilerte forskere i norsk biokjemi gjennom mange år, som
rundet 80 i høst. Du finner artikler om Nobelpriser, skreddersydde legemidler, et difteriutbrudd i Norge,
og flere andre forhåpentligvis interessante artikler og møtereferater. 

Jeg benytter anledningen til å takke alle dere som har bidratt med artikler til dette og tidligere numre i år.
En spesiell takk til dere som er faste leverandører av stoff. Som nevnt i sin lederartikkel har Kristian i dette
heftet skrevet sin siste artikkel som selskapets president. Det er klart for skifte av både president og
generalsekretær på Kontaktmøtet i januar. En takk til både Kristian og Winnie for all den støtte dere har
gitt meg som redaktør. Jeg tillater meg også å takke dere for innsatsen på vegne av NBS-medlemmene.

Helt til slutt ønsker jeg alle lykke til med de forskningstildelingene som forhåpentligvis tilfaller flere av
dere i år enn i de siste årene. Jeg ønsker alle en God Jul og et produktivt og godt år i 2012. Forhåpentligvis
er det mange av dere som i starten på 2012 deltar på Kontaktmøtet på Storefjell.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2012
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2012

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
1 13. februar 27. februar
2 21. mai 4. juni
3 27. august 10. september
4 12. november 26. november
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35 år med 
NBS-nytt

M
ed dette num -
meret avsluttes
den 35. årgangen
av NBS-nytt. Det
er flere grunner
til å gi en liten
oppsummering
av bladets his-

torie. Den første utgaven kom i
1977 og var i et svært
beskjedent format. Initiativet til
bladet ble tatt av Elling
Kvamme som da var selskapets
leder. I forbindelse med 20 års
jubileet for NBS i 1989 opp-
summerte Torgeir Flatmark
utviklingen av NBS-nytt i et
jubileumshefte. Den artikkelen
er kopiert inn på neste side.
Torgeir skrev at NBS-nytt var
økonomisk selvbærende; det
hadde ikke belastet selskapets

økonomi, men i alle år gitt et
overskudd. Den situasjonen
vedvarte og bladet ble stadig
mer omfangsrikt. Fire utgaver
per år med omtrent 50 sider per
hefte var normalt i mange år.
Med opptil 8-10 reklamesider
per hefte var økonomien god.
Utover på 2000-tallet ble det
gradvis vanskeligere å skaffe
annonser og de siste par årene
har det vært lite annonsering
utover den støtten A/S E.
Pedersen & Sønn (nå Fischer
Scientific) har gitt med en fast
annonse på side 2.

I 2008 ble antall hefter per år
økt til 6 for å samordne utsend-
else av bladet med Kjemi. Det
bød etter hvert på mange utford-
ringer, og fra i år valgte vi å sende

NBS-nytt som egen sending uav-
hengig av Kjemi. Tilgangen på
stoff har vært god det siste året
og redaktøren takker alle som
har bidratt med stoff. Imidlertid
blir utgivelsen av 6 hefter med
28-36 sider uten økonomisk
støtte fra annonsører en
betydelig utgiftspost for sel-

skapet. Det er derfor besluttet at
vi fra neste år igjen går over til 4
hefter per år. Jeg håper dere for-
tsetter å bidra med artikler til
bladet også i årene som kommer.
På de neste sidene finner dere et
lite utvalg av bilder fra bladets
historie.

Har du NBS-nytt fra 1977 til
1983?
En gjennomgang av arkivene til NBS viser at vi har alle hefter av
NBS-nytt fra og med nr. 1/1984. Det finnes imidlertid ingen
hefter i arkivet for de 7 første årgangene. Dersom du har NBS-
nytt fra perioden 1977-1983 hører vi gjerne fra deg. Vi vil gjerne
ha samlet alle heftene av NBS-nytt i arkivet til NBS. Vi vurderer
også scanning av heftene slik at de blir tilgjengelig for alle på
nettsidene til NBS.

NBS-nytt avslutter sin 35 årgang: Hvem har
sittet i ledelsen av NBS og NBS-nytt?
År President Generalsekretær År Redaktør
1968-72 Alexander Pihl Fredrik Gran
1972-74 Kaare Norum Leif O. Frøholm
1974-76 Tore Sanner Magne Aas
1976-78 Elling Kvamme Gerd Svenneby 1977 Elling Kvamme
1978-80 Heidi Steensland Carl Chr. Gilhuus-Moe 1978-79   Heidi Steensland
1980-82 Torgeir Flatmark Torbjørn Ljones 1980-81 Torgeir Flatmark
1982-84 Jens Gabriel Huage Ingrid Harbitz 1982-83 Jens Gabriel Hauge
1984-86 Helge Larsen Edward Onsøen 1984-85 Geir Walsø
1986-88 Hans Krokan Anne Lise Børresen 1986-87 Ole Skaane
1988-90 Holm Holmsen Anne Lise Børresen 1988-89 Anders Goksøyr
1990-93 Hans Prydz Jan Pedersen 1990-92 Heidi Kiil Blomhoff
1993-95 Inger Hagen Jan Pedersen 1993-94 Odd Stokke Gabrielsen
1995-97 Erik Slinde Knut-Jan Andersen 1995-96 Vidar Bakken
1997-00 Sissel Rogne Knut-Jan Andersen 1997-98 Helge Klungland
2000-02 Anders Sundan Knut-Jan Andersen 1999-00 Mansour Akbari
2002-03 Anne-Brit Kolstø Knut-Jan Andersen 2001-02 Kirsten E. Rakkestad
2003-04 Anne-Brit Kolstø Erik Boye 2003 Torgeir Holen
2004-06 Johan Lillehaug Erik Boye 2004 Eivind Hovig
2006-07 Berit Johansen Erik Boye 2005 Øyvind Halskau jr. 
2007-08 Berit Johansen Winnie Eskild 2006-07 Eirik Frengen
2008-10 Vincent Eijsink Winnie Eskild 2008-09 Randi Aamodt
2010-12 Kristian Prydz Winnie Eskild 2010 R. Aamodt/T. Skotland
2012- Arne Klungland Tom Kristensen 2011- Tore Skotland
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Torgeir Flatmark: Biokjemisk kollokvium nr 400
i Bergen (NBS-nytt 4/1992)

Ny professor på Blindern: Jon Nissen-Meyer(NBS-nytt 4/1992)

1984-1992
Fra NBS-nytt
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Kjell Kleppe: Klepp
epakke til norsk bi

okjemi

(NBS-nytt 1/1984)

Harald Stenmark: Omtale av doktorgrad 

(NBS-nytt 3/1991)

Forsiden til jubileumsheftet i anledning av at NBS var 20 år i 1989. Arnt Raae har
skissert endringene i norsk biokjemisk forskning: Fra menn med notatblokk og
Carlsbergerpipette til kvinner med PC og automatpipette.

Kirsten Skarstad: Omtale av doktorgrad 
(NBS-nytt 4/1987)

Denne redaksjonen førte NBS-nytt inn i 90-åra. Bak fra venstre: Kristian Prydz,Astrid Nilsson, og Rune Blomhoff. Foran fra venstre: Tom Kristensen, Heidi KiilBlomhoff og Sanders Sundan.

N
Y

TT



Dag Helland på blåbærtur. Illustrasjon av Arnt Raae
(NBS-nytt 2/1994).

Kontaktmøtet 1996: Daværende president Erik Slinde og forrige president IngerHagen (NBS-nytt 1/1996).

1994-2001
Fra NBS-nytt
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30 års jubileumsseminar i Oslo

Kaare Norum på vei inn for å forsvare sin avhandling ”Det er

mer næring i 1 brød enn i 12 tønner øl”. Doktoranden i prose-

sjon inn til disputas etterfulgt av 1. opponent Carl Birger van

der Hagen, 2. opponent Fredrik Størmer og Fru Dekandens

Winnie Eskild.

Og etterpå var det sosialt samvær. Her Anne-Lise Børresen-
Dale og Hans Prydz (NBS-nytt 2/1998).
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Våre tre første æresmedlemm
er samlet på Kontaktmøtet i 1

995. Fra venstre: Søren Laland
, Alexander Pihl og

Helge Larsen (NBS-nytt 1/199
5).

Kong Olav Vs kreftforskningspris til Erlend See-

berg. Her avbildet på forsiden av NBS-nytt

4/2011 sammen med Luisa Luna og Ingrun

Alseth.



Administrasjon, komitéarbeid,
veiledning av studenter, bedøm -
melse av doktorgrader etc. På
fakultetsplan var han ansvarlig
for å få et erstatningsprogram for
vitenskaplig utstyr. I flere år la
han ned et stort arbeid i plan -
leggingen av et nytt forsknings-
bygg for biomedisinsk forskning
i Bergen, BB-bygget, som ble tatt
i bruk i 2003.

Norsk Biokjemisk Selskap har
nytt godt av Torgeirs engasje -
ment og arbeidskapasitet. Han
har vært president, styrerepre -
sentant for Bergen, mangeårig
talsmann for bioenergetikk,
redaktør av NBS-nytt og interna-
sjonal delegat til FEBS.

I løpet av et langt og produk -
tivt liv innen forskning (han vet
ikke sikkert hvor mange arbeider
han har publisert, men regner
med at det er ca. 220 pluss en del
monografier) har han sett en
utvikling som startet i et meget
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lite forskningsmiljø sentrert
rundt et fåtall forskere. Etter
krigen lå forskningen nede i
Norge, og man måtte til utlandet
for å hente kunnskap. Torgeir
kan fortelle at de som kom i gang
i den tiden var privilegerte. De
ble sendt ut for å lære, og rundt
disse personene grodde det opp
flere forskningsmiljø da de kom
tilbake og etablerte seg. Utvik -
lingen av biokjemien illustrerer
han med den formidable øknin -
gen av medlemstallet som har
funnet sted i NBS fra starten i
1968 og frem til i dag. Parallelt

Torgeir Flatmark 80 år

T
orgeir har så visst 
ikke hvilt på sine
laurbær i tiden som
har fulgt etter 2009.
Daglig kommer han
til laboratoriet som
en av de aller første
en gang mellom klok -

ken syv og halv åtte. I flere år
har han som emeritus arbeidet
sammen med professor Njøl-
stad ved Institutt for klinisk
medisin ved Universitetet i
Bergen hvor de har studert
monogene former av diabetes.
Til dette arbeidet bevilget Det
europeiske forskningsrådet 17,4
millioner kroner gjennom et
ERC-advanced grant i oktober i
år. Tidligere har UiB fått ERC-
grants bare 4 ganger.

Torgeir ble født 21. september
1931 i Borre i Vestfold.  I studie -
tiden frem til medisinereksamen
i 1957 var han spesielt interessert
i endokrinologi, og under tur -
nus perioden fikk han også tid til
å drive med forskning. Det
største biokjemimiljøet i Norge
den gangen var på Rikshospi -
talet, og her arbeidet Torgeir
sammen med blant andre P.A.
Owren på Medisinsk avdeling A
og Institutt for tromboseforsk-
ning. Forskningsfeltet var hemo -
lytisk anemi, noe som bl.a.
resulterte i 2 artikler i Nature.
Under opphold ved Karolinska
Institutet  hos Hugo Theorell
arbeidet han med doktorgraden
”Multiple molecular forms of
mammalian cytochrome C” som
ble avlagt i Oslo i 1967.

Under oppholdet på Karolin -
ska traff han biofysikeren og
kjernefysikeren Martin Kamen
(sammen med Sam Ruben opp-
dager av isotopen 14C) som
forsket på fotosyntesen. Dette
resulterte i et opphold ved Uni-
versity of California, San Diego
på 1 ½ år, en periode Torgeir
betegner som meget interessant.
Her fikk han gjøre membranstu-
dier hos S. J. Singer med siste
utgave av sirkulær dikroisme-

utstyr. Ellers var det studier av
cytokromer og jern-svovel
proteiner som opptok meste -
parten av tiden.

I 1967 fikk han tilbud om
arbeidsplass ved Biokjemisk
institutt, Universitetet i Bergen.
Her har han arbeidet siden. Det
første møtet med Bergen var
under Festspillene dette året, og
det skal være usagt om det var
Festspillene og det tradisjonelt
gode været under dette arrange -
mentet eller arbeidsforholdene
som fikk han til å bestemme seg
for å slå seg ned her. I 1974 ble
han utnevnt til professor i bio-
kjemi ved Biokjemisk institutt.
Proteinkjemi, enzymologi og
bioenergetikk har vært hans
viktigste forskningsfelt i Bergen,
og i den senere tid har arbeidet
dreiet mot cellebiologiske
problemstillinger. Han har hatt
en ledende hånd med undervis-
ning. I tillegg har han deltatt i
alle typer aktivitet ved instituttet:

“Old soilders never die, they
just fade away” heter det  i en
gammel amerikansk
militærsang, men dette
passer ikke for professor
emeritus Torgeir Flatmark
som rundet 80 år tidligere i
høst. Han driver daglig forsk-
ning på Institutt for
biomedisin ved Universitetet i
Bergen og har såvisst ikke
forsvunnet stille ut fra
fagmiljøet. Da han ble hedret
med “Kongens Sølv” i 2009,
ble det sagt at han etter at
han ble pensjonist har
publisert forskningsarbeider
tilsvarende 5 doktorgrader. 

FORFATTER: 
TORBJØRN DALL-LARSEN, 
INSTITUTT FOR BIOMEDISIN, 
UNIVERSITETET I BERGEN.
E-post: torbjoern.dall-
larsen@biomed.uib.no

med denne utviklingen har han
merket at kvinner har kommet
meget sterkt inn i biokjemisk
forskning. 

Det er nok av utfordringer i
dag, mener han. I tillegg til at
man nå er helt avhengig av eks-
terne forskningsmidler, settes det
store krav til effektivitet. Tidlig -
ere var rekrutteringsperioden for
stipendiater 6 år. Dette ga mulig -
het for mer omfattende og pene -
trerende doktorgradsarbeider
enn det vi har i dag med bare 3
års rekrutteringstid. Denne korte

rekrutteringstiden setter store
krav til veileder ved at oppgavene
må være ”skreddersydde”. I den -
ne tiden skal studentene også
gjennom en hel del kurs, og
resultatet er at det er mange som
ikke blir ferdige innen tidsfristen.
Han understreker at noe av det
viktigste vi må arbeide for er
gode rekrutteringsforhold for
fremtidens forskere. Særlig må
man arbeide med å finne løsnin -
ger for de problemer som kvin -
ne lige forskere møter når de skal
kombinere arbeidsliv og familie -
liv.

Han understreker at han er
optimist på biokjemiens vegne
for fremtiden. Samarbeid med
kliniske forskningsmiljøer gir nye
forskningsmuligheter og tilgang
på finansiering. Dagens forsk-
ning er meget resurskrevende,
men videre utvikling av sam-
arbeid over landegrensene vil
bringe forskningen fremover. Et
lite ønske er at norske forskere
hadde vært litt flinkere til å
utnytte de mulighetene som
EMBL i Heidelberg kan tilby.

Torgeir ble hedret med ”Kongens Sølv” i 2009.

En liten hilsen fra redakt øren som hadde gleden av å arbeide sammen med Torgeir i 9 år. Jeg minnes hans store interesse for forskning,
faglige oversikt, utrolige arbeidskapasitet og store iver etter å ta i bruk nye metoder og instrumenter. Om det var hans gode hukommelse
som ledet til at han utviklet et ”arkiveringssystem” der han raskt fant frem til artikler, til medarbeidernes store overraskelse, vites ikke.
Arnt Raae har her illustrert Torgeir på kontoret omgitt av deler av sitt ”arkiv” og alltid med pipet ter og isboks i nærheten. 

NBS-nytt gratulerer med dagen som var.
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CCPs som deretter blir internali -
sert i cellen. Videre hadde Sandra
Schmid fra Scripps Research
Institute, California, en inter-
essant forelesning om GTPasen
dynamin sin rolle i clathrin-
mediert endocytose, og det ble
ivrig diskusjon rundt bruken av
ulike hemmere for å studere
dynamin og dens funksjon.
Inhibitoren Dynasore fikk gjen-
nomgå, selv om mange fortsatt
benytter den som ett nyttig verk-
tøy for å forstå dynamin sin rolle
i ulike cellulære prosesser. Sek-
sjon 2 hadde et litt annet fokus,
med presentasjon av hvordan
endocytose også er involvert i
embryonal utvikling av celler og
opprettholdelse av cellepolaritet.
Jiri Friml fra Universitetet i
Ghent holdt det eneste fordraget
som omhandlet planteceller, og
viste fasinerende eksempler på
hvordan spesielle PIN proteiner
er med på å opprettholde celle -
polaritet og hvordan lys og gravi -
tasjonen påvirker lokaliseringen
av disse.

Første seksjon på den tredje
dagen var fokusert på endo -
somers betydning i celledeling.
Det var mange presentasjoner

med flotte mikroskopibilder og
videoer av celler som gjennom -
går celledeling. Både Rytis Pre -
keris (Colorado University,
Denver) og Jennifer Lippincott-
Schwartz (NIH, Bethesda) viste
flotte modeller av hvordan de
ulike komponentene av ESCRT-
komplekset er involvert i celle -
deling. De viste hvordan en
tenker seg at ESCRT-komplek -
sene blir rekrutert til ”midbody”
under celledeling og videre er
involvert i den endelige delingen
som resulterer i to datterceller.
Generelt var det stor interesse for
de ulike komponentene av
ESCRT maskineriet, og hvordan
disse også har andre viktige
funk sjoner annet enn i endo -
somal sortering. Harald Sten -
mark sin presentasjon var foku -
sert rundt lipidet PI3P (som er
anriket i endosomer) og hvordan
ulike PI3P-bindende proteiner er
viktig for ulike stadier av celle -
deling. Etter lunsj ble det foku -
sert mer på hvordan celle skjel -
letet er med på å kontrollerer
endocytose, og Viola Lobert
holdt innlegg om hvordan
ESCRT komplekset er med på å
opprettholde cellepolaritet i
fibroblaster. I tillegg holdt

Johanna Ivaska (Universitetet i
Turku og en av årets vinnere av
Jahre prisen for yngre forskere)
ett spennende og oversiktlig
foredrag om integriner og deres
ulike roller i cellen. 

Siste dag av konferansen var
programmet fokusert på endo -
cytose av patogene organismer
og virus. Etter en avlyst båttur
(på grunn av for sterk vind) som
ble erstattet med tur til gamle-
byen av Chania, ble møtet
avrundet med to flotte fordrag av
Mark Marsh (UCL, London) og
Ari Helenius (ETH, Zurich).
Begge snakket om sine viktige
oppdagelser omkring endocytose
av virus. Møtet ble avsluttet med
overlevering av ansvaret for
organiseringen av neste endo -
cytosemøte om 2 år til Marcos
Gonzalez-Gaitan. Helt til slutt
ble det delt ut priser til de beste
posterne, og også noen litt mer
orginale priser som for eksempel
”prisen for å snakke som et
maskingevær”. Det hele ble
avrundet med en flott fire-retters
middag og moderne dans ved
bassenget.

Møtet ga et godt innblikk i hva
som har vært sentralt i endocy -
toseforskningen de siste årene, og
hva som forgår i de ulike forsk-
ningsgruppene nå. Selv om mye
av de presenterte dataene allerede
er publisert, ble også noe upubli -
sert materiale presentert. Kvalite -
ten på møtet var alt-i-alt veldig
god, med deltagere fra veldig
mange prestisjetunge grupper og
institusjoner som gjerne ville
dele sine forskningshistorier.
Møtet var velorganisert, og
lokali teten var utmerket, spesielt
for nordmenn på vei inn i høst -
mørket.

D
eltagerne var hoved-
saklig fra Europa,
USA og Canada.
Norske deltagere var
i tillegg til underteg-
nede, også Harald
Stenmark, Kirsten
Sandvig, Tore Skot-

land, Alicia Llorente og Viola
Lobert fra Senter for kreft bio -
medisin (CCB) ved Radium-
hospitalet, Inger Helene Mads-
hus og Espen Stang fra Institutt
for klinisk medisin, Rikshospi -
talet, og Oddmund Bakke fra
Insti tutt for molekylær bio -
vitenskap, UiO. 

Denne konferanseserien har et
spesifikt fokus på endocytose og
intracellulær transport. Endo -
cytose er en mekanisme som 
cellene bruker til spesifikt å ta
opp molekyler og væske fra sitt
ekstracellulære miljø for så å
sende beskjeder innover i cellen.
Det første ”stoppet” inne i cellene
er endosomene som fungerere
som en sorteringsstasjon for hva
som skjer videre med det cellen

har tatt opp (endocytert). Årets
konferanse hadde fokus på
denne første sorteringsstasjonen,
nemlig dynamiske endosomer.
Innfallsvinklene var mange, men
hovedfokuset var på hvordan
endosomer eller ulike endosom-
komponenter er involvert i
endo cytose eller andre cellulære
aktiviteter som for eksempel 
celledeling og cellemigrasjon.
Konferansen varte i fire dager,
med hver dag delt opp i to sek-
sjoner, og hver dag ble avsluttet
med livlige postersesjoner som
for enkelte varte til langt på
kveld/natt. Mellom seksjonene
var det noen timer fri til lunsj, og
en liten tur på stranden for de
som ville det. 

Første dag var det fokus på
ubiqitinering, signallering og
endosomsortering. Av høyde -
punktene her kan nevnes et
veldig entusiastisk innlegg av
Prisca Liberali fra University of
Zurich som hadde gjennomført
et stort siRNA screen med 1200
gener analysert for 14 forskjellig

”outcomes” for å identifisere
faktorer involvert i ulike endo -
cytose-mekanismer. Den vik -
tigste konklusjonen var kanskje
viktigheten av å ta høyde for
celle-til-celle variabilitet, og
hvordan f.eks. celletettehet
påvirker resultatene våre når vi
jobber med cellekulturer.   

Dag to var fokuset på faktorer
direkte involvert i endocytose,
med flere forelesninger som
presenterte detaljerte studier av
clathrin, dynamin og adaptor
komplekser. Margaret (Scottie)
Robinson fra University of Cam-
bridge snakket om hvordan
adap tor-kompleksene, AP1-4, er
involvert i clathrin-mediert
endocytose, og karakteriseringen
av et inntil nylig ukjent adaptor
protein, AP-5. Ved hjelp av ”Mr.
Tickle” (en leketøysfigur med
lange fleksible armer) demonst-
rerte hun ivrig hvordan disse
adaptor-kompleksene rekrutterer
faktorer til f.eks. clathrin-coated
pits (CCP) på plasmamembra -
nen og er sentrale i dannelsen av

Dynamic Endosomes:
Mechanisms Controlling
Endocytosis
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Deler av den norske delegasjonen slapper av på balkongen på hotellet etter en lang dag med foredrag og faglige
diskusjoner. Fra venstre Alicia Llorente, Tove Irene Klokk, Nina Marie Pedersen, Lene M. Grøvdal (Universitetet
i København), Kirsten Sandvig og Espen Stang.

Dette møtet var det andre i
en ny serie EMBO kon-
feranser med fokus på
endocytose. Møtet ble
arrangert i Chania, Kreta,
24.-29. september 2011.
Møtet var relativt lite med
omtrent 150 deltagere, og alle
deltagerne presenterte sin
forskning enten i form av
forlesninger eller postere.
Størrelsen på møtet, og det at
alle deltagerne bodde på
samme hotell og inntok alle
måltider sammen, gjorde det
til en ideell arena for disku -
sjoner og knytting av nye
kontakter innen fagfeltet.

Møtedeltagerne samlet foran hotellets svømmebasseng med en nydelig havutsikt i bakgrunnen. 



K
onseptet Forsker
Grand Prix ble
startet i Danmark og
ble allerede prøvd ut
i Bergen, Stavanger
og Trondheim i fjor.
Men for Oslo og
Tromsø var 2011

første år Forsker Grand Prix ble
arrangert. I Oslo ble Forsker
Grand Prix arrangert som en
del av Universitetet i Oslos 200-
årsjubileum og samlet deltakere
fra Universitetet i Oslo, Uni-
versitetet for miljø og bioviten-
skap, Høyskolen i Oslo og Høy-
skolen i Akershus. Nytt av året
var også at det ble arrangert en
nasjonal finale i Bergen som
samlet to deltakere fra hver av
de fem byene som hadde lokale
Forsker Grand Prix kon-
kurranser.

Før vi skulle stå på scenen i
storsalen på Chateau Neuf og
presentere forskningen vår til et
generelt publikum fikk vi heldig-
vis tips og oppfølging underveis.
Det startet med en samling av

alle 20 deltakerne som skulle
møtes i to semifinaler med 10
stykker i hver. På denne sam-
lingen studerte vi filmklipp av
forskere som er profilert i media
og diskuterte hva slags roller de
spiller. Noen går ut i media i
sinne over naturmedisin og over-
tro, andre er superentusiastiske
om den neste astronomiske
hendelsen og atter andre spiller
mer en godmodig betryggende
bestefarsrolle. Det ble også dis-
kutert forskerens rolle før da
professorer var distansert og all-
vitende, mens det som forventes
i media i dag er å være personlig
og ikke virke belærende. Vi ble
oppfordret til å prøve å finne ut
hva slags type vi vil fremstå som,
men helst unngå å ende opp som
karikaturen av gale forskere som
mangler kontakt med
omverdenen. Vi fikk også
coaching av en skuespiller i hva
slags signaler ulikt kroppsspråk
på scenen sender til publikum i
salen.

Alt dette var godt å ta med seg

videre, men så var det opp til
hver enkelt av oss å finne ut hva
vi ville presentere og på hvilken
måte. Det var da jeg tenkte:
“Hjelp! Hvordan komprimere
nesten 3 års forskning på 4
minutter? Og kommer noen til å
skjønne hva jeg driver med? “ Jeg
forsker på autofagi, en lysosomal
nedbrytningsvei for int-
racellulære komponenter. Altså
basal cellebiologi, men med
viktige fysiologiske og
patologiske funksjoner. Her må
jeg si at jeg misunnet dem som
hadde det jeg tenker på som enk-
lere prosjekt for omverdenen å
forstå: Trenger fiskeolje å være
fersk for å gi helseeffekt av
omega-3? Hvordan kan vi gjøre
solcellepanel mer effektive? Øker
kontakt med hest mestring hos
ungdom? I alle fall tenkte jeg at
dette har folk allerede et forhold
til. Men autofagi? Vet et generelt
publikum egentlig hva en celle
er? Hva proteiner gjør? Og hva
slags ekte data kan jeg vise fra
min forskning, kommer folk til å
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Cellens søppelbiler – en
doktorgrad på 4 minutter

“20 PhD kandidater, 4
minutter, 1 vinner. Klarer du
å engasjere?“ Slik ble doktor-
gradsstudenter oppfordret til
å melde seg på Forsker Grand
Prix, en konkurranse i forsk-
ningsformidling hvor det
handler om å kåre den beste
formidleren. Jeg var en av de
60 i Oslo-området som
meldte interesse og var så
heldig å få prøve meg som en
av de 20 deltakerne. Med
dette vil jeg dele noen av
mine erfaringer og tanker
rundt forskningsformidling
med leserne av NBS-nytt!

gjenkjenne et bilde av en celle? 
Heldigvis var ikke dette første

gang jeg skulle forklare mitt
forskningsprosjekt til andre enn
mine kolleger. Alle har vel
utviklet en måte å forklare om
forskningsprosjektet sitt på til
Bestemor og til venner eller
kanskje også som sjekketriks på
fest. I mitt tilfelle har jeg da for-
talt om at alle celler i kroppen vår
trenger å gjenvinne ødelagte eller
unødvendige deler for å lage
energi eller nye ting som cellen
har bruk for. Derfor har cellene
søppelbiler (autofagosomer) som
bringer avfallet til cellens gjen-
vinningsanlegg (lysosomet). Og
dette er faktisk veldig viktig fordi
vi vet at denne søppelgjenvinn-
ingen (autofagi) beskytter oss
mot kreft, forhindrer demens og
dessuten er med på å gi oss et
langt liv.

Med denne analogien forklarte
jeg autofagi til publikum og for-
tsatte med å fortelle om mitt

spesifikke forskningsprosjekt. Vi
vet jo at autofagosomene eller
søppelbilene lages, men vi
kjenner ikke til alle komponenter
som er med på å lage dem. Det er
her jeg har bidratt med min
forskning, jeg har gjort et imag-
ing-basert screen for å finne nye
proteiner involvert i autofagi, det
vil si: jeg har vært på jakt etter
nye søppelbildeler. 

I fremstillingen av dette var det
mange mulige vinklinger. Man
kan være morsom (autofagi øker
ved sult, så hvis du ikke har spist
på en stund så er nok alle cellene
dine fulle av søppelbiler), spille
på følelser (da Bestemor ble
dement bestemte jeg meg for å
forske på noe som en dag kan
forhindre dette) eller vise at man
prøver å løse et konkret problem.
Jeg håpet å kunne formidle til
publikum hvor spennende forsk-
ning kan være, hvor mye arbeid
som ligger bak, men også hvor
gøy det er når man da finner ut

av noe! Og jeg håpet også at
publikum ville lære noe, så jeg
valgte å veksle mellom faguttrykk
(autofagi og autofagosomer) og
søppelbilanalogien. Og dette så
ut til å fungere, jeg fikk veldig
gode tilbakemeldinger fra
publikum og dommere og jeg
vant faktisk den første
semifinalen i Oslo.

Forsker Grand Prix har blitt
møtt med både støtte og kritikk.
Enkelte har ytret at det blir helt
feil at forskerne skal konkurrere,
og at dette Idol eller X Faktor lig-
nende opplegget tar fokus bort
fra den egentlige forskningen.
Andre har uttalt at dette er et for-
mat som gjør publikum engasjert
i forskningen, de er også aktivt
med på å stemme frem den kan-
didaten de liker best. Selv er jeg
veldig glad for responsen fra
miljøet rundt meg: god støtte fra
min veileder Anne Simonsen,
gode tilbakemeldinger fra de
andre på gruppa, oppmuntring

fra resten av avdelingen og også
fra instituttet. Det var absolutt
ikke alle kandidatene som opp-
levde dette, noen ble til og med
fortalt at å delta på Forsker
Grand Prix var intellektuelt selv-
mord! For meg var det først og
fremst veldig gøy å få fortelle om
forskningen. Jeg syns også det er
viktig å gi noe tilbake til
samfunnet som finansierer det
viktige arbeidet vi forskere driver
med. Dessuten håper jeg at
denne formidlingen er med på å
gjøre forskning spennende for
folk flest og spesielt for ungdom
med tanke på rekruttering til
realfagsstudier. 

Jeg syns jeg lærte mye av å
delta i Forsker Grand Prix. Det
handler om å trekke ut det
essensielle av den forskningen jeg
holder på med. Og man må tørre
å forenkle, men uten å miste
poenget. Og ved å gjennomgå
denne prosessen kan man også
selv lære noe og se nye sider ved
det vi driver med. Jeg likte også
veldig godt å få være kreative i
fremstillingsmåten, her handlet
det ikke bare om tørre grafer og
stjerner for statistisk signifikans!
I tillegg til selve fremføringen i
konkurransen ble mange av oss
også intervjuet i media. For min
del ble det innslag i Ekko på P2,
oppslag i lokalavisa Hamar
Arbeiderblad og intervju under
Spørsmål og Svar i A-magasinet.
Dette var også veldig gode
erfaringer, og her var nok den
største utfordringen spørsmålene
jeg fikk fra journalisten i A-
magasinet og hvordan mine svar
ble formulert av henne. Heldigvis
hadde vi en god dialog hvor jeg
også fikk korrigert og utdypet
mine svar.

Så selv om ikke autofagien
gikk videre til den nasjonale
finalen i Bergen regner jeg med
det blir mer forskningsformid-
ling for meg i fremtiden og jeg vil
oppfordre andre doktorgrads-
studenter til å melde seg på i
neste runde Forsker Grand Prix!

FORFATTER: HELENE KNÆVELSRUD,
BIOKJEMISK AVDELING, INSTITUTT
FOR MEDISINSKE BASALFAG, 
UNIVERSITETET I OSLO. 
E-post:
helene.knavelsrud@imbv.uio.no

Foto: Paal Mork-Knutsen



18

En betennelsesreaksjon
kan beskytte mot kreft

Hypotesen om immun-
overvåkning mot kreft har
utviklet seg, fra Thomas og
Burnets tanke om ett kon-
tinuerlig overvåkende
immunsystem der immun-
celler eliminerer nydannede
kreftceller[1,2], til dagens
omfattende” immunmo -
editing”-hypotese[3]. Den
eksakte rollen til immunfor-
svaret i kreftbekjempelse er
fortsatt meget omdiskutert.
Sentralt i denne diskusjonen
er betydningen av immu -
nologiske betennelsesreak-
sjoner som enten kreftfrem -
mende eller kreftbekjemp -
ende. Denne artikkelen er en
kort omtale av et arbeid vi
publiserte i Nature Com -
muni cations i mars i år.

Et innblikk i tumor-mikromiljø
Immunovervåkning anses som
viktig i en verts beskyttelse mot
karsinogenese. I et forsøk på å
finne ut hvilke faktorer og
mekanismer som gjør immun-
forsvaret i stand til å bekjempe
kreft, har vi utviklet en metode,
kalt ”Matrigel cytokine assay”,
for å studere det pågående
immunsvaret mot kreft. I denne
metoden benyttes Matrigel, en
kollagengel som er flytende ved 4
°C og danner en fast gelplugg
ved kroppstemperatur. Disse
egenskapene gjør det mulig å
studere det lokale tumor-mikro-
miljøet ved å blande flytende
Matrigel med kreftceller før sub-
kutan injeksjon i mus[4]. På
ønsket tidspunkt tas Matrigel-
pluggen ut og immunsvaret mot
kreft kan studeres, spesielt med
henblikk på innfiltrerende
immunceller og lokalt produ -
serte signalmolekyler (cytokiner)
(Fig. 1).

Gode betennelsesreaksjoner
Betennelse er kroppens eget for-
svar når et vev eller organ blir

FORFATTERE: OLE AUDUN WERNER
HAABETH1, KRISTINA B. LORVIK1,
CLARA HAMMARSTRÖM2, IAN
DONALDSON3, GUTTORM
HARALDSEN2, BJARNE BOGEN1,
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1SENTER FOR IMMUNREGULERING,
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2AVDELING FOR PATOLOGI, UIO OG
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3BIOTEKNOLOGISENTERET, UIO.
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Fig. 1. Matrigel Cytokine Assay. Matrigel og kreftceller blandes før de
injiseres subkutant i mus. Under huden vil denne blandingen danne en
gelplugg som innfiltreres av immunceller. Etter et bestemt antall dager
tar vi Matrigelpluggen ut av musen. I Matrigelpluggen vil vi nå i tillegg
til de injiserte kreftcellene finne innfiltrerende immunceller og cytokiner
produsert inne i pluggen. Cellene analyseres ved flow-cytometri, mens
cytokinene analyseres ved ”multiplex bead assay” (luminex teknologi).

Fra venstre: Clara Hammarström, Ian Donaldson, Ole Audun Haabeth, Bjarne Bogen, Kristina Lorvik og Alex-
andre Corthay. Ikke til stede: Guttorm Haraldsen. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO
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infisert, irritert eller på annen
måte skadet. De synlige og
merk  bare kjennetegnene er: hev-
else, rødhet, varme, smerte og
nedsatt funksjon. Det finnes
flere ulike betennelsesreaksjoner,
men grovt deles betennelser i
akutte og kroniske. Det er ikke et
klart skille mellom disse to, bort -
sett fra varigheten av reaksjonen.
Akutte er korte hurtigvirkende
reaksjoner som kan gå over til å
bli langvarig og da kalles kro -
niske. Kreftforskere har lenge
hevdet at betennelsesreaksjoner i
kroppen, og da spesielt kroniske,
er en medvirkende årsak til dan -
nelse av nye og vekst av allerede
etablerte svulster. Enkelte hevder
at betennelse er en forutsetning
for en malign transformasjon,
dvs. en overgang fra godartet til
ondartet kreft. 

Mye av denne overbevisningen
er basert på at bestemte kroniske
betennelser som for eksempel
kronisk magesår og kronisk
tarmsykdom har vist seg å være
assosiert med høyere forekomst
av kreft[5,6]. Man har derfor
trodd at betennelse øker faren for
kreft og i noen tilfeller stemmer
det, men våre funn indikerer at
situasjonen er mer nyansert (Fig.
2). Vi ser at enkelte betennelses-
reaksjoner  faktisk  beskytter mot
kreft. Den beskyttende betenn-
elsesreaksjonen kan beskrives
som et samarbeid mellom kreft-
spesifikke T-hjelperceller 1 (Th1)
og kreftinnfiltrerende, antigen-
presenterende makrofager. Th1-
cellene blir aktivert av kreft-
spesifikt-antigen presentert av
makrofager [7]. Aktiverte Th1-
celler produserer blant annet
interferon-γ (IFN-γ) som
stimulerer makrofagene til å

bekjempe kreft via to reaksjoner:
(i) produksjon av angiostatiske
kjemokiner som hindrer ny
blodkardannelse og dermed
næring til kreftcellene, og (ii)
direkte drap av kreftcellene. Sam-
arbeidet og kommunikasjonen
mellom Th1-celler, makrofager
og omgivelsene foregår ved hjelp
av en rekke cytokiner hvorav
IFN-γ er ett av dem. Med
”Matrigel cytokine assay” måler
vi cytokiner lokalt i et tumor-
mikromiljø. Ved å sammenligne
cytokiner i et immunsvar som
beskytter mot kreft, med
cytokiner i et ikke-beskyttende
immunsvar mot den samme type
kreft, har vi funnet hvilke
cytokiner som er nødvendige for
at kommunikasjonen mellom
Th1-cellene og makrofagene skal
lede til beskyttelse. 33 ulike
cytokiner ble undersøkt i fem
ulike eksperimentelle situasjoner

der immunsvaret enten beskyttet
eller feilet. Fra de fem ulike
situasjonene fant vi 9 cytokiner
som alltid var assosiert med
beskyttelse. Disse 9 cytokinene
har individuelt en viktig rolle i
den immunologiske
bekjempelsen av kreft (Fig. 2),
men sannsynligvis er det den
samlede effekten av alle ni som er
avgjørende for beskyttelsen. Tre
av cytokinene som er assosiert
med beskyttelse (IL-1α, IL-1β og
IL-6) er i tillegg sentrale i
betennelsesreaksjoner. Det er
med andre ord en betennelses-
reaksjon som bekjemper kreft
(Fig. 3).

Publikasjonen bidrar til å øke
forståelsen for samarbeidet mel-
lom Th1-celler og andre betenn-
elsesceller i bekjempelsen av
kreft. Forhåpentligvis vil denne
kunnskapen bringe oss nærmere
en effektiv immunterapi mot
kreft.
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Fig. 2. Modell for hvordan betennelse kan enten bekjempe eller fremme kreft. Kreftbekjempelse blir mediert av
en kreftspesifikk Th1-betennelse. I denne prosessen samarbeider kreftspesifikke Th1-celler med kreftinnfiltrer-
ende makrofager (MΦ) og den synergiske effekten av ni cytokiner (CXCL9, CXCL10, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3,
IL-6, IL-12, IFN-γ). Cytokinene som fremmer betennelse, IL-1α, IL-1β og IL-6, bidrar til bekjempelsen ved å
rekruttere immunceller fra sirkulasjonen og ved å stimulere T-celle funksjoner. CTL= Cytotoksiske T
lymfocytter med CD8 markøren. I fravær av et tilstrekkelig antall kreftspesifikke Th1-celler vil IL-1α, IL-1β og
IL-6 kunne bidra til å fremme kreftutviklingen ved at de stimulerer angiogenese, vaskulær permeabilitet og
tumor invasivitet. 

Fig. 3. Kreftbekjempelse er en betennelsesreaksjon. Kreftbekjempelse/immunovervåkning i en beskyttet mus
(til venstre) er karakterisert ved en betennelsesreaksjon og innfiltrasjon av betennelsesceller. En ubeskyttet
mus (til høyre) vil ikke ha den samme betennelsesreaksjonen eller innfiltrasjonen av celler som den beskyttede
musen. Piler markerer kanten av Matrigelpluggen. M=Matrigel, T= Tumorceller.
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Kan vi stole på 
vitenskap?

FORFATTER: ERIK BOYE, 
AVDELING FOR CELLEBIOLOGI,
RADIUMHOSPITALET
E-post: Erik.Boye@rr-research.no

D
en store interna-

sjonale stjernen på
talelisten var Ben
Goldacre som har
skrevet boka ”Bad
Science” og som
redigerer en daglig
spalte med samme

navn i The Guardian. Han for-
talte svært underholdende,
overbevisende og morsomt om
hvordan dårlig forskning kan få
innpass i samfunnet og av og til
dominere nyhetsbildet. Av og til
kan man sjokkeres over
hvordan vitenskap misbrukes
og forvrenges for å nå de mål
man ønsker seg. Denne gangen
konsentrerte Goldacre seg om
medias rolle i grenselandet mel-
lom forskning og samfunn. Vi
kjenner denne problemstil-
lingen godt fra vårt eget land,
men situasjonen er nok enda
verre i Storbritannia. Han
hadde beregnet hvor mange
dødsfall det må til før dødsårs-
aken får et oppslag i avisen. For
hvert oppslag om at røyking
forårsaker sykdom og død må
det 8500 dødsfall til i Stor-
britannia. For hvert oppslag om
at vaksiner kan være livsfarlig
trengs det kun ett.  Det klassiske
eksempelet er selvfølgelig
MMR-vaksinen (measles,
mump, rubella) som ble mis-
tenkt for å være årsaken til
autisme (AJ Wakefield, Lancet,
1999). Dataene som ble
fremlagt er senere vist å være
manipulert og forfalsket, men
skaden var gjort. På kort sikt
skjedde det lite med
troverdigheten til vaksinen.
Men et par år senere ble det
kjent at statsminister Tony Blair
ikke fikk sine barn vaksinert
mot MMR, og plutselig tok det
hele av i media . Betydelig færre
barn ble vaksinert. Resultatet
var at mange barn fikk sykdom-
mene og skader og følgesyk-
dommer etterpå. Små mesling-
epidemier har også forekommet
i Storbritannia.

Goldacre fortalte også om
hvordan avisene tilsynelatende

vil skrive hva det skal
være, så lenge det
tiltrekker seg lesere.
Daily Mail i Stor-
britannia har hatt
en kampanje mot
HPV-vaksinen der
de hevder at det er
vitenskapelige
data for at den er far-
lig. Den samme avisen utgis også
i Irland, og der har de gjen-
nomført en kampanje FOR den
samme vaksinen, med samme
begrunnelse men motsatte data.

Redaktøren for Dagbladet fikk
det tunge ansvar å forsvare avi-
sens behandling av helsestoff.
Erik Tunstad, som introduserte
redaktør Lars Helle, fortalte at i
en ettårsperiode hadde Dag-
bladet 153 hovedsideoppslag om
hva nyere forskning sier om helse
og livsstil. Og redaktøren inn-
rømmet at dette er et viktig felt
for dem. Av respekt for leseren vil
de fortelle om utviklingen innen
forskning. Og han mener at folk
er i stand til å skille dårlig forsk-
ning fra god forskning. Dag-
bladets rolle er bare å formidle
kunnskapen.  Det ble hevdet i
diskusjonen at det kanskje da var
på sin plass å fortelle noe om stu-
dien og ikke bare gi Dagbladets
sensasjonelle konklusjoner. Både
innleggene og diskusjonen
brakte til torvs kjente syns-
punkter på våre avisers forkjær-
lighet for dietter og hva som er
sunt og ikke sunt å spise. Sentralt
stod selvfølgelig lavkarbo-
dietten, som er et særnorsk
fenomen. Dagbladets redaktør
påstod at det er 130 000 i Norge
som følger denne dietten – til
fettprodusentenes enorme glede
– og det er derfor avisens plikt å
skrive om det. Mange i salen
stilte spørsmålstegn ved dette
tallet, som Helle hadde fra en av
sine journalister - uten å kon-
trollere noe mer. Det er vel mulig
at tallet er like pålitelig som
mange andre helseopplysninger i
avisen. Helle mente derimot at
Dagbladet meget troverdig, for
uten tillit er avisen død. Sitat:

”Stol på oss – vi lever
av troverdighet”. Jeg vet ikke om
redaktøren tror at dette stemmer
med dagens virkelighet. Som
støtte for sin påstand nevnte han
at avisen hadde definert en del
fy-ord som de aldri brukte, for
eksempel ”mirakel” og
”værguder”. Så da er det vel riktig
det som står der, for andre, sterke
ord bruker de vel ikke. 

Det kom mer interessante og
troverdige innspill fra
redaktørene av PULS i NRK og
”forskning.no”. Denne skribent
ble stimulert av opplysningen
om at PULS er rettet mot de
under 40. Så har man glede av
denne programposten, er man
kanskje ikke helt ferdig. En
bredere gjennomgang av for-
holdet mellom forskere og media
ble fremført av Harald
Hornmoen (Høgskolen i Oslo og
Akershus). Han er vanligvis en
slagkraftig og poengtert
debattant, men det ble litt tamt
og kjedelig denne gang. Korrekt
nok påpekte han at forskeren
ikke alltid er uskyldig når det
kommer et horribelt forsknings-
oppslag i media. Av og til har
forskeren en tendens til å smøre
litt for tjukt på. Til sitt forsvar
kan forskeren si at ellers er det
ingen som vil høre på. Men oftest
blir vi vel anklaget for å ta for
mange forbehold.

Mitt svar på spørsmålet i over-
skriften er: Selvfølgelig kan vi
ikke stole på vitenskapen. Det
ligger i vitenskapens natur at
tolkinger endrer seg. Men ikke
desto mindre: Det beste vi kan
gjøre, er å stole på vitenskapen.
Hva skulle vi ellers stole på?

Et møte med denne
provokative tittel ble
arrangert i universitetets
aula i Oslo 10. november.
Arrangører var Kunnskaps-
departementet, UiO og Det
Norske Vitenskapsakademi
og anledningen var feiring av
Vitenskapsåret 2011. En lang
rekke talere belyste problem-
stillingen fra sine forskjellige
ståsteder og for et tallrikt
publikum fra akademia, fra
industri og fra videregående
skoler. De siste var spesielt
invitert og var aktive med
innlegg og spørsmål.

Innkalling til ekstraordinær 
generalforsamling for 
Norsk biokjemisk selskap
Tid: lørdag 21. januar 2012

Sted: Storefjell Resort Hotel

Dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2) Godkjenning av referat fra NBS generalforsamling 2011

3) Styrets beretning

4) Budsjett for 2012

5) Likviditetslån til NBS Nytt.

6) Innsetting av ny generalsekretær for NBS.

7) Innsetting av ny president for NBS. 

8) Nedskrivning av NBS-Nytt sin gjeld til NBS

9) Endring i reglene for tildeling av reisestipend.

10) Gjeninnføring at faste datoer for søknad om reisestipender.

11) Arrangør av NBS Kontaktmøte 2014.

Eventuelt. 

Blindern 14.11.2011

Winnie Eskild, generalsekretær
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ffektive forsvars-
mekanismer,
organisert i et tolags
forsvarsverk, beskytter
oss i en evig kamp mot
bakterier, virus, sopp
og parasitter. Førs-
telinjeforsvaret, kalt

medfødt immunitet, eliminerer
raskt invaderende mikro-
organismer og setter i gang
beskyttende betennelsesreak-
sjoner. Dersom mikro-
organismer skulle bryte igjen-
nom førstelinjeforsvaret
aktiveres det adaptive immun-
forsvaret. Adaptive immunre-
sponser er karakterisert av
aktivering av B og T celler, og
produksjon av antistoffer og
drepeceller som eliminerer de
invaderende mikroorganis-
mene. Det adaptive forsvaret
har immunologisk hukommelse
som sikrer raskere og kraftigere
reaksjon neste gang den samme
mikroorganismen skulle
utfordre oss. Årets nobelpris-
vinnere har gjort sentrale opp-
dagelser knyttet til hvordan det
medfødte immunforsvaret
aktiveres samt hvordan førs-
telinjeforsvaret og det adaptive
immunforsvaret kommuniserer
og samarbeider. 

Sensorer 
Charles A. Janeway postulerte at
det i vårt medfødte immunfor-
svar måtte finnes et system for
gjenkjenning av mikrober.
Arbeid med modellorganismer
tidlig på 1990-tallet viste at
signalveier involvert i embryo-
utvikling hadde fellestrekk med
aktivering av immun-gener i
bananfluer (Drosophila
melanogaster). Dette inspirerte
Hoffmann til å undersøke om
Toll genet hadde en rolle i
aktivering av medfødt
immunitet. Da Hoffmann og
kollegaer infiserte bananfluer
med mutasjoner i Toll genet med
en sopp (Aspergillus fumigatus),
oppdaget de at fluene hadde
mistet evnen til å bekjempe
infeksjonen. Alle døde. Hoffman

hadde oppdaget en reseptor
involvert i gjenkjenning av
mikroorganismer og aktivering
av det medfødte immunfor-
svaret.

Fluer, mus og menneske 
På midten av 1990-tallet hadde
Toll-lignende gener blitt iden-
tifisert i det humane genom, men
funksjonen til genproduktene

var ukjent. Beutler studerte
mekanismer for septisk sjokk
indusert av lipopolysakkarid
(LPS) fra Gram-negative
bakterier. Arbeid med LPS-resis-
tente musestammer ledet til
jakten på en reseptor som kunne
binde LPS og aktivere det
medfødte immunforsvaret.
Beutler og hans kollegaer lyktes
med å finne en signaliserende

FORFATTER: ANDERS SANDVIK,
SENTER FOR IMMUNREGULERING,
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post:
anders.sandvik@medisin.uio.no

Nobelpris for oppdagelser
om aktivering av
immunsystemet

Nobelprisen i fysiologi og
medisin for 2011 går til
Bruce A. Beutler og Jules 
A. Hoffman for deres opp -
dagelser om aktiveringen av
det medfødte immunfor-
svaret. Prisen deles med
Ralph M. Steinman for hans
oppdagelse av dendrittiske
celler og deres rolle i adaptiv
immunitet.

LPS-reseptor og sekvensering
avdekket at genet for reseptoren
var homologt med Toll genet i
fluene Hoffman hadde jobbet
med. Genet Beutler identifiserte,
kodet for Toll-lignende reseptor
(TLR) og var mutert i mus som
var resistente mot LPS-indusert
septisk sjokk. Beutlers og Hoff-
mans oppdagelser viste at
pattedyr og bananfluer bruker
evolusjonært konserverte og
svært like reseptorer til å gjen-
kjenne mikroorganismer og til å
aktivere det medfødte
immunsystemet. Janeways pos-
tulerte mikrobesensorer var
funnet.

Ny celle
Tidlig på 1970-tallet var det kjent
at B og T celler ikke ble aktivert
direkte av antigener og at hjelp
fra andre celler var nødvendig for
å aktivere det adaptive immun-
forsvaret. I 1973 oppdaget Stein-
man en ny celletype med for-
greninger. Han kalte cellene
dendrittiske celler etter det greske
ordet for tre - dendron. Stein-
mann demonstrerte senere at
dendrittiske celler har en unik
evne til å aktivere naïve T celler.
Dendrittiske celler kobler det
medfødte immunforsvaret
sammen med det adaptive og er
sentrale i reguleringen av
adaptive immunresponser.

Betydning 
Oppdagelsene til årets pris-
vinnere har ført til økt kunnskap
om hvordan både første og andre
linje av immunforsvaret aktiveres
og om hvordan de to systemene
er knyttet sammen til et effektivt
forsvarsverk. Denne kunnskapen
har hatt avgjørende betydning
for utviklingen av nye vaksiner
mot infeksjoner og kreft. Videre
har prisvinnerne beredt grunnen
for utvikling av ny behandling
for autoimmune lidelser og
andre betennelsessykdommer. 

Sentrale publikasjoner: 
Lemaitre et al.: Cell 86
(1996)973-983. 
Poltorak  et al.: Science 282
(1998) 2085-2088. 
Steinman & Cohn: J Exp Med
137 (1973) 1142-1162. 
Steinman & Witmer: Proc Natl
Acad Sci USA 75 (1978) 5132-
5136. 

Kilder:
The 2011 Nobel Prize in

Physiology or Medicine -
Scientific Background. 

Nobelprize.org. 14 Nov 2011
www.nobelprize.org/nobel_prize
s/medicine/laureates/2011/advan
ced.html

Bruce Beutler (left) with colleague Yu Xia (right) in the laboratory.
Photo: Michael Balderas. Courtesy: The Scripps Research Institute.

Portrait of Professor Jules A. Hoffmann.
Photo: Kindly provided by CNRS Photo Library/Pascal Disdier

Portrait of Professor Ralph M. Steinman.
Photo: Zach Veilleux/Rockefeller University

Oversatt fra Nobelprize.org. The 2011 Nobel Prize in
Physiology or Medicine - Press Release. Nobelprize.org. 
14 Nov 2011.
www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/
2011/press.html 

Bruce A. Beutler
født 1957, Chicago, USA. Embetseksamen i medisin fra Uni-
versity of Chicago, 1981. Arbeidet som forsker ved Rockefeller
University i New York, UT Southwestern Medical Center i
Dallas, hvor han oppdaget LPS-reseptoren, og Scripps
Research Institute i La Jolla. Vendte nylig tilbake til University
of Texas Southwestern Medical Center i Dallas som professor
ved Center for the Genetics of Host Defense.

Jules A. Hoffmann 
født 1941, Echternach, Luxembourg. Studerte ved University
of Strasbourg i Frankrike, hvor han fikk sin doktorgrad i 1969.
Etter postdoktor opphold ved University of Marburg, Tys-
kland, returnerte han til Strasbourg, hvor han ledet et forsk-
ningslaboratorium fra 1974 til 2009. Hoffmann har vært leder
for Institute for Molecular Cell Biology i Strasbourg, og i
perioden 2007-2008 var han President i French National
Academy of Sciences.

Ralph M. Steinman 
født 1943, Montreal, Canada. Steinman studerte biologi og
kjemi ved McGill University. Han fikk sin embetseksamen i
1968 etter medisinstudier ved Harvard Medical School in Bos-
ton, MA, USA. Steinman var tilknyttet Rockefeller University i
New York siden 1970, hvor han var professor i immunologi fra
1988. Steinman gikk bort før nyheten om hans Nobelpris
nådde ham. 

FAKTA



2524 V
i jobber med
”proteinsløyd” for-
klarer professor
Inger Sandlie på
Senter for immun -
regulering ved Uni-
versitetet i Oslo og
Oslo universitets-

sykehus. Sandlies gruppe har i
en årrekke studert strukturen
og funksjonen til antistoffer og
kartlagt hvordan disse inter -
agerer med Fc-reseptorer.  Nylig
lanserte bioteknologiselskapet
Novozymes Biopharma UK Ltd
et nytt produkt basert på
grunn forskningen gjort i
Sandlies gruppe. Da Jan Terje
Andersen fikk i oppdrag å
studere interaksjonen mellom
ulike IgG subklasser og den
neonatale Fc-reseptoren (FcRn)
tenkte verken Sandlie eller
Andersen på kommersialisering
eller industrisamarbeid. FcRn er
en allsidig reseptor som medi -
erer transport av IgG fra mor til
foster og er viktig ved passiv
immunisering i tidlig fase av
livet. Reseptoren er sentral i
reguleringen av den lange
levetiden til IgG (3 uker) ved at
den redder IgG fra intracellulær
degradering (1) og i tillegg har
FcRn en rolle i bekjempelse av
patogener, ved at den bidrar til
antigen presentasjon (2,3). I
2003 ble det kjent at FcRn har
en annen ligand, nemlig albu -
min (4). FcRn har altså to
ligander, og begge var vist å
binde på en pH avhengig måte.
Binding ved svakt sur pH og
ingen binding ved nøytral pH.
Dette gjorde Jan Terje Andersen
nysgjerrig.  Andersen visste at
histidiner i Fc delen til IgG var
viktig for den pH avhengige
binding til FcRn, og gikk i gang
med å kartlegge hvorvidt his-
tidiner i FcRn var essensielt for
interaksjonen med albumin.
Han laget en rekke FcRn mu -
tan ter og fant at en av dem
mistet evnen til å binde albu -
min og en annen hadde redu -
sert binding, mens ingen av
mutantene påvirket IgG bind-

ing (5). Dette viste seg å være et
fundamentalt forsøk som ga
inspirasjon til videre studier av
binding av begge ligandene, for-
teller Inger Sandlie entusiastisk.
Nylig har gruppen fått spenn-
ende resultater som beskriver
viktige aspekter ved binding til
både albumin og IgG subklasser
(Nature Communications, in
press).

Proteiner i blodet har kort
levetid og degraderes i lysosomer
i løpet av få timer eller dager. IgG
og albumin, de to proteinene det
er mest av i blod, reddes imid-
lertid fra intracellulær degrader -
ing og har en halveringstid på
hele tre uker. Dette skyldes den
pH avhengige bindingen av IgG
og albumin til separate bindings-
seter på FcRn, og en cellulær
resykleringsmekanisme som
finner sted i blant annet vas-
kulære endotelceller som omgir
blodbanen. Sandlie og Andersen

Bedre effekt, lavere dose,
færre bivirkninger, penger
spart. Grunnforskning på
hvordan albumin interagerer
med FcRn har resultert i ny
teknologi som tillater at
levetiden til terapeutiske
proteiner og peptider i
blodbanen kan skreddersys.

Skreddersyr legemidlers
levetid i kroppen 

FORFATTER: ANDERS SANDVIK,
SENTER FOR IMMUNREGULERING,
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post:
anders.sandvik@medisin.uio.no

vil forstå hvordan FcRn redder
disse proteinene fra degradering
og jobber for å finne ut hvordan
den lange halveringstiden kan
overføres til andre terapeutiske
proteiner. Etter et foredrag hvor
Sandlie presenterte dataene fra
Andersens forsøk med muterte
FcRn varianter, tok flere sel-
skaper kontakt med ønske om
samarbeid. Sandlie og Andersen
valgte Novozymes Biopharma
UK Ltd. Å velge Novozymes var
enkelt, forteller Inger Sandlie -
Novozymes er en stor albumin-
produsent og har høy kompe -
tanse på sikring av immateri elle
rettigheter. I 2009 ble samarbei -
det formalisert med støtte fra
Inven2, teknologioverføringssel-
skapet til Universitetet i Oslo og
Oslo universitetssykehus. Sam-
arbeidet har bidratt til flere
paten ter som nå er under evalu -
ering internasjonalt.  Resultatene
blir også publisert fortløpende i
vitenskaplige tidskrift. 

Jan Terje Andersen og Inger Sandlie. Foto: Ola Sæther.

Albufuse Flex har Novozymes
valgt å kalle produktet de har
utviklet i samarbeid med Ander -
sen og Sandlie. Teknologien er
basert på kunnskap om hvordan
albumin interagerer med FcRn.
Effektiviteten og potensialet til
terapeutiske peptider, små pro -
teiner og antistoff fragmenter er
begrenset av den korte levetiden i
pasientene. Vi kan nå koble
terapeutiske proteiner og pep -
tider til varianter av albumin og
skreddersy levetiden i blodet, for-
klarer Sandlie. Forskerne og sel-
skapet håper oppfinnelsen kan
øke effektiviteten av medika -
menter, legge til rette for bruk av
lavere doser - som igjen kan gi
færre bivirkninger, og redusere
behandlingskostnadene. Ikke
minst vil teknologien kunne
skape ny interesse for videre -
utvikling av lovende medika -
menter som tidligere har blitt
forkastet på grunn av kort levetid
i blodbanen. 

Referanser:
1. Roopenian DC, Akilesh S. Nat

Rev Immunol 7 (2007) 
715-25. 

2. Qiao SW, Kobayashi K, 
Johansen FE, Sollid LM, 
Andersen JT, Milford E, 
Roopenian DC, Lencer WI, 
Blumberg RS.Proc Natl Acad 
Sci U S A 105 (2008)9337-42. 

3. Baker K, Qiao SW, Kuo TT, 
Aveson VG, Platzer B, 
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Chen Z, de Haar C, Lencer 
WI, Fiebiger E, Blumberg 
RS. Proc Natl Acad Sci 
U S A 108 (2011)9927-32.
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NBS-nytt presen terer spennende stoff innenfor biokjemi, cellebiologi, mole kylær -
biologi og bioteknologi, og sendes direkte til alle medlemmer av Norsk Bio-
kjemisk 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

VI SAVNER DIN ANNONSE 
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Gudskjelov ingen
Nobelpris i år heller

D
e fleste lesere av
NBS-nytt har vel
allerede merket seg
at det ikke ble noen
Nobelpris på
Biorabiaten i år.
Biorabiaten kan nå
avsløre at han sitter

inne med opplysninger som
tilsier at det neppe blir noen
pris i årene som kommer heller.
Hvorvidt dette er en fornuftig
avgjørelse fra Svenska aka-
demins side vil åpenbart bli dis-
kutert flittig i tiden framover,
men Biorabiatens holdning til
det hele er preget av en viss grad
av lettelse. Til NBS-nytt gjør
han oppmerksom på at det kan
være en blandet fornøyelse å
motta priser av denne typen. Ta
for eksempel Johannes Fibiger,
som i 1926 mottok Nobelprisen
i medisin for å ha oppdaget
nematoden Spiroptera
carcinoma, som han mente var
opphavet til magekarsinom i
mus og rotte. 

Fibiger var en høyt elsket og
beskjeden professor ved Uni-
versitetet i København, en
grundig forsker som blant annet
gjennomførte historiens første
kontrollerte randomiserte
kliniske utprøving. Fibiger
brukte en stor del av sin karriere
på å studere forekomsten av S.
carcinoma i mus, rotte og
kakerlakk, og var så uheldig å
konkludere med at inntak av
nematodeinfiserte kakerlakker
var en viktig årsak til kreft hos
gnagere, og antydet også at
nematoder måtte antas å ”spille
en større eller mindre rolle i
utviklingen av tumorer og kreft i
mennesker”. Å ta feil er en heder-
lig sak, men i dette tilfellet ville
skjebnen det slik at han ble tildelt
Nobelprisen for dette arbeidet,
som ble beskrevet i panegyriske
vendinger av priskomiteen.
Fibinger skjønte kanskje selv at
dette ikke var helt fortjent. I alle
fall presiserte han i sin mottak-
elsestale at det ikke forelå noe
grunnlag for å tro at hans opp-
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dagelse var av betydning for kreft
hos mennesket. Men det hjalp
ikke, han døde to år etter pris-
tildelingen og i dag blir han først
og fremst husket som mottake -
ren av en uberettiget pris.

Ellers innser naturligvis
Biorabiaten at en Nobelpris også
har fordeler å by på. Se for
eksempel på Kary Mullis, som
fikk Nobelprisen i medisin i 1993
for å ha oppfunnet PCR. Allerede
før prisen viste Mullis seg å være
en ukonvensjonell og fargerik
forsker, blant annet startet han i
1992 et firma som skulle selge
smykker som inneholdt
amplifiserte DNA-fragmenter fra
berømte personer som Elvis
Presley og Marilyn Monroe. Han
hatet også å bruke tid i
laboratoriet og foretrakk å tenke
på forskning mens han kjørte bil
eller surfet. Men det var først
etter prisen at han fikk de øko-
nomiske mulighetene til å
utfolde sitt talent og oppfylle sitt
behov for hallusinogene
medikamenter, noe som i 1998
førte til utgivelse av den fargerike
selvbiografien ”Dancing Naked
in the Mind Field”, hvor han går
til kraftige angrep på troen på
menneskeinduserte klimaend-
ringer og på hypotesen om at
HIV er årsaken til AIDS,
samtidig som han uttrykker stor
sympati for astrologi som nøkkel
til å forstå mennesker.
Biorabiaten er jo selv en typisk
erkematerialist og rasjonalist,
men synes likevel at det er
hyggelig at Nobelprisen fra år til
annet går til ukonvensjonelle
forskere med spesielle hold-
ninger. ”Og om det skulle vise
seg at Mullis er rav ruskende gal,
så har han noen riktige tanker i
hodet også” sier han og viser til
PCR-forskerens uttalelse om at
”Den viktigste utviklingen innen
vitenskapene i det 20. århundre
er trolig at økonomi erstattet
nysgjerrighet som drivkraft for
forskningen”.

Nå er jo ikke Mullis den eneste
nobelpristakeren som har gjort
seg bemerket på uventede måter i
årene etter utdelingen. Linus
Pauling, som attpåtil fikk to
Nobelpriser, endte opp som C-
vitaminprofet. Selveste Jim
Watson kom for noen år siden
med oppsiktsvekkende uttalelser
om forskjellene i intelligens mel-
lom folk med forskjellige
hudfarger. Scienceblogs.com har
funnet at slike ting forekommer
så ofte at de har gitt fenomenet et
eget navn: ”The Nobel Disease”,
og bloggeren Prometheus har
laget en oversikt, om enn ufull-
stendig, over tiden det tar fra
utdelingen av prisen til
mottakeren sier noe virkelig
dumt om et fagområde han har
liten erfaring med. Den nesten
uslåelige rekorden tilhører ifølge
Prometheus Nikolaas Tinbergen,
som fikk Nobelprisen for sine
oppdagelser angående
organisering og utløsing av
individuelle og sosiale adferds-
mønstre i dyr og som allerede i
nobelpristakketalen gav sin fulle
støtte til teorien om ”kjøle-
skapmoren” som årsak til
autisme hos barn. Denne teorien
går ut på at autisme skyldes
kjølige og avvisende mødre og er
i dag forlatt av de fleste eksperter.

Men også Luc Montagnier,
som fikk Nobelprisen i fysiologi
eller medisin i 2008 for oppdag-
elsen av HIV, regnes blant dem
som tidlig ble rammet av
nobelsykdommen. Biorabiaten
har med stor interesse lest
artikkelen som førte til denne
diagnosen, nemlig ”Electromag-
netic Signals Are Produced by
Aqueous Nanostructures
Derived from Bacterial DNA
Sequences” publisert i Interdis-
cip. Sci. Comput. Life Sci. i nr. 1
fra 2009, som har Montagnier
som førsteforfatter. Montagnier
er forøvrig selv sjefsredaktør for
tidsskriftet, og det tok 3 dager fra
innlevering til artikkelen var
godkjent for trykking. De

viktigste resultatene i artikkelen
er at DNA fra patogene (og bare
patogene) bakterier i fortynnede
løsninger sender ut elektromag-
netiske bølger. Instrumentet som
ble benyttet for påvisning av
denne strålingen er for øvrig
utviklet av landsmannen Jacques
Benveniste, som i sin tid var
berømt for å ha fått akseptert i
Nature en artikkel som viste
gyldigheten av  homeopatiske
prinsipper. Biorabiaten er veldig
oppglødd over Montagniers
resultater og ser, i likhet med
ham, store muligheter for
diagnostisk anvendelse av denne
nye oppdagelsen. ”Det er jo
naturligvis betenkelig”, sier han,
”at E. coli gjennomgående
skrives med stor C i artikkelen,
men slike bagateller kan man
ikke la seg påvirke av”.
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Polisykliske aromatiske
hydrokarboner og
østrogen

Polisykliske aromatiske
hydrokarboner (PAHer) er en
gruppe toksiske forbindelser
som finnes i bileksos, sot,
sigarettrøyk og generelle for-
brenningsgasser fra
biomasser.  Det finnes over 20
forskjellige PAHer i eksos,
derav nitrerte, oksidert og
hydroksylerte typer.
Eksempler på PAHer er
antracene, benzo[a]pyrene,
phenanthrene og chrysene.

P
AHer (kjent som
tjærestoffer) er aro -
matiske forbindelser
satt sammen av van-
ligvis 3-7 benze n -
eringer, men som kan
ha opptil 30 ben zen-
ringer.  PAHer finnes

i stekt mat, i luft og hoved sake -
lig i alle eksoskilder fra industri
og automobiler. PAHer gir
geno toksiske effekter på levende
organismer ved at de først oksi -
deres til kreftfrem kallende for -
mer. Disse kjemiske produktene
er oftest epoksid metabolitter,
aralalkyl derivater og radikale
kationer. Epoksid-metabolitten
som blir dannet av CYP1A1 og
CYP1B1 enzymene i P450 sys-
temet er kjent som den viktigste
og farligste ved at den danner
addukter med guaninbaser som
forstyrrer både DNA syntesen
og samtlige av polymerase
funksjonene.

Da PAHer en hovedkompo -
nenter i bileksos, har de nylig fått
større oppmerksomhet i studier
av luftsituasjonen i Oslo, Bergen
og i andre byer. Studiene blir
gjort med spesielt fokus på
PAHer som kreftfremkallende og
betennelsesdannende stoffer på
spesielt lunge og lever. Samtidig
har det blitt utført flere under-
søkelser rundt det økte nivå av
kjemiske forbindelser i våre mil -
jøer, også med tanke på frukt -
barhet hos menn. Plast-forbind-

elser som ftalater har vært
hoved mistenkt, men i en nylig
artikkel i Nature, ble arbeidet
rundt fruktbarhetsproblema -
tikken og ftalater møtt med stor
skepsis og ble sterkt kritisert.
Sammenhengen mellom plast-
produkter, ftalater og hormo -
nelle sideeffekter har derfor ikke
blitt generelt akseptert blant
ledende forskere. Derimot har
det ikke blitt påpekt at en
sammenheng mellom fruktbar-
hetsproblema tikken og aerosole
substanser som PAHer kan være
en bedre forklaring. 

Evolusjonært sett, så har men -
nesket de siste 150 år omgitt seg
med en høyere konsentrasjon av
PAHer, spesielt i eget nærmiljø
og urbane omgivelser på grunn
av økt utslipp. Inntaket av PAH
har derfor aldri vært høyere i
menneskets 100.000 årige evolu-
sjon enn i de siste 150 år. På basis
av den økte mengden PAHer i
luft og vann i mennesket omgiv-
elser, har PAHer blitt studert
nærmere ved Fjordforsk i Sogn
og Fjordane i det siste året.

PAHer har en struktur som
ligner på hormoner. Det er en
påfallende likhet mellom den

diagonale geometriske arranger -
ingen av karbonringene i hor -
mon ene og flere PAHer (Fig. 1).
”Vinkel-benzenet” (rødt i Fig. 1),
er felles for både hormoner og
PAHer som er spesielt karsinog -
ene (kalt ”bay-region” PAH).
Vinkelbenzenet er også hoved-
setet for modifiseringer fra hor -
mon-metaboliserende enzymer
involvert i østrogen metabolisme
og også hovedsetet for oksidore -
duktaser under detoksifiserings-
mekanismene til P450 systemet. I
disse prosessene blir det lagt til
ketogrupper, hydroksylgrupper
eller metoksygrupper hos hor -
moner, og i PAHer er denne
benzengruppen i ”bay-region”
PAH den mest reaktive av de 5
benzeneringene og spesielt utsatt
for oksideringsprosesser. Under
disse oksideringsprosessenene
dannes den metabolitten av

PAH, diol epoksid formen, som
fører til addukt-formering og
kreft. 

Den angulære benzeneringen
(vinkelbenzenet) fungerer med
andre ord som en budbringer
under normal hormonell meta -
bolisme, men er også sentral i
PAHet aktiveringsprosess til den
kreftfremkallende formen.
Aktiveringsprosessen av PAHer
går gjennom flere trinn der opp-
til 12 metabolitter av for eksem -
pel PAHet benzo[a]pyrene blir
generert i cellen. Benzo[a]pyrene
diol epoksid er den mest kreft-
fremkallende av alle PAHer, og
mens flere av dens forløpere er
totalt harmløse mot DNAet, er
diol epoksid formen den mest
reaktive. 

I lys av likheten mellom
strukturen til benzo[a]pyrene og
østrogen/androgen (Fig. 1) har
en 3D-struktur sammenligning
(Fig. 2) blitt utført ved Fjord-
forsk med programmet SHAeP
nylig utviklet av en gruppe finske
forskere. 3D sammenligningen
gikk ut på å overlappe struk -
turene til 12 PAHer med østro -
gen. Likhetsfaktoren mellom
PAHet hver for seg og østrogen -
molekylet ble beregnet til et tall
mellom 0 og 1, der 0 er helt for-
skjellig og 1 er helt lik østrogen.
Deretter ble østrogen-likheten til
PAHet stilt opp mot dens indivi -
duelle mutagene styrke, i en
logaritmisk sammenheng (Fig.
3). De mutagene styrkene til de
12 PAHene er målt fra deres evne
til å mutere Salmonella DNA in
vitro (TA100 assay). Resultatene
viste en interessant logaritmisk

korrelasjon (R2=0.723), mellom
PAHenes mutagene styrke og
østrogenlikhet (Fig. 3). Med en
eksponensiell trendlinje vises det
at større likheten til hormoner
gir eksponentiell økning i muta -
genisitet. Med andre ord, sam
menligningen mellom østrogen
og PAH strukturene og oppstil-
ling mot TA100 assay data, gir et
potensielt innblikk i at dess mer
strukturen til en eksos-stam -
mende og aerosole PAHer ligner
på østrogen, dess høyere muta -
genisitet de kan ha på orga -
nismen. 

PAHer kan dermed ha flere
effekter på mennesket enn bare
karsinogen effekt via eksos; de
kan muligens også påvirke hor -
mon balansen i kroppen. For å
undersøke denne teorien vil det
trengs in vivo studier på lave
doseringer av flere PAHer som
blir gitt under lange eksponer -
ingsintervaller. Videre vil det
være behov for at analysene
rettes med større fokus på endo-
krinologi enn toksikologi, og at
prosesser som menstruasjon,
sartori-celle produksjon og lig-
nende fertilitetsaspekter tas i
direkte betraktning.  Disse bereg -
ningene viser at PAHer er en
interessant gruppe å inkludere i
fertilitetsstudier, spesielt da pågå -
ende studier mellom ftalater og
fertilitet ikke har gitt klare kon-
klusjoner. 
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Fig. 1. Struktur av benzo[a]pyrene og hormoner. A: Benzo[a]pyrene, B:
Benzo[a]pyrene diol epoksid (den kreftfremkallende formen), C:
østrogen, D: Testosteron. Den angulære benzenringen (”vinkel-
benzenet”) er vist i rødt.

Fig. 2.  Det elektrostatiske potensialet til benzo[a]pyrene er farget ut fra energiintensitet. Figuren viser feltene
på molekylæroverflaten til benzo[a]pyrene som har sterkest elektrostatisk potensiale (dypt blått og dypt rødt)
og som dermed mest sannsynlige blir angrepspunkt for metaboliserende enzymer. Den røde pilen viser
området hvor P450-cytokrom systemet oksiderer molekylet til epoksid-formen.

Fig. 3. Logaritmisk sammenheng mellom østrogen-likhet og mutagenisitet for 12 PAHer. Y-akse: Logaritmisk
scala til TA-100 mutagenisitet for PAH-epoksid former [1, 2, 3], X-akse: Logaritme til geometriske likhetsfaktor
mellom prokarsinogene PAHer og østrogen (Beregnet med Shaep - Molecular overlay basert på geometri og
form) [4]. Fra venstre til høyre: Triphenylene, phenanthrene, benzo[e]pyrene, benzo[c]phenanthrene,
dibenzo[a,l]pyrene, benzoanthracene, benzo[g]chrysene, dibenzo[a,h]pyrene, benzo[c]chrysene, chrysene,
benzo[a]pyrene, anthanthrene.
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Gamle spøkelser 
vender tilbake

Difteri
Difteri er en potensielt dødelig
sykdom som forårsakes av den
gram-positiv anaerobe bakterien
Corynebacterium difteriae.
Infek sjonen arter seg som en
øvre luftveisinfeksjon, med sår
hals, feber og et klebrig belegg
(”pseudomembran”) i svelget, og
sykdommen kalles også for ekte
krupp. Sykdomsbildet forårsakes
hovedsakelig av et cytotoksin, et
protein som entrer vertsceller,
hemmer proteinsyntese og fører
til vevsdød. Andre organsys-
temer, som hjerte og nerveceller
kan også affiseres, med poten -
sielt alvorlige konsekvenser.

Sykdommen har historisk sett
vært en fryktet dødbringer, hvor
døden forårsakes av kvelning når
pseudomembranene blir store.
Før antibiotikaens tidsalder var
behandlingen for avansert syk -
dom å sette en tube inn i luft -
røret gjennom et hull på halsen
(trakeostomi) mens man ventet
på at sykdommen dabbet av. På
grunn av vaksinering er difteri nå
svært sjelden i den vestlige ver -
den, med unntak av importerte
tilfeller (2).  Anbefalt behandling
i dag er benzylpenicillin kom-
binert med difteri antitoksin
(DAT). Behandling er imidlertid
truet av problemer med å opp-
rettholde ferske DAT-behold-
ninger i de fleste vestlige land (3).
Konsekvensene av utilstrekkelig
vaksinedekning og en begrenset
tilgang til DAT ble pinlig klart
under en oppblomstring av dif -
teri i det tidligere Sovjetunionen i
1990, som rammet over 150 000
individer (4).

Difteri tilbake i Norge
En fem år gammel uvaksinert
gutt kom til Oslo Kommune
Legevakt (OKL) en fredag kveld
med feber og sår hals, fem dager
etter å ha besøkt Latvia med sin
mor. Tilstanden var klinisk
forenelig med difteri, og han ble
innlagt på Barnemedisinsk
Avde ling OUH med denne
diagnosen. DAT var ikke til-

gjengelig i Norge og grunnet
rask klinisk respons med anti -
biotikabehandling alene, ble
diagnosen ”avkreftet” og DAT
ble ikke innhentet fra nærmeste
depot i Danmark. 

Mandagen etter fremviste hans
søster og mor lignende funn til
samme lege. Tonsilleprøver,
merket “difteri?” ble tatt fra begge
og OUH ble kontaktet, men
siden difteri var blitt ”avkreftet”
hos gutten ble kun enkel behand-
ling med peroral penicillin i
hjem met anbefalt. Samme dag
meldte Mikrobiologisk Avdeling
at dyrkning av guttens hals-
prøver, som var forsinket grun -
net helg, etter kun 18 timer på
blod og sjokoladeagar viste opp-
vekst av coryneforme bakterier;
dette var foreløpige funn. Siden
difteri var klinisk avkreftet ble

ingen tiltak iverksatt. Overlegen
på sengeposten ble ikke infor-
mert om funnet; beskjeden
”druknet” på veien. Prøver fra
moren og søsteren nådde
laboratoriet neste dag og ble
behandlet på en annen arbeids-
stasjon, derfor ble sammen -
hengen mellom de tre prøvene
ikke oppdaget før torsdag, da
bomben falt: Halsprøver fra alle
tre var positive for Corynebac -
terium diphteriae! Det finnes 4
C. diptheriae ”sub-species” og i
dette tilfelle var det biovar gravis
(gravis fra latin for alvorlig).
Isolatene ble testet med API ®
Coryne (BioMérieux, Marcy-
l'Etoile, Frankrike). Funnet ble
senere identifisert som ribotype
“St Petersburg” med 16S rDNA
sekvensering ved DIPNETs
laboratorium i England. Dette er
den samme bakterielinjen som

forårsaket den store difteri-epi-
demien i det tidligere Sovjet-
unionen (4) på 90-tallet. 

Etter dette gikk det fort: Hele
familien ble isolert og behandlet.
Gutten og moren var da symp -
tomfrie mens jenta, som hadde
gått lengst tid uten effektiv anti -
biotikaterapi, fortsatt hadde
feber og pseudomembran. Under
innleggelse utviklet hun hjerte -
rytmeforstyrrelser, og senere fikk
hun også en lammelse av den
bløte gane samt nedsatt sensi -
bilitet i en fot; dette gikk heldig-
vis over etter noen uker. 

Folkehelseinstituttet ble kon-
taktet og de iverksatte smitte-
sporing av alle som hadde vært i
nær kontakt med de syke. Da
gutten ikke hadde vært isolert
under sin første innleggelse
måtte prøver fra nese og svelg til
30 ”nære kontakter” sikres og alle
ble sjekket opp mot Nasjonalt
Vaksinasjonssregister (SYSVAK)
for vaksinasjonsstatus. Alle
mottok en boosterdose med
vaksine og en erythromycinkur.
Av alle testede, var faren den
eneste med positivt dyrknings-
svar. Han var vaksinert som
barn, men var asymptomatisk
bærer av difteribakterien.

Hva kunne vært gjort bedre? 
Selv om skadeomfanget av
utbruddet var begrenset, har det
i etterpåklokskapens grelle lys
fremkommet en rekke ting som
har sveket under denne norske
”miniepidemien”. Difteri er en
såkalt nominativt meldepliktig
gruppe A sykdom. Det betyr at
muntlig alarm skal slås til Smit -
tevernsvakta eller Kommune -
legen straks, uten forsinkelse,
samt skriftlig til Folkehelseinstit-
uttet, ved enhver mistanke om
sykdommen.  Legen ved OKL,
som diagnostiserte sykdommen,
hadde tillit til at andrelinjetje-
nesten skulle bekrefte hans syk-
domsmistanke. Han overlot der-
for ansvaret for melding av syk-
dommen samt oppfølgning til
dem, men verken vakthavende
assistenlege eller overlegen på
avdelingen gjorde dette, fordi de
følte seg usikre på diagnosen. 

Assistenlegens beskrivelse av
de kliniske funn i pasientens inn-
komstjournal var ikke detaljerte
nok til å matche den dramatiske
innleggelsesdiagnosen, og da
gutten viste tegn til bedring
allerede neste dag ble diagnose -
mistanken avblåst. DAT med
gyldig utløpsdato finnes ikke
Norge; og det er derfor et ”vans-

kelig tilgjengelig” terapialternativ
som tar over et døgn å fremskaffe
fra Danmark.

Prøver som var klart merket
med navnet til en nominativt
meldepliktig gruppe A sykdom
ble ikke satt på medium umid-
delbart, men fikk vente til over
helgen, på lik linje med mindre
”dramatisk” merkede prøver. Til
tross for at difteri er en meget
sjelden, potensielt dødelig og
svært smittsom tilstand, var det
ingen varslingssystemer i
laboratoriet for å håndtere dette
med ekstra oppmerksomhet. De
ansatte var dermed uvitende om
at prøver fra tre pasienter merket
difteri, hadde blitt mottatt innen
en tredagers periode. Alt i alt
medførte dette at en unødvendig
smittesporing måtte finne sted,
som ville vært unngått dersom
eksisterende rigide og pliktige
systemer hadde blitt fulgt bedre.
Imidlertid, da veksten av
Coryne bacterium dipteriae ble
bekreftet, var samarbeidet mel-
lom FHI og OUH både grundig
og effektivt.

Difteri representerer fremdeles
en fare for ikke-immune perso -
ner i vestlige land. Symptomene
kan lett feiltolkes grunnet man -
gel på klinisk erfaring med syk-
dommen blant både unge og
eldre leger. I dette tilfellet viste
gutten god respons på behand-
ling med penicillin alene, og
infeksjonen ble avfeid som en
enkel ”strep-hals”. Utbruddet
understreker viktigheten av
grundig opprettholdelse av både
vaksinasjonsprogrammer og
lokal tilgjengelighet til DAT, samt
viktigheten av å ha innsikt i kli -
niske manifestasjoner ved uvan-
lige, men alvorlige infeksjoner.
Dette gjelder selvsagt også en
rekke andre uvanlige infeksjoner,
som etter lang tids fravær
grunnet vaksinasjonspro-
grammer og effektive antibiotika,
også kan dukke opp uventet,
enten som import-tilfeller eller
hos ikke-immuniserte. Det er

bedre å rope ”ulv, ulv” noen
ganger for mye enn å tåle kon-
sekvensene av stygge infeksjoner
som sprer seg. I de fleste tilfeller
har FHI grundige slagplaner for
å håndtere sjeldne infeksjoner;
deres råd og rutiner er gode, og
bør følges slavisk. 

Referanser 
1. Skogen et al.: Vaccine 19 

(2000) 197-203. 
2. Kwantes et al.: J Hygiene - 

Cambridge 93 (1984) 
433-437. 

3. Wagner et al.: Vaccine 28 
(2010) 14-20. 

4. DeZoysa et al.: J Clin 
Microbiol 33 (1995) 
1080-1083. 

I 2008 ble tre uvaksinerte
familiemedlemmer innlagt
på Oslo Universitetssykehus
(OUH) med difteri. Dette var
de første dokumenterte
tilfeller av difteri i Norge
siden 1962 (1). Analyser,
inkludert ribotyping, viste
samme type difteri som
under en svær epidemi i det
tidligere Sovjetunionen på
90-tallet. Totalt sett var
håndteringen av det norske
utbruddet dårlig, og resul -
terte i omfattende sporing
blant helsearbeidere, venner
og familie. Heldigvis hadde
ikke infeksjonen spredt seg.
Denne artikkelen belyser
aspekter ved helsevesenet
som burde fungere bedre når
sjeldne alvorlige infeksjoner
oppstår.
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Kolonier av Corynebacterium diptheriae på blodagar (Bildet trykkes
med tillatelse fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
Atlanta, USA).

Store belegg i halsen, såkalt ”pseudomembran”, som sees ved difteri
(Bildet trykkes med tillatelse fra Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), Atlanta, USA).

Ny spalte i 
NBS-nytt?
Redaktøren vurderer å
starte en ny spalte i NBS-
nytt. Vi leser daglig reklame
der det er tvilsom eller gal
bruk av biokjemiske
begreper eller mekanismer.
Jeg håper at leserne bidrar
med å sende inn eksempler
på slik reklame, samt gi en
kort oppsummering av hva
som er galt eller som det
mangler dokumentasjon
for.

Kanskje vi ved å samle og
distribuere slik informasjon
kan bidra til å spre kunn-
skap om biokjemi og nytten
av vårt fagområde? Kanskje
vi til og med kan bidra til
noen forbedringer av denne
type markedsføring ved å
sette fokus på den?
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NORBRAIN: Nytt 
avansert utstyr til 
hjerneforskning

D
en 25. oktober 2011

bevilget Forsknings-
rådet 400 millioner
NOK til nasjonal
storskalainfra-
struktur:
(http://www.forsk-
ningsradet.no/no/Ar

tikkel/Infrastruktur_finansiert_
av_satsingen_i_andre_tildelings
runde_i_2011/1253969482008?l
ang=no). Det var 12 søknader
som nådde fram i denne
runden, 2 innenfor det bio-
kjemiske området. Den største
bevilgningen, 80 millioner
NOK, gikk til bedre utstyr for
hjerneforskning: ”NORBRAIN
– Norwegian Brain Initiative –
A Large-scale Infrastructure for
21st Century Neuroscience”.  En
bevilgning på 50 millioner
NOK gikk til infrastruktur for
bioinformatikk: ”ELIXIR – a
Norwegian ELIXIR-node”, ledet
av Universitetet i Bergen.  NOR-
BRAIN er et samarbeid mellom
de to SFFene og det SFIet som
Forskningsrådet har opprettet i
nevrovitenskap, nemlig Senter
for hukommelsesbiologi (som
også er Kavli Institute,

KI/CBM) ved NTNU, Senter for
molekylærbiologi og
nevrovitenskap (CMBN) ved

UiO og Medical Imaging Lab
(MI-Lab) ved NTNU, med
Edvard Moser som pro-
sjektleder. Det som er innvilget
nå, deles likt mellom NTNU og
UiO og er første trinn i et lang-
siktig prosjekt som i neste trinn
skal omfatte blant annet en stor
MRI-maskin til NTNU og
kryo-elektronmikroskop til
UiO. 

Moderne forskning krever
stadig mer avansert utstyr, som
ofte er så kostbart at det vans-
kelig kan dekkes under de enkelte
institusjonenes egne budsjett.
Formålet med tildelingene er å gi
mulighet for å skaffe slikt state-
of-the-art vitenskapelig utstyr.
Bevilgningene forutsetter at
utstyret blir tilgjengelig for alle
forskere som har kvalitetssikrete
prosjekter der utstyret trengs.
NORBRAIN har mekanismer for
å sikre dette. Et viktig poeng er å
gjøre norske miljøer mer
attraktive for fremragende
internasjonale samarbeids-

FORFATTERE: TONE TØNJUM OG 
JON STORM-MATHISEN, LEDER OG
NESTLEDER VED SENTER FOR
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG
NEVROVITENSKAP (CMBN), 
UNIVERSITETET I OSLO.
http://www.cmbn.no/

partnere. NORBRAIN-prosjektet
er i seg selv et eksempel på at
miljøer med komplementær
kompetanse kan oppnå mer ved
å gå sammen for å klare store
løft. CMBN er sentrert om
molekylære, subcellulære og
cellulære prosesser, KI/CBM om
hvordan atferd har sitt grunnlag i
aktiviteten i hjernens nervenett-
verk, og MI-Lab om hvordan
kjemiske prosesser og hjerne-
aktivitet kan avbildes på levende
mennesker. Berøringspunktene
er mange, f eks er nye prober for
å analysere aktiviteten i kom-
pliserte nervenettverk basert på
molekylærbiologisk tilnærming
og prosesser i den enkelte celle.
Integrering av alle disse forsk-
ningsområdene er nødvendig for
å oppnå store framskritt i for-
ståelsen av nervesystemet.

Sentrale komponenter i NOR-
BRAIN-utstyret er bedre og flere
multifoton fluorescens-mikro-
skop (Fig. 1). Med denne tek-
nikken oppnår en at to eller flere
fotoner, som hver for seg ikke har
nok energi, treffer samtidig og
derved gir eksitasjon som
detekteres som fluorescens.
Derved blir det bedre
signal/støy-forhold samtidig som
eksitasjonslyset gir mindre skade.
Teknikken kan brukes på levende
forsøksdyr. Da skjer mikro-
skopien gjennom et ”vindu” i
skalletaket. Fysiologiske prosesser
registreres in vivo i sann tid (Fig.
2).

Ved hjelp av det nye avanserte
utstyret som NORBRAIN-
bevilgningen skaffer, blir det
mulig å oppnå ny innsikt i
hvordan hjernen fungerer
normalt, med derav følgende nye
muligheter for tiltak mot syk-
dommer som rammer nervesys-
temet, f eks Alzheimers og
Parkinsons sykdom, hjerneslag
og multippel sklerose.

Fig. 1. Enkelt oppsett for 2-foton-mikroskopi, ved Letten Center / CMBN.
(Foto: Gunnar F Lothe)

Fig. 2. Astrocytt (rød) som regulerer blodstrømmen (grønt plasma) i en
hårrørsåre, i levende musehjerne; strømningshastighet og årens
diameter, og andre parametre, kan registreres kontinuerlig med multi-
fotonmikroskopi. (Foto: Erlend A Nagelhus)

Kontingentinnbetaling

Vi får litt for mange innbetalinger som må
behandles manuelt – noe som medfører ekstra
arbeid. Alle kontingentfakturaer fra NBS er
påført et  KID-nummer som befinner seg nederst
til venstre på girotalongen. Når en giro eller
faktura er utstyrt med KID-nummer, er det denne
tallrekken som skal benyttes ved alle innbetal-
inger og tastes inn i KID-feltet i nettbanken. 
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Forhold
Forhold er et kjent ord for bio-
kjemikere. Cellene vokser under
visse forhold, enzymene funker
under visse forhold og forskjellige
komponenter er til stede i analyser i
fastlagte forhold seg imellom. Rent
personlig er det fint å ha forhold til
mange andre, i alle fall gode forhold.
Selv har jeg utenomekteskapelige
forhold i massevis – blant annet til

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.

leserne av denne spalten. Det jeg vil
fortelle om her, er misbruk og over-
dreven bruk av uttrykket ”i forhold
til”. Det skjemmer nesten hvert
eneste intervju i radio eller TV som
varer mer enn 10 sekunder. Justis-
minister Knut Storberget er Stormes-
teren og har prestert perler som ”…
dilemmaer i forhold til hvordan vi
bruker våre ressurser i forhold til
hvor man trenger dem.” I samme for-

bindelse kunne avisene meddele at
han anonyme som detonerte en
bombe ved Regjeringsbygget ”ikke
er uvillig i forhold til å forklare seg”.
Vi ser allerede her at uttrykket van-
ligvis er kommet inn i stedet for
enkle, greie ord som ”til”, ”for”,
”med” eller ”enn”. Nylig kunne NRK
fortelle at politiet ikke hadde kontroll
i forhold til en brann. Og når vi er
inne på temaet brann: Da fotball-

spilleren Huseklepp skulle selges,
presterte en Brann-leder å si:
”Klubben har en mye breiere fokus i
forhold til vår situasjon”. Og vips, der
fikk jeg inn en annen kjepphest
også (fokus, om enn med feil
kjønn). Og det leder meg til neste
Storberget-perle: ”Vi må ha for-
holdsvis større fokus på kvalitet i
forhold til antall ansatte i politiet”.
Han har vært et overflødighetshorn å
tømme fra, men nå har han skjerpet
seg, sikkert etter å ha vært på kurs.

Jeg har undret meg på hva som ligger
til grunn for dette forholdsvis uventete
opprykket til sviskenes hall of fame.
Uttrykket er tydeligvis ansett som en
nødvendighet, det må inkluderes
overalt, og spesielt i muntlige ytringer.
Beste hypotese så langt er at
uttrykket fungerer som en tidsfor-
sinker. Det tar lengre tid å si det, slik
at man får litt mer tid til å tenke seg
om. Noen begynner til og med set-
ningen med ”I forhold til…”, etterfulgt
av en lang pause som signaliserer at
de egentlig ikke vet hva de skal si
eller hvordan det skal sies. Slike
fyllord gjør det lettere å tenke mens
man snakker. Og det er kanskje ikke
så dumt? Men hvorfor det svømmer
over med ”i forhold til” også i skriftlig
materiale, er meg en gåte.

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.



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)


