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Denne gangen hadde jeg lyst til å skrive en leder til de stipendiater og post doc’er som
ikke helt vet ”hva de vil bli”. Eller rettere sagt, jeg vil skrive en leder til de som vet hva
de vil bli - så må de som ikke helt vet hva de vil lete videre selv eller sammen med
andre. Utgangspunktet er dermed at du må vite hva du vil og at du vil bli forsker. Det
kan bety at du allerede er forsker og at du lurer på hva som er den beste veien videre.
Sagt på en annen måte: hvordan sikre seg (fast) jobb og forskningsmidler. Som så
PRESIDENT
mange andre ganger er det allerede gitt gode råd fra personer som har mye større
Arne Klungland kompetanse enn meg så jeg stjeler litt fra Bruce Stillman (Cold Spring Harbor
Laboratory, USA). ”I tell students two things. One is that you have to have a passion for doing science.
You can’t go into science because it’s a default. Well, you don’t know what to do after you get a bachelor's
degree therefore you go on to do a Ph.D. I see so many people that don’t know what they want to do and
they go and do a Ph.D. and they have no clue about what they want to do a PhD in. I think that one
should keep a lot of options open. And actually the system in the United States allows one to do that but, I
think if you are going into it as a default mechanism because you don’t know what else to do then that’s
not good. You have to have a passion for it. And that has to be very, very deep down. Second of all, I think
that you have to be open to listening to the advice of people but also not to take it. To follow your own
path. I would not have ended up at Cold Spring Harbor [Laboratory] if I had listened to some of the
people who are my closest advisors at the Australia National University. I recognized that this was a good
thing to do for me and I did it. Finally, I think personally it’s very important to work on something of
fundamental importance that is going to be applicable across all biology—[something] intrinsic to all
biological species. That’s one of the reasons why I worked on DNA replication.” Mitt eneste råd i tillegg til
disse blir at du forsøker å jobbe en lengre periode i en god forskningsgruppe i utlandet. Du må i hvert fall
prøve deg i to ulike miljøer.
Jeg sliter med å finne gode råd for den mest utfordrende, og kanskje for noen frustrerende (?), perioden i
en forskerkarriere: hvordan klare å gå fra en post doc stilling til en gruppelederstilling (som oftest referert
til som “fast stilling”, “professorat” etc) – og sikre forskningsmidler. Min tidligere veileder sa ”vær
tålmodig” – og det fungerer ganske ofte (jeg er ikke tålmodig). Har du en god CV (det er det som betyr
noe) når du går over i en gruppelederstilling er muligheten for forskningsmidler gode. Har du en ”ikke så
veldig god CV” når du går over i en gruppelederstilling vil det bli tilsvarende vanskelig å hente forskningsmidler og oppnå en god forskningsaktivitet. Du kommer altså inn i en ”god sirkel” eller en ”ond sirkel”.
Veien ut av en ond sirkel kan være å samarbeide med de gode forskerne – de som er bedre enn deg selv.
Det er for så vidt et råd jeg vil gi til alle.
Min oppfordring til de med makt og penger i Forskningsrådet, Universitetsmiljøer, Helsesektorene et al:
sats på forutsigbare utlysninger av karrierestipend og forskerstipend for unge kandidater.

På et møte som ble arrangert på Radiumhospitalet for noen måneder siden holdt
Anne-Lise Børresen-Dale et foredrag med tittelen ”Heterogeneity of breast cancer; a
challenge for successful treatment”. Det var et inspirerende og godt foredrag med for
meg mange nye tanker. Anne-Lise startet med å studere mRNA i svulster for 14 år
siden. Analysene ble etter hvert utvidet til å inkludere studier av DNA, metyleringsgrad
og antall kopier. I den senere tid har også proteinanalyser blitt inkludert. Hun viste
REDAKTØR
eksempler på stor heterogenitet mellom primærtumor og metastaser. Det var eksempler
Tore Skotland
på at nye mutasjoner var oppstått i metastaser og at mutasjoner som fantes i
primærtumor ikke fantes i metastaser. Jeg ble svært overrasket over hvor stor variasjon det var mellom
primærtumor og metastaser i data hun viste.
Anne-Lise poengterte at hemning av en ”pathway” kan hemme tumorvekst, men også gjøre svulsten mer
aggressiv. Hun ga også uttrykk for at det var på tide å legge mere vekt på hvilke biokjemiske endringer en
observerte i en tumor enn hvor den var lokalisert. Til slutt la hun også vekt på at det omkringliggende
vev (stroma) kan bidra med signalering som er essensiell for svulsten og at hun mente at også stroma bør
analyseres. Hennes konklusjon var at en fremover bør satse på et bredt spekter av analysemetoder fra både
tumor og stroma, og i tillegg analysere både sirkulerende celler og substanser i blod.
Dette foredraget var riktig ”food for thoughts” for meg. Hva bør en satse på i kreftforskningen fremover?
Er det helt essensielt at en får best mulig karakterisering av både primærtumor og metastaser? Hva med
detaljerte analyser (for eksempel sekvensanalyser) versus analyse av et stort spekter av forskjellige substanser? Hva med betydningen av å analysere stroma og blod? Står vi overfor en ny trend der vi vil
vektlegge hvilke mekanismer som er grunnlaget for en svulst i stedet for i hvilket organ primærsvulsten
finnes? Hvilken betydning kan dette få for registrering av nye legemidler? Vil registrering av nye legemidler endres fra å bli godkjent for en stor gruppe av kreftpasienter (for eksempel de med brystkreft) til å
bli godkjent for en rekke mindre pasientgrupper avhengig av hvilke mekanismer som er involvert? Kan vi
ende opp med at det blir vanlig med registrering av legemidler mot kreft slik det siden 1983 har vært
brukt for såkalte Orphan drugs? Dette har vært en måte å få farmasøytisk industri til å satse på ”sjeldne”
sykdommer definert som færre enn 200 000 tilfeller i USA, eller færre enn 5 av 10 000 i Europa. Registrering som Orphan drug medfører diverse fordeler for industrien inkludert flere års enerett for markedsføring av et slikt produkt.
Jeg gjør for øvrig oppmerksom på en nylig kommentarartikkel om dette tema i Science (20. april, side
304). Jeg antar at det er mange lesere av NBS-nytt som har synspunkter på de spørsmålene som her er
berørt og bladet stiller spalteplass til disposisjon for diskusjon om disse tema.
Jeg håper at dere i dette heftet finner mye stoff av interesse. Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret
og ønsker dere alle en god sommer.

LYKKE TIL OG GOD SOMMER!
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Dynamikk i patogene
mikrober – pest og kolera,
nekro, mikro og nano
6

Hvordan påvirker mikrobers
dynamiske genom deres evne
til å forårsake sykdom?
Hvilke faktorer tillater overlevelse av en bakterie etter
drap av sin vert? Hvilken
rolle spiller multidrug efflux
transportere (MDR) i
bakteriers daglige kamp for
tilværelsen og miljøtilpasningsevne? Og hvordan
benytte nanopartikler til å
formulere nye typer vaksine
mot infeksjonssykdom i fisk?
Disse og en rekke andre
spørsmål forsøkes besvart ved
Laboratory for Microbial
Dynamics (LaMDa),
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Fig. 1. Medlemmer av forskergrupperingen LaMDa ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Fra venstre:
Ole Andreas Økstad, Elisabeth O. Lampe, Veronika Smith, Anne-Brit Kolstø, Hanne C. Winther-Larsen, Ida K.
Hegna, Tor Gjøen, Ewa Jaroszewicz, Marianne Heisig, Ingrid A. S. Aursnes, Anne-Lise Rishovd, Arturas
Kavaliauskis. Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Espen Brudal, Jasmin Kaori Kroeger, Aniko Voros, Elena
Haugen, Malin Josefsen, og Veronica Krogstad.

Mikrobiell dynamikk - LaMDa

FORFATTERE: OLE ANDREAS ØKSTAD,
HANNE C. WINTHER-LARSEN, TOR
GJØEN, OG ANNE-BRIT KOLSTØ,
LAMDA OG FARMASØYTISK INSTITUTT,
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post: aloechen@farmasi.uio.no
E-post: h.c.wintherlarsen@farmasi.uio.no
E-post: tor.gjoen@farmasi.uio.no
E-post: a.b.kolsto@farmasi.uio.no

Den globale folkehelsen møter
idag en rekke trusler knyttet til
infeksjonssykdommer, inkludert
ulike zoonotiske influensa-typer,
HIV, tuberkulose og en rekke
andre infeksjonssykdommer i
sterk fremmarsj (‘emerging
infectious diseases’). WHO har
rapportert infeksjonssykdommer som den nest største årsak
til dødsfall hos menneske på
global skala (etter kardiovaskulær sykdom; WHO, 1999), og
er økende. Samtidig utfordres vi
av stadig mer resistente mikrober (WHO, 2000), som f.eks.
MRSA, og E. coli / Klebsiella
varianter som bærer genet for
New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1). Tema for
Verdens Helsedag 2011, arrangert av WHO, var derfor antibiotika-resistens (“Antimicrobial
resistance: No action today – no
cure tomorrow”;
http://www.who.int/worldhealth-day/2011/en/index.html),

og en seks-punkts policy ble
utviklet. Regjeringer og statlig
sektor oppfordres nå til å ta
større ansvar for forskning og
utvikling som ledd i arbeidet for
å motvirke resistens og i utvikling av nye antimikrobielle agens
(Cooper og Shlaes, 2011;
Infectious Diseases Society of
America, 2010). Ved Farmasøytisk institutt, UiO, har flere
forskningsgrupper innen farmasøytisk mikrobiologi samlet seg
under en paraply - Laboratory
for Microbial Dynamics
(LaMDa). LaMDa er ledet av
Anne-Brit Kolstø, og består av 17
forskere (Fig. 1) med interesse
for å studere mikroorganismers
dynamiske natur, og hvorledes
slik dynamikk påvirker ulike
organismenes evne til å til å forårsake sykdom (bakterier og
virus) og til å motvirke effekt av
antimikrobielle midler. LaMDa
er et satsingsområde ved Matematisk-Naturvitenskapelig
fakultet, er del av mikrobiologi-

nettverket MicroNET som omfatter om lag 100 forskere innen
mikrobiologi ved fakultetet, og
har deltatt i to søknader om SFF
til NFR i 2011/2012.

del av et IRSES-prosjekt i EUs
syvende rammeprogram (‘Marie
Curie actions’, Anne-Brit Kolstø
koordinator) leder LaMDa et
samarbeid med University of
Leeds, UK (Peter Henderson) og
Macquarie University, Sydney,
Australia (Ian Paulsen) på funksjonell karakterisering av MDRproteiner i ulike modellorganismer, inkludert B. cereus (Fig.
2) og Acenitobacter baumanii.
Målet er å identifisere nøkkelproteiner som kan transportere
multiple antimikrobielle midler,
samt å identifisere en eventuell
house-keeping funksjon for
MDR-proteinene som bakteriene muligens bruker under sin
regulære livssyklus i fravær av
antibiotika. En av de konserverte
MDR-proteinene er nå karakterisert i mer detalj (Simm et al.,
2012). Et interessant nytt aspekt
er dessuten at enkelte av de konserverte MDR-proteinene utrykkes spesifikt i sporer, som er den
infeksiøse formen for flere av
bakteriene i B. cereus-gruppen.

Mikrobiell multicellularitet
Begrepet biofilm ble startet
brukt for omtrent 30 år siden, og

kan defineres som aggregater av
mikroorganismer (en eller flere
arter) hvor cellene adherer til
hverandre og til en overflate, ofte
i et vandig miljø. Cellene er som
regel omgitt av en egenprodusert
matrix av ekstracellulær polymer
substans (EPS), som kan bestå av
polysakkarid, protein(er)
og/eller DNA. Idag mener man
at mange mikroorganismer
benytter biofilm-vekst som sin
naturlige vekstmåte ute i naturen, men også under infeksjoner,
og det er foreslått at opptil 90%
av bakterieinfeksjoner involverer
noen grad av biofilmdannelse.
Biofilmdannelse er en mekanisme bakteriene potensielt kan
benytte for å feste seg til vev (i
tillegg til en rekke andre typer
overflater), og samtidig forårsake
økt resistens mot antimikrobielle
midler (med en faktor opptil
1000 ganger). I LaMDa (Økstadgruppe) studeres hvordan bakterier regulerer biofilmdannelse
molekylært, og hvordan signaler
utenfor cellen (f.eks. oksygentilgang) kobles til biofilmrespons inne i cellen (intracellulær signalisering), i samarbeid
med forskere ved INRA (Paris),

Fig. 3. Sekvensiell ekspresjon av master regulatorer i den infeksiøse syklus for Bacillus thuringiensis, inkludert NprR som er involvert i
regulering av faktorer som medierer overlevelse i insektverten etter dens
død. 1) Toksiner og sporer når tarm-epitelet, induserer lysis av epitelcellene og skaper gunstige forhold for geminering (’spiring’) av sporene, 2)
PlcR-regulerte virulensfaktorer angriper tarm-barrieren og lar
bakteriene penetrere dypere inn i vev, der de fortsetter produksjon av en
rekke ekstracellulære toksiske proteiner som til slutt ender med vertens
død, 3) Transkripsjonsregulatoren NprR medierer skift fra en virulent til
en nekrotrof livsstil, ved at en endring av genekspresjonsmønster
medfører økt ’fitness’ i vertskadaveret, inntil bakterien igjen sporulerer,
og 4) forlater verten som en blanding av sporer og insektstoksiner og
spres til miljøet. Bildet er hentet fra Dubois et al. (2012) (open access,
copyright tilhører forfatterne).
IMBV (UiO), Norges Veterinærhøgskole og UMB, Ås. Modellorganismen B. cereus er en frekvent matforgiftningsbakterie i
Norge, og kan kontaminere melk
med utgangspunkt i sporer,
potensielt fra deler av en biofilm.

Multidrug transportere
Multidrug transportere er membranproteiner med bred substrat-spesifisitet, og som kan
transportere en rekke ulike forbindelser (‘drugs’) ut av en celle,
og dermed bidra til resistens mot
en rekke forbindelser samtidig.
Et eksempel er P-glykoprotein
(P-gp, MDR-1) som kan forårsake resistens mot chemoterapeutika i kreftceller. Bakterier koder ofte for en rekke
MDR-proteiner i sitt genom, og
de sporedannende bakteriene i
B. cereus-gruppen bærer et ekstremt høyt antall MDR-gener, i
enkelte stammer opp mot 100,
hvorav en tredjedel er konservert
i alle de 85 sekvenserte stammene fra B. cereus-gruppen som
er tilgjengelig i GenBank. Som
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Nekrotrofi i bakterier

Fig. 2. Atomkraftmikroskopi (atomic force microscopy, AFM) av Bacillus
cereus bakterier viser kraftig flagellerte stavformede celler i kjede –
hvorav en av cellene (nederst til venstre) er kollapset. Bilde: I.K. Hegna.

Hvilke faktorer tillater overlevelse av en bakterie etter drap av
sin vert? Dette har vært undersøkt av LaMDa (Kolstø-gruppe),
i samarbeid med Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris, Frankrike.
I et nylig publisert paper i PLoS
Pathogens (Dubois et al., 2012)
viser man at visse bakteriers
evne til å skifte fra en tilstand
hvor de forårsaker sykdom i
verten, til en som muliggjør

overlevelse etter vertens død
(nektrotrofi), er avhengig av en
molekylær kommunikasjonsmekanisme bakteriene mellom,
kalt ’quorum sensing’. Dette systemet er i Bacillus basert på små
proteinstrukturer (peptider)
som skilles ut og deretter tas opp
igjen av bakteriene, hvilket gjør
det mulig for dem å monitorere
sin egen populasjonstetthet. I
artikkelen viser forfatterne at
quorum sensing under nektrotrofi er regulert av transkripsjonsregulatoren NprR, og
funnet identifiserer den siste
master regulatoren involvert i
livssyklus i en insektsvert (Fig.
3). Studiet har benyttet Bacillus
thuringiensis som modell, en
bakterie som dreper skadeinsekter på larvestadiet, men som

8

Fig. 4. Transmisjons-elektronmikroskopi (TEM) av pili og bakteriofager festet på overflaten av bakterieceller.
Lyse bakteriofaghoder inneholder fremdeles DNA, mens fag med svarte hoder har tømt arvestoffet inn i verten.
Bilde: Hanne C. Winther-Larsen og Norbert Roos.
også kan forårsake sykdomstilstander i menneske (bærer
eksempelvis de samme genene
for matforgiftningstoksiner som
B. cereus).

med Matt Waldor’s gruppe ved
Harvard University.

Infeksjonssykdom i fisk
Nå er det naturligvis ikke kun
mennesket som får infeksjoner.

Norge har gjort stor suksess
innen lakseoppdrett basert på
Atlantisk laks (Salmo salar), men
fiskeoppdrett medfører stor
tetthet av fisk på et lite område
og gir lett grobunn for spredning
av infeksjonssykdommer. Akvakulturindustrien har siden sin
spede start slitt med infeksjoner
fra både bakterier, virus og andre
parasitter som lakselus. Hadde
det ikke vært for utviklingen av
en effektiv vaksine bestående av
formalinbehandlede bakterier
med en olje-adjuvans for aktivering av laksens immunsystem,
hadde oppdrettsnæringen på
laks neppe vært like suksessrik
som den er i dag (Midtlyng &
Lillehaug, 1998). Hver eneste
oppdrettsfisk får idag en vaksineinjeksjon før den blir overført til havet. Likevel sliter oppdrettsnæringen til tider med at
vaksinen er ineffektiv i bekjempelse av sykdommen vintersår,
forårsaket av den Gram-negative
bakterien Moritella viscosa. Fra
sårene blir ofte bakterien Allivibrio wodanis ko-isolert (Lunder
et al., 2000), men lite er kjent om
samspillet mellom disse to bakteriene og hvordan de påvirker
hverandre i sykdomsutviklingen.
Et NFR-støttet prosjekt (Havbruks-programmet) i Hanne
Winther-Larsens gruppe, i samarbeid med Norges Veterinær-

Kolera
Sykdommen kolera illustrerer
dynamikken og kompleksiteten i
utbrudd av infeksjonssykdommer. Koleraepidemier kan slå
ned i befolkingen når tilgang på
rent vann er begrenset, men
bakterien Vibrio cholerae kan
bare forårsake sykdom hvis den
uttrykket to virulensfaktorer proteinbaserte ’organeller’ kalt
pili, som utrykkes på bakterieoverflaten og som benyttes av V.
cholerae til å kolonisere tarmen
– og koleratoksin, et klassisk
bakterielt AB toksin som gir
vandig diaré-symptomene.
Genet som koder for koleratoksinet ligger på bakteriofagen
CTX , og reseptoren for CTX er
piliene på bakteriecellens overflate (Fig. 4). Uten pili kan ikke
V. cholerae kolonisere tarmen
eller selv bli infisert av bakteriofagen CTX (McLeod et al.,
2005). Og uten CTX infeksjon
uttrykkes ikke koleratoksin og
verten får ikke diarè. Stukturfunksjon dynamikken mellom
piliene og CTX er lite kjent og
utgjør et annet av forskningsprosjektene i LaMDa (WintherLarsen gruppe), i et samarbeid

høyskole, SINTEF Bioteknologi
og Universitetet i Tromsø, er
akkurat i startfasen for å undersøke dette nærmere.
Men fiskeoppdrett dreier seg
ikke bare om laks. I Norge har vi
hatt en sterk satsning på Atlantisk torsk (Gadus morhua L.),
som så meget lovende ut frem til
2004 da en bakterieinfeksjon forårsaket av Francisella noatunensis subsp. noatunensis slo til (en
slektning av Francisella tularensis, årsaken til harepest; se tidligere artikkel i NBS-nytt Nr. 3,
2011). I motsetning til de fleste
kjente bakteriepatogenene hos
laks er F. noatunensis en intracellulær bakterie. Dette gjør
behandling og vaksineutvikling
mot denne sykdommen problematisk. For andre intracellulære
bakterier utgjør levende attenuerte stammer den mest effektive
vaksinemetoden, og innebefatter
flere av prosjektene WintherLarsen har i sin gruppe, inkludert
arbeidet til to PhD studenter,
Espen Brudal og Elisabeth O.
Lampe, som begge er utdannede
veterinærer fra NVH. Arbeidet
foregår i tett samarbeid med
gruppene til Tor Gjøen (FI, UiO),
Gareth Griffiths (IMBV, UiO),
Sverre Arne Sande (FI, UiO) og
Bo Nyström (KI, UiO), med sikte
på nye nanopartikkel-baserte
vaksineformuleringsmetoder
innen akvakultur-næringen, med
zebrafisk som modellorganisme
(Fig. 5; Griffiths et al., 2011).

Nanopartikkel-baserte vaksiner

Fig. 5. Zebrafisk-yngel infisert med Francisella noatunensis subsp. noatunensis som utrykker Grønt fluorescerende protein (GFP). Bilde: Espen Brudal.

Til tross for mange års aktiv
forskning innen både akademia
og industri, på vaksiner mot
akvatiske virussykdommer (først
og fremst laks), er det fortsatt
store tap pga. virusinfeksjoner
(anslått til mer enn 5 milliarder
kroner årlig). Det er utviklet
vaksiner mot flere av disse sykdommene, men problemene er
fortsatt store. Eksisterende vaksiner består stort sett av
inaktivert virus eller rekombinant virusprotein, formulert
på tradisjonell måte med oljebaserte adjuvanser. De siste
årene er det etablert en økt forståelse for samspillet mellom
medfødt og adaptivt immunforsvar og hvilken betydning de
såkalte Toll-lignende reseptorene
(TLR) har for etablering av
beskyttende immunresponser,
både under infeksjon og vaksinering. Nye konsepter for
vaksineadjuvanser basert på
ligander for TLRs er testet ut
med lovende resultater i musemodeller, og de er også tatt i
bruk i to humanvaksiner (mot
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Fig. 6. Artemia-larver (nauplier) etter å ha spist (vært inkubert med) fluorescerende PLGA nanopartikler
(diameter ca. 300 nm) – de fluorescerende partiklene kan følges gjennom tarm-kanalen. Bilde: Arturas
Kavaliauskis.
humant papillomavirus og
hepatitt B). I samarbeid med
professor Gareth Griffiths
gruppe ved IMBV (UiO)
arbeider Tor Gjøens gruppe ved
LaMDa med å teste ut enkelte av
disse ideene på fisk. Zebrafisk
benyttes som modell, og gruppen ønsker å formulere nanopartikler som inneholder virale
antigener og agonister som
aktiverer fiskens TLR system.
Nanopartikler vil kunne bringe
vaksinen over tarmepitelet og
derfor kunne gis i foret. For å
«lure» zebrafisk til å spise nanopartikler gis de først til artemiakreps (som normalt lever av
mikroorganismer), og som
fisken så spiser med stor appetitt.
For å følge opptak og transport
av partiklene kan de lages med
fluorescerende markører (Fig. 6).
Selv om mange TLR er genetisk
karakterisert i flere fiskearter er
det føreløpig lite informasjon
om hvilke agonister som aktiverer den enkelte TLR. Det er derfor etablert et mye brukt agonist-assay basert på TLRindusert transkripsjon av
luciferase via transkripsjonsfaktoren NF- B, og er således nå
klare til å starte screening etter
molekyler som aktiverer den
enkelte reseptor fra zebrafisk og
laks.
Som for alle er det også i
LaMDa en kamp for å få inn

forskningsmidler – det er således
gledelig for oss at en av
søknadene med LaMDadeltagere (CHAN) har gått
videre til andre runde i SFFutlysningen 2011/2012.
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Nedbemanning i
FoU-virksomhet innen
GE Healthcare
min leder i forrige NBSnytt omtalte jeg nyheten
om den store nedbemanningen i forskningssenteret
på Storo
(Nycomed/Amersham/GE
Healthcare) som har vært
en drivkraft i norsk
farmasøytisk industri i en
årrekke. For få år siden jobbet
300-350 personer i FoUsenteret på Storo, inkludert 5060 innen biologiske fagområder.
Nå er dyrestallen tømt og all
biologisk FoU lagt ned. Etter
denne nedbemanningen blir det
bare 30-40 personer igjen i FoU
(hovedsakelig innen kjemisk
syntese, analyse og farmasi).
Omtrent like mange overføres
til kontrollanalyser tilknyttet
produksjonen. Som nevnt i min
lederartikkel kan det på kort
sikt være gunstig for annen
industri at personer med høy
kompetanse blir tilgjengelig.
Mange som har fått sin
industrielle farmasøytiske
utdanning på Storo sitter
allerede i sentrale posisjoner i
Algeta, Clavis Pharma,
Photocure, PCI Biotech,
Pronova og andre firma. Jeg er
mest bekymret for den langsiktige effekten av at ”Norges
Universitet for utdanning av
forskere til farmasøytisk
industri” i prinsippet er lagt
ned.

I
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FORFATTER:
TORE SKOTLAND, SENTER
FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET, OUS

Jeg har stilt spørsmål til en del
tidligere kolleger om hvilken
betydning de mener dette har for
norsk farmasøytisk industri
fremover. Jeg har bedt de svare
på:
1. Hvor mange personer i ditt
firma har tidligere jobbet i
FoU-senteret på Storo og
hvor mange av disse er i en
ledende posisjon i ditt firma?
2. Beskriv kort hva FoU aktivitetene på Storo har hatt av
betydning for oppbygning av
kompetanse og fremdrift av
de prosjekter dere jobber
med.
3. Hvilken effekt tror du ned-

bemanningen på Storo har på
kort eller litt lengre sikt for
utviklingen av farmasøytisk
industri i Oslo-området?
4. Fortell gjerne litt om hva dere
jobber med og hvor langt
dere har kommet med
utviklingen av nye produkter.

Inger Ferner Heglund
Inger Ferner Heglund er forskningsdirektør i Photocure ASA.
Hun er utdannet biolog fra
Blindern og arbeidet med
toksikologiske og farmakologiske
problemstillinger i Nycomed fra
1983 der hun også var linjeleder
1991 til 1999. Hun begynte i
Photocure i 2006. De siste årene
før hun forlot forskningssenteret
på Storo var hun prosjektleder
med ansvar for utvikling av nye
produkter til et globalt market.
Inger svarte:
1. Vi har 11 ansatte med erfaring
fra Storo; av disse er 2 VPs og
de andre ni har globalt ansvar
for fagområder.
2. Miljøet på Storo og den
internasjonale eksponeringen
man har hatt ut fra Storo har
hatt stor betydning innen alle
relevante fagområder i vårt
FoU arbeid. Vi har Storokompetanse innen patent,
farmasi/kjemi, biologi,
klinikk, kvalitet og
registrering.
3. Forhåpentligvis ikke altfor
stor negativ effekt. Kompetansen derfra er til dels godt
utnyttet i de mindre firmaene
allerede og disse vil kunne
”lære opp” en ny generasjon.

Dessuten håper og tror vi det
vil fortsatt være behov for folk
med solid erfaring fra
farmasøytisk FoU som kan
bidra positivt inn i de eksisterende og små nye firmaer.
4. Photocure’s produkter er
basert på en egenutviklet
fotodynamisk teknologi der
produktet/legemiddelet
aktiveres av lys med en
bestemt bølgelengde.
Photocure har tatt frem 2
produkter til det globale
markedet. Metvix® til
behandling av solskadet hud
og visse typer hudkreft var det
første med opprinnelse ut fra
Radiumhospitalet og deretter
Hexvix® til diagnose av urinblærekreft. Photocure
markedsfører og selger Hexvix
i Norden og USA, mens Ipsen
har rettighetene for EU. I
USA har vi i tillegg en kosmetisk hudkrem på markedet. I
FoU har vi tre spennende
prosjekter: Visonac til
behandling av kviser i klinisk
fase 2b, Cevira til behandling
av forstadier til livmorhals
kreft i klinisik fase 2b og
Lumacan til diagnose av tykktarm kreft i klinisk fase 1-2.
Sistnevnte er i samarbeid med
Salix, et amerikansk
farmasøytisk selskap.

Per Walday
Per Walday er nå administrerende direktør i PCI Biotech. Han
er toksikolog med doktorgrad fra
FFI og jobbet i mange år (ansatt
1991) med toksikologiske
problemstillinger på Storo, der

han også var avdelingssjef fra
1993 til 2000. Han gikk da over
til prosjektorganisasjonen og
hadde det overordnede globale
ansvar for prosjektoppfølging av
alle prosjektene i perioden 20052008. Per begynte i PCI Biotech i
2008. Han svarte:
1. Vi har 4 ansatte som tidligere
har jobbet på Storo; alle er i
ledende stillinger.
(Redaktørens tillegg: Anders
Høgset, som er velkjent i det
biokjemiske miljøet, er Forskningsdirektør i PCI Biotech og
har fortid fra Storo).
2. Det har hatt stor betydning
for kompetanseoppbyggingen
innenfor alle relevante deler av
vår FoU, inkludert
farmasøytisk utvikling.
3. Forhåpentligvis ikke altfor
stor, dersom det finnes mindre
selskaper som har mulighet til
å plukke opp talent og
kompetanse, og videreutvikle
disse.
4. PCI Biotech utvikler en ny
teknologi for lokalbehandling
innenfor kreft. Vi er ferdige
med fase 1 studien med vårt
produkt Amphinex med
lovende resultater. Vi er
akkurat i ferd med å starte
opp fase 2 studien.

Petter-Arnt Hals
Petter-Arnt Hals er nå Vice
President Biology i Clavis
Pharma og jobber med preklinisk og delvis klinisk utvikling,
samt med prekliniske forskningsaktiviteter.. Han er
farmakolog/toksikolog med
doktorgrad fra Tromsø. PetterArnt var ca. 22 år på Storo, før
han begynte i Clavis Pharma i
2007. Han svarte slik:
1. Det er 10 personer hos oss
som har en fortid på Storo. Så
godt som alle disse er i
ledende stillinger.
2. Siden ca. 1/3 av de ansatte i
Clavis er ”opplært” i legemiddelutvikling i miljøet på Storo
sier det seg selv at dette
miljøet har hatt stor betydning. Dette gjelder ikke bare
for den faglige skoleringen

men også for skolering i faget
legemiddel-FoU, inkl.
dokumentasjon, kvalitet (QA),
regulatoriske aspekter, prosjektledelse, osv.
3. Den nedbemanningen som
skjer nå er kanskje ikke så
avgjørende siden mange fra
Storo allerede har etablert seg
i andre firma. Mange av de
som enten har sluttet frivillig,
eller blitt overtallig tidligere,
jobber nå i biotech/farmasøytiske bedrifter og har dermed i
flere år bidratt med kunnskap
ervervet på Storo. Disse har
selvsagt også brakt denne
kunnskapen videre til andre
medarbeidere i bedriftene
sine. Men totalt sett er det
nok riktig å si at miljøet på
Storo har hatt en uvurderlig
betydning for etableringen av
og framgangen for mange av
de relativt nye bedriftene i
Oslo-området som jobber
med utvikling av legemidler.
4. Clavis Pharma jobber med
utvikling av nye legemidler til
kreftbehandling. Firmaet’s
teknologi kalles gjerne Lipid
Vector Technology; den
baserer seg på å binde spesielle
fettsyrer til allerede kjente og
dokumentert aktive legemidler, noe som endrer og
forbedrer egenskapene til
disse stoffene. To produkter
er allerede i klinisk utprøving;
elacytarabine er i fase 3 i
pasienter med avansert AML
(akutt myeloid leukemi) mens
CP-4126 er i fase 2 i pasienter
med kreft i bukspyttkjertelen.
CP-4126 er utlisensiert til
Clovis Oncology, et amerikansk firma som
gjennomfører det kliniske
programmet som trengs for
en global lansering.

Åsmund Larsen
Åsmund Larsen er seniorforsker i preklinisk avdeling i
Algeta. Åsmund er analytisk
kjemiker og tok doktorgraden på
karakterisering av fosfolipder
med massespektrometri i forbindelse med arbeid utført på

Storo. Han jobbet på Storo i 15
år før han begynte i Algeta i
2007. Åsmund svarte:
1. Det er ca. 12 hos oss som har
en fortid fra FoU på Storo. Av
disse er ca. 6 personer i
ledende stillinger, avhengig av
hvordan man definerer
ledende stillinger.
2. Dette har hatt stor betydning,
både innen regulatorisk
dokumentasjon og for
farmasøytisk produktutvikling generelt. Erfaring fra
å arbeide i team og hvordan
prosjekter organiseres og
drives er svært viktig. Forskningsmiljøet på Storo er
redusert kontinuerlig over en
del år. Det har ført til ukontrollert tap av viktig kompetanse for bedriften.
Samtidig har fagmiljøet og
kompetansen i FoU vært en
motor for hele det
farmasøytiske forskningsmiljøet i Norge; det er trist at
denne epoken er over.
3. Ansatte på Storo (i forskning/produksjon/regulatorisk/klinisk dokumentasjon/RA) har etter min
mening vært helt avgjørende
for oppbygging av kompetanse i omliggende farmasøytiske miljøer. Det som gjør
rekrutteringen av ex-GE
personell spesiell er at mange
har en svært lang og verdifull
erfaring innen farmasøytisk
forskning og produktutvikling. Algeta (og sikkert
mange andre farmasøytiske
bedrifter) har derfor kunnet
dra nytte av denne kompetansen og har i dag meget
erfarne personer i mange
stillinger og kompetanseområder.
4. Algeta jobber i dag med
utvikling av legemidler innen
kreftbehandling. Preparatene
er basert på bruk av intern
strålebehandling med radioaktive nuklider (Ra-223,
Th-227) som avgir alfapartikler. Disse preparatene lages
målsøkende slik at stråledosen
rettes spesifikt mot tumorvev
og/eller mot metastaser.
Klinisk fase III studie med
Alpharadin (terapi mot
skjelett-metastaser fra prostatakreft) er fullført med
positivt utfall og dokumentasjon til file skal sendes inn
rundt 1. halvår 2012. Behandling av metastaser fra brystkreft, samt kombinasjonsstudier med kjemoterapi er i
hhv. fase II og I. Flere prekliniske studier med Th-227baserte konjugater for antigen
targeting er initiert og det er

for tiden stor aktivitet i disse
prosjektene.
Astrid Hilde Myrset, biokjemiker, med lang erfaring fra
Storo sluttet i GE Healthcare i
2008 for å overta ansvaret for
OmegaTri. Astrid svarte så
utfyllende på mine spørsmål at
jeg ba henne om å omskrive sine
svar til en egen artiikkel; den
følger umiddelbart etter denne
artikkelen. De to siste som har
svart på min forespørsel, Jonny
Østensen og Eckart Holtz,
arbeider ikke lenger i
farmasøytisk industri, men har
sterk tilknytning til slikt arbeid.

Jonny Østensen
Jonny Østensen er nå teknologidirektør i Inven2, som er
ansvarlig for innovasjon for Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst.
Jonny arbeider altså ikke i et
farmasøytisk firma, men har
svart på de samme spørsmålene
som er nevnt over. Jonny er dr.
med. (nyrefysiologi) og arbeidet
på Storo i ca. 16 år før han begynte i Inven2 i 2007. I nesten
alle disse årene hadde han ansvar
for de biologiske studiene i de
eksplorative prosjekter.
1. Vi har tre ansatte med fortid
fra Storo; 2 er i ledende posisjoner.
2. Det har gitt meget god forståelse av forskning med
kommersiell nytte og
produktorientert forskning.
3. Man vil miste mange gode
forskere og ledere fra
lif-science miljøet, noen vil
fortsette , men ikke i et samlet
miljø og derved tapes kraften
man hadde på Storo.
4. Inven2 vurderer og bidrar til
utvikling av forskningsresultater og håndterer rundt
150 oppfinnelser pr år. I tillegg har vi kontakt med de
fleste norske og internasjonale
selskaper som har samarbeid
med Oslo Univeristetssykehus.
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Healthcare. Eckart ledet i mange
år den biologiske forskningen på
Storo og hadde de siste 5 årene
også globalt ansvar for det
biologiske arbeidet med alle prosjektene. Eckart har gitt et samlet
svar på spørsmålene:

Eckart Holtz
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Eckart Holtz er nå
seniorrådgiver i Legemiddelindustrien. Han er
farmakolog/toksikolog av
utdannelse og arbeidet innen
FoU på Storo i 30 år inntil han i
2007 valgte å slutte i GE

Nedbemanningen i GE
Healthcares laboratoriebaserte virksomhet i Oslo
representerer en krise både i
form av tapte arbeidsplasser
og som tapt mulighet for
fremtidig tilgang på personale med praktisk forskningsog utviklingserfaring innen
life science/farmasøytisk
industri i Norge. Enhver krise
representerer imidlertid også
nye muligheter: Kan dette
åpne for alternativ utnyttelse
av lokaler, utstyr og kompetanse i form av et senter for
oppdragsforskning som kan
tjene utviklingen av små
oppstartfirma? Omegatri AS
har allerede testet ut denne
muligheten i begrenset skala,
ved at de har leid lokaler i
Nycoveien 2, samt benyttet
seg av utstyr og kompetanse i
Kjemisk Pilot Plant.

Det er klart det gjør inntrykk
når GE Healthcare har valgt å
prioritere nytt for sin globale
FoU-virksomhet og det
medfører en kraftig nedbemanning i Oslo. Men dette er jo ikke
noe spesielt for GEHC. Kort tid
etter at nyheten om nedbemanningen for GEHC i Oslo kom, ble
det kjent at AstraZeneca vil
stenge sin FoU-enhet i Södertälje
utenfor Stockholm i 2012 og
1100 ansatte innen FoU mister
jobben. Dette kom bare 2 år etter
at AstraZeneca stengte en FoU-

GEHC, og sine forgjengere
med andre navn, i Oslo har
bidratt enormt med å utvikle nye
in vivo diagnostika siden
introduksjonen av de nye ikkeioniske kontrastmidlene kom på
70-tallet. Bedriften har også
utviklet veldig mange gode medarbeidere med kompetanse og
erfaring på flere områder, ikke
bare FoU. Nå er mange av disse
med i utviklingen av andre selskaper. Jeg er usikker på hvilken
effekt nedbemanningen av FoU-

virksomheten på Storo har på
utviklingen av farmasøytisk
industri i Oslo-område. Jeg tror
de politiske prioriteringene for å
satse på ny innovativ bioteknologi, satsningen på «helseindustri» som det sjette næringsområde regjeringen satser på,
med referanse til næringsminister Trond Giske, har stor
betydning. Jeg ser det mest som
en omstillingsutfordring og at de
forskjellige aktørene forstår hvor
viktig farmasøytisk industri som
et høyteknologi og høykompetanefelt er for å løse
medisinske problemstillinger; at
vi faktisk kan bidra til etablering
av kunnskapsbaserte arbeidsplasser med et stort verdiskapingspotensial i form av eksportinntekter.

Etablering av senter for
oppdragsforskning I
Nycoveien 2?
Omegatri AS er en liten oppstartbedrift med utspring i Universitetet i Oslo (UiO). Bedriften
ble formelt etablert i 2007 av
Birkeland Innovasjon, daværende kommersialiseringsenhet
ved UiO, på basis av ideer og
patenter fra to universitetsansatte
og tidligere Nycomed-ansatte, Jo
Klaveness og Pål Rongved. Jeg ble
ansatt i Omegatri sommeren
2008, etter 14 år i ulike roller i
Nycomed-Amersham-GE-systemet, og har vært daglig leder
fram til mars i år. Like etter at jeg
ble ansatt fikk vi inn investeringsmidler som gjorde at vi
kunne etablere kontor og
laboratorieaktiviteter for å starte
produktutvikling i Forskningsparken i Oslo. Teknologien
baserte seg på å lage pulvere med
omega-3 basert på fiskeolje, som
utgangspunkt for kosttilskuddsprodukter.

Verdien av kommersiell
forskningserfaring

FORFATTER:
ASTRID HILDE MYRSET,
SURVIVA AS
E-post: astridhildem@gmail.com

enhet i Lund hvor 8-900 mistet
jobben. Dette er nok enda mer
dramatisk enn de tiltak som
gjøres her i Oslo. I Lund har det
nå begynt å «vokse opp» et nytt
innovativ biotech miljø i de
gamle AZ-lokalene, vistnok via
en generøs stiftelsesgave.

Som en liten oppstartsbedrift
som skulle starte fra begynnelsen
på basis av et par patenter, hadde
vi behov for alt. Min erfaring fra
Nycomed-Amersham-GE-systemet var gull verdt i den
situasjonen. GE har systemer for
alt, og jeg kunne enkelt plukke

og blande fra mitt reportoar de
systemer og maler som passet
Omegatri’s behov og stadium,
som for eksmepel rutine for labjournalskriving, maler for vitenskapelige rapporter, SOPer
(Standard Operation
Procedures) og HMS-system tilpasset vår størrelse og standard.
Praktisk erfaring fra kommersielt forsknings- og
utviklingsarbeid har videre vært
avgjørende for at vi kunne jobbe
så måltrettet og effektivt i
Omegatri. Forskningserfaring fra
Akademia kan ikke uten videre
erstatte dette, da akademisk
forskning ikke tvinger deg til å
holde fokus på markedet og det
markedet måtte ha behov for av
et fremtidig produkt, men i stor
grad tillater forskeren å forfølge
det mest spennende sporet. I
industrien er som regel målet gitt
i form av et definert produkt, og
prosjektledelse i industrien dreier
seg om å legge realistiske planer
med relevante milepæler for å nå
akkurat det målet, og også å forstå kostnadsimplikasjonene av
dette slik at man kan legge et
realistisk budsjett. Det å måtte
jobbe i et team på oppgaver
definert av ”ledelsen”, kan være
utfordrende for en forsker, men
markedsfokus og teamarbeid er

også sterke motivasjonsfaktorer i
kommersiell forskning og
utvikling.

Behov for intern kompetanse
Praktisk forskningserfaring og
prosjektstyring gir en helt annen
forståelse for problemstillingene
i kommersiell forskning enn det
som oppnås ved å gå direkte fra
en utdannelse inn i forskningsadministrasjon. Det er selvfølgelig mulig å få gjort praktisk
forskning og utvikling ved kommersielle oppdragsinsititusjoner,
men det å ha kjent de praktiske
utfordringene på kroppen utgjør
en forskjell, enten det dreier seg
om ulik spesifisitet av antistoff
mot et og samme protein, varierende vekstrate av bakterier med
transformert med litt forskjellige
plasmider, eller fysikalskkjemiske terskelverdier for at
noe skal blandes på riktig måte.
Den som ikke har den praktiske
erfaringen og skjønner fallgruver
og behov for relevante kontroller, kan lett la seg lure av
resultater fra oppdragsinstitusjoner.
Nedbemanningen ved GE
Healthcares forskningssenter på i
Nycoveien 2 på Storo innebærer
at Norges største utklekkingsanstalt for forskere og pro-

sjektledere med laboratoriebasert
erfaring fra kommersiell
produktutvikling, forsvinner.
Den knoppskytingen vi har vært
vitne til med etablering av en
rekke små firma innen bioteknologi-/helse og medisin i Norge
de siste 10-20 årene, har vært
mulig fordi vi hadde en slik
”utklekkingsanstalt”. Tidligere
forskere og ledere fra dette systemet har hatt nettopp den
praktiske erfaringen fra kommersiell legemiddelforskning
som har krevdes for å kunne
fungere effektivt i ledende stillinger i små firma. Små oppstartsfirma prøver ofte å unngå å
etablere egen laboratoriebasert
virksomhet, for å spare risiko og
kostnader. Dette fører til at en
rekke av de norske oppstartsfirmaene i stor grad baserer seg
på å gjøre sin forskning eksternt,
og for manges vedkommende
innebærer det å gjøre den
praktiske forskningen ved oppdragsinstitusjoner i utlandet. En
stor del av verdiskapningen fra
disse små firmaene skjer derfor
ikke i Norge. På lengre sikt kan
dette medføre at det norske
miljøet utarmes, og at vi ikke
lenger får en kontinuerlig
tilførsel av relevant kompetanse
for nye bedrifter.

Nycoveien 2 som senter for
oppdragsforskning
Når GE Healthcare nå trapper
ned sin farmasøytiske forsknings- og utviklingsaktivitet i
Norge, burde det være av interesse for både offentlige
myndigheter, akademia og
industri at Nycoveien 2 opprettholdes som et forskningssenter i
Norge, og at det beholdes som
arbeidsplass for høykompetent
personale innen kjemi, farmasi
og biologi. Nycoveien 2 har
velfungerende infrastruktur og
et svært bredt spekter av
laboratorieutstyr på plass, og
dette må kunne utnyttes på en
kostnadseffektiv måte.
Mitt forslag er derfor at det
utredes om det kan være mulig å
etablere et senter for oppdragsforskning her, med basisfunksjoner som kan utføre f.eks.
kjemisk syntese og analyse, in
vitro og in vivo biologi, og også
stabilitetsstudier og oppskaleringsforsøk. En fleksibel
modell hvor ansatte i småbedrifter selv kan få tilgang til
teknisk assistanse og utstyr for å
kjøre sine egne prosjekter i
fasilitetene, vil kunne effektivisere arbeidet hos eksisterende
småbedrifter, og også kunne
redusere barrieren for å etablere
nye laboratoriebaserte foretak.
Bygget er velegnet for å kunne

fungere som en Forskningspark
hvor de aktuelle småbedriftene
også kan leie egne lokaler. Forretningsmodellen for et slikt senter
kan også inkludere prosjektdrevet oppdragsforskning på en
måte som tilsvarer det f.eks.
Sintef gjør.
Omegatri har allerede testet ut
noen av disse mulighetene. På
grunn av plassmangel i Forskningsparken, flyttet vi aktiviteten
til Nycoveien 2 i desember 2010.
Vi var det første oppstartsfirmaet
som fikk leid laboratoriefasiliteter hos GE Healthcare. Per i
dag er det tre andre laboratoriebaserte firma som også leier der.
Vi fant ut at fasilitetene i
Nycoveien kombinert med
tilgang på kompetanse var mer
velegnet for aktiviteten vår enn
det Forskningsparken kunne
tilby. Vi har hatt behov for å ha
tilgang til tyngre utstyr som
finnes hos GE, og har realisert
noe av dette gjennom å benytte
oss av fasiliteter og kompetanse i
kjemisk Pilot Plant. I samarbeid
med den hyggelige og fleksible
staben i Pilot Plant har vi
praktisert en hybridmodell hvor
vi har leid litt utstyr, plassert noe
av vårt eget utstyr der, leid litt
assistanse og ikke minst jobbet
der selv. For oss har dette vært en
optimal løsning for effektivt å
kunne gjennomføre første trinn i

oppskaleringen av vår prosess for
å lage pulver til verdens første
kommersielle tabletter med
omega-3.
Vi kunne veldig gjerne ha
tenkt oss å arbeide på en tilsvarende måte også for kjemisk
analyse, stabilitetsstudier og
mikrobiologisk testing. Det ville
ha hjulpet oss til å holde staben
liten, og samtidig spare investeringskostnader til tyngre utstyr.
Jeg tror at en tilsvarende modell
kunne fungere for mange småbedrifter. Med ett eller få
produkter i porteføljen, vil
behovet for kjemisk syntese, analyse, preklinisk testing etc i ett
firma være begrenset og gå i
bølger, og det er ikke hensiktsmessig å etablere den type
aktivitet internt. Men det å ha
tilgang til kompetanse og utstyr
er avgjørende, og med en
fleksibel leiemodell av
laboratorier og fagkompetanse i
Nycoveien 2, kunne produktutviklingen for mange effektiviseres.
Et senter for oppdragsforskning i Nycoveien 2 ville altså på
flere måter kunne tjene industriutviklingen og bidra til økt verdiskapning i et kompetansebasert Norge.

Plasma, serum og antikoagulasjonsmidler
Redaktøren har mottatt kommentarer til at det i forrige nummer ble skrevet om ”forlenget serum levetid” for
albuminprodukter. Serum er definitivt ikke noe som sirkulerer i kroppen vår og en kort presisering av begrepene
serum og plasma er kanskje på sin plass.
Ved tapping av blod vil koagulasjonsprosessene starte umiddelbart dersom blodet ikke tappes over i et glass som
inneholder antikoagulasjonsmiddel. Den gule væsken en får etter å ha fjernet koagelet (for eksempel ved
sentrifugering) kalles serum. Plasma får en dersom blodet tappes i nærvær av antikoagulasjonsmiddel og en deretter
fjerner blodcellene ved sentrifugering. Serum og plasma inneholder altså nesten de samme proteinene, forskjellen er
endringene i proteinene involvert i koagulasjonsprosessen.
Navnet ”serum albumin” bidrar muligens litt til forvirring om dette tema; det kunne like godt vært kalt ”plasma
albumin”. De mest brukte antikoagulasjonsmidlene er EDTA og citrat, som begge hindrer koagulasjonsprosessene ved
å binde kalsium. Det er bare citrat som er tillatt brukt dersom helblod eller plasma skal sendes tilbake til pasienter.
Heparin, fortrinnsvis lavmolekylært, brukes som antikoagulasjonsmiddel in vivo for å hindre blodpropp.
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Metagenomics Can
Identify New Enzymes for
Degrading Plant Biomass
14

UMB participates in an
international network
sequencing microbe
populations in Svalbard
Reindeer.

pyrosequencing technology
(approximately 80,000 reads) to
generate assembled genes corresponding to polysaccharide
utilization loci-like systems
(PULs) as well as members of
more than 20 glycoside hydrolase
and other carbohydrate-active
enzyme families for
polysaccharides such as cellulose,
xylan and pectin. Interestingly,
the metagenome appears to be
devoid of other enzymes thought
to be involved in cellulose
degradation, suggesting that
novel processes are occurring in
the guts of Svalbard reindeer.

he use of biofuels for
energy production is
an interesting topic
worldwide because it
has implications for
energy security issues
of nations and also
because of concerns
about CO2 emissions from burning of fossils fuels. There is a
general agreement among
experts that efficient industrialscale processing of biomass will
require new technologies with
novel enzymes having higher
efficiency and lower costs,
especially enzymes for degrading recalcitrant energy sources
such as plant cell walls
composed of cellulose microfibrils, other polysaccharides and
lignins.
This is where metagenomics
comes into the picture. In a collaboration involving Max Planck

T

FORFATTER:
JOHN EINSET, UMB, ÅS
E-post: john.einset@umb.no

Institute, the University of
Tromsø, the University of
Copenhagen and CSIRO in
Australia, UMB is leading a
metagenomics project that is
characterizing the microbial
metagenome of Svalbard
Reindeer (Rangifer tarandus
platyrhynchus), arctic animals
that survive on a diet consisting
of difficult to digest plant sources
such lichens, mosses and shrub
species (Fig. 1).
According to post-doc Phil
Pope at UMB, ‘The potential
exists to find novel enzymes for
processing biofuels by large-scale
analysis of microbial DNA
sequences in the guts of these
animals. This is metagenomic
bioprospecting for future biofuel
technologies.’ Pope is well placed
to be a key member of this team.
A native of Australia, he was first
author on a Science paper

(Science 333 (2011) 646) that
reported on microbial species
sequences in the Tammar
wallaby (Macropus eugenii), an
animal that produces
considerably less methane
compared to domesticated livestock during the digestion and
processing of feed. Based on a
total sequence length in the
metagenome of 82.7 gigabases
(82.7 x 109 bp), this study was
able to assemble a nearly
complete contig genome corresponding to 1,995,748 bp and
containing several genes
presumably involved in energy
metabolism. Based on this
knowledge, the team successfully
developed a medium composed
of starch and urea that was used
to isolate this dominant microorganism in the wallaby gut and
grow it in pure culture. The
genome size of the micro-

In addition to Phil Pope, Alisdair Mackensie, who is also from
Australia, is working on the
Svalbard Reindeer project in
Vincent Eijsink’s lab at UMB.
Mackensie is contributing results
on the biochemical function of
enzymes discovered during the
course of the project.
Funding for the project comes
from EU FP7 program, NFR and
from Marie Curie IIF.

Phil Pope

Fig. 1. Tammar wallaby.

organism grown in pure culture
was 2,789,040 bp. A model for
key aspects of metabolism used
to isolate the low-methane
producing microorganism from
the Tammar wallaby is shown in
Fig. 2.
In relation to progress on the
metagenome of Svalbard
Reindeer, Phil Pope reports that
extensive sequence information
has already been generated and
analyzed together with Alice
McHardy, a bioinformatics
expert at the Max Planck
Institute in Saarbruken. Alice
was an invited Plenary Speaker at
the 2012 NBS Contact Meeting.
In an article accepted for
publication in PLoS One, the
team reports on metagenome
sequencing using 454

Fig. 2. Key aspects of metabolism. Metagenomic data predicted that starch would be the primary carbon source
and that glucose would be metabolized via fermentation to succinate (via PEP and OAA), acetate, lactate and
formate. Sequence information also indicated that the microorganism had a urease gene cluster encoding 13
genes required for urea transport and catabolism. Finally, it was predicted that a bacitracin resistance gene
existed in the genome. The medium used to isolate this microorganism in pure culture contained starch and
urea as the sole carbohydrate and nitrogen sources, respectively, as well as the antibiotic bacitracin. Abbreviations are as follows: AcCoA, acetyl-coenzyme A; AK, acetate kinase; APS, adenylylsulfate; CL, citrate lyase;
E4P, erythrose-4-phosphate; F6P, fructose-6-phosphate; Fm, fumarase; FR, fumarate reductase; G3P,
glyceraldehyde-3-phosphate; G6P, glucose-6-phosphate; ICL, isocitrate lyase; MDH, malate dehydrogenase;
Menz, malic enzymes; OAA, oxaloacetate; PEPCK, PEP carboxykinase; PFL, pyruvate formate-lyase; PK,
pyruvate kinase; PTS, phosphotransferase system; R5P, pentose-phosphates; S7P, sedoheptulose-7-phosphate.
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Dynamics of Cell
Signal Systems
FEBS Workshop and Novo Nordic Foundation Research Symposium
co-sponsored by the European Science Foundation, University of
Oslo (MLSUiO), the European Association for Cancer Research and
European Science Foundation
Time and place: Sep 27 - Sep 30, 2012, Oslo, Norway (Soria Moria
Conference Hotel)
http://www.biotek.uio.no/english/research/news and events/events/
workshops/workshop 2012/
This workshop is part of a series of bi-annual international meetings with
particular focus on cell signaling and protein phosphorylation. The meeting will
have approximately 100-120 participants including speakers and will be
organized over 3.5 days from Thursday afternoon to Sunday lunch. This year's
meeting “Dynamics of Cell Signal Systems” will focus on signal network analyses that integrate parallel processes using systems biology. Furthermore, a
broad range of anchored and compartmentalized signaling processes and their
role in regulating physiological and cellular functions in a variety of organ systems will be covered. Deadline for early registration August 13. YTF and TransYTF awards are available and cover registration, accomodation and travel.
Organizing Committee: Johannes L. Bos, Ivan Dikic, Margaret Frame, Richard
Marais, John D. Scott, Kjetil Taskén

VED ERIK BOYE
Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språkblomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mellom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og vitenskap til dagligtale resulterer ofte i bruk som påkaller
både gråt og latter. Og noen ganger tar denne over-

Motsetninger
Jeg snublet over en liste av
”oxymorons”, dvs. sammensetninger
av ord som har motstridende betydning. I denne listen fant jeg ord vi
ofte bruker i vitenskapelige betraktninger. Uttrykk som ”point in time”,
”liquid crystal” og ”outer core” ble
utnevnt til oksymoroner på den
internett-siden jeg studerte. Det
finnes et utall av eksempler på slike

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

ord fra vårt daglig-språk, og vi treffer
på dem hver eneste dag. Uttrykk
som ”kjempeliten” og ”dritgod” har
vi vel alle hørt, om enn ikke brukt så
ofte. Den svenske skiskytteren Carl
Johan Bergman sa på TV etter sin
sølvmedalje i VM at det var
”skitläkkert”. Det er verdt å merke
seg at det siste leddet er det som
gir (hoved-) meningen, slik at noe
som er kjempelite, er virkelig ment å

være lite. Og er det dritgodt, vil vi
gjerne ha det, til tross for første
leddet. Uten denne tilleggsinformasjonen kan man lett misforstå og
plumpe ned i et herlig myrhull. Når
Siv Jensen omtaler et ”kjempetrangt
nåløye”, mener hun kanskje et
nåløye de fleste kan komme seg
gjennom?
Klassikeren fra gamle dager er
uttrykket ”Dansk fjellsmør”, selv om

jeg ikke er sikker på at uttrykket kan
klassifiseres som et oksymoron,
siden det ene på ingen måte forsterker eller beskriver det andre. Jeg
har moret meg med å plukke opp
fra det offentlige rom en del andre
uttrykk som nok utilsiktet er blitt
oksymoroner: Hva med ”politikerpresisjon”, ”sosialistisk forskningspolitikk”, ”lukk opp døren” og
”sykelig sunn”. Det siste er utløst av
en tilstand som betegnes med et
annet flott ord, nemlig ortoreksi. Da
er personen sykelig opptatt av å
spise det som er sunt – man blir
”sykelig sunn”. Dette må være et
avvik fra regelen at siste ledd gir
hovedinnholdet i uttrykket.
Vårt språk er egentlig ganske fullt av
slike motsetningsfylte uttrykk, og det
fylles daglig på med nye. En fersk
norsk film nominert til Oscar heter
”Sykt lykkelig”. I idrettsverdenen er
sykt blitt et moteord, der de fleste
med suksess har det ”sykt deilig”.
Forestillingen ”Minus 2” på
Nationaltheateret før jul handlet om
å le seg i hjel av døden og stykket
omtales i avisene som ”dødsvittig”.
Det er kanskje mitt anstrengte forhold til døden som får meg til å
klassifisere dette som et
oksymoron?
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Første globale analyse av
mRNA-degradering i en
bakterie ved enkeltnukleotid oppløsning
22

Den siste tiden har vist en
økning i bruk av ’NextGeneration Sequencing’
metoder for kvantifisering av
genekspresjon på global skala
i ulike organismer. RNA
sekvensering (RNA-Seq)
tillater kvantitering av genekspresjon ved enkeltnukleotid oppløsning,
simultant for alle gener i en
organisme. Forskere ved
Laboratory for Microbial
Dynamics (LaMDa),
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo har sammen
med internasjonale samarbeidspartnere nylig utført
den første globale RNA-Seq
baserte analyse av mRNA
nedbrytning i en bakterie
(publisert i Genome Biology).
Studien estimerer RNA
degraderingshastighet for
2700 gener i modellen
Bacillus cereus, og demonstrerer betydningen av kontrollert RNA-prosessering i
bakteriell genregulering.

reas Økstad ved LaMDa og
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor produksjon av RNA og analyse av RNAsekvenseringsdata fant sted, og
gruppen til Timothy D. Read ved
Emory University, Atlanta, USA,
som utførte RNAsekvenseringen. Arbeidet var en
del av PhD-graden til Simen M.
Kristoffersen (2011).

Fig. 1. Figuren viser mRNA-nivåer for gener i gap operon (glykolyse) i B. cereus ATCC 10987, 2.5 min (rødt), 5
min (grønt) og 10 min (blått) etter Rifampicin eksponering, ved enkelt-nukleotid oppløsning. Resultatet viser
at gap operonets mRNA nedbrytes segmentelt, hvor de tre første genene, tilsvarende delen til venstre for den
vertikale linjen som markerer et predikert RNase (endonuklease) prosesserings-site, degraderes hurtigere enn
resten av operonet.

Regulering av genuttrykk

Ekspresjon av et gen er gjenstand
for regulering på en rekke nivåer,
fra transkripsjonsinitiering, via
RNA-prosessering, translasjon
og degradering av mRNA, til
prosessering, modifisering og
degradering av et eventuelt
proteinprodukt. En endring i
hastigheten på degradering av
mRNA for et gen, kan være en
viktig faktor i regulering av
genets ’steady state’ ekspresjonsnivå, og i bakterier finnes flere
eksempler på endring i nedbrytningshastighet for spesifikke
mRNA som respons på endringer i bakteriecellens vekstbetingelser, ofte styrt av små
ikke-kodende RNA (1,2).
Samtidig er flere sekvensrelaterte
egenskaper, slik som RNA prosesseringssekvenser og hvilken
funksjonell klasse genproduktet
tilhører, vist å ha sammenheng
med degraderingshastigheten,
hvilket indikerer at
degraderingshastighet i stor grad
dikteres av mRNA molekylet selv
(3,4). RNA turnover er i modellorganismene Escherichia coli og
FORFATTERE: SIMEN M. KRISTOFFER- Bacillus subtilis vist å bli utført
av et stort antall enzymer, noen
SEN OG OLE ANDREAS ØKSTAD,
LAMDA OG FARMASØYTISK INSTITUTT, som en del av RNA
’degradasomet’ (5,6,7,8), og
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post: simen.kristoffersen@gmail.com mange av disse enzymene er
E-post: aloechen@farmasi.uio.no
konservert i B. cereus.

Global kvantitering av genekspresjon med RNA-Seq
I det inneværende studiet (9) ble
RNA-Seq benyttet til å kartlegge
ekspresjon av alle gener i to
stammer av bakterien Bacillus
cereus, en matforgiftningsbakterie og opportunistisk patogen,
og nær slektning til Bacillus
anthracis, årsaken til miltbrann
(anthrax). RNA ble isolert fra
celler i eksponentiell vekst på
ulike tidspunkt etter tilsetning av
Rifampicin til vekstmediet (0,
2.5, 5, og 10 min), som er en
klassisk inhibitor av bakteriell
RNA polymerase. Mapping av
lesinger tilbake til sin respektive
genomsekvens med Bowtie (10)
og kvantifisering med SeqMonk
(11), tillot en global analyse av
hvert gens uttrykk ved hvert
tidspunkt etter Rifampicin-eksponering, ved enkelt-nukleotid
oppløsning (Fig. 1), og dermed
beregning av mRNA halveringstider (degraderingshastighet).
Normalisering ble foretatt ved
bestemmelse av halveringstid for
fem house-keeping gener ved
RT-qPCR. Analysen ga
operonprediksjoner for hele
genomet, samt statistisk
signifikante halveringstider for
2700 gener, og viste at ulike posisjonelle (retningsbestemte) nedbrytningsmønstre (3’ – 5 ’ ret-

ning, 5’ – 3’ retning, samt en
kombinasjon av disse) finner
sted i B. cereus. Andre operons
viste segmentell nedbrytning av
mRNA, hvor visse segmenter av
et operon korresponderende til
spesifikke gener viser hurtigere
nedbrytning enn andre (Fig. 1),
hvilket demonstrerer betydningen av RNA-prosessering i
genregulering i bakteriene. Kotranskripsjon av en gruppe ca.
150 bp repeterte elementer med
sine nabogener ble vist å utøve
en global stabiliserende effekt på
mRNA for disse genene, og i tillegg ble interne, sekvensrelaterte
egenskaper funnet å være
korrelert med mRNA halveringstid, som GC-prosent
(positivt korrelert), funksjonell
ORF-klasse (COG), og grad av
konservering av ribosombindingssekvens (RBS, ShineDalgarno). Studiet er et ’proofof-principle’ for bruk av RNASeq til globale studier av mRNA
degradering og beregning av
mRNA halveringstider, og er til
vår kjennskap det første til å
beskrive mRNA nedbrytning i
en bakterie ved enkeltnukleotidoppløsning.

Medvirkende
Studiet er et samarbeid mellom
forskningsgruppen til Ole And-

Referanser
1. Romeo T: Mol Microbiol 29
(1998) 1321-1330.
2. Papenfort K and Vogel J: Res
Microbiol 160 (2009) 278-287.
3. Bernstein JA et al.: Proc Natl
Acad Sci U S A 99 (2002) 96979702.
4. Andersson AF et al.:
Genome Biol 7 (2006) R99.
5. Bechhofer DH: Prog Mol

Biol Transl Sci 85 (2009) 231273.
6. Condon C: In Encyclopedia
of Microbiology. 5 (2009) 395408.
7. Shahbabian K et al. EMBO J
28 (2009) 3523-3533.
8. Anderson KL, Dunman PM:
Int J Microbiol 2009 (2009)
525491.
9. Kristoffersen SM et al.

Genome Biol 13 (2012) R30.
10. Langmead B et al.:
Genome Biol 10 (2009) R25.
11. Andrews S: SeqMonk,
version 0.6.1. [http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/projects/
seqmonk]

23

How to get published:
the agony and the
ecstasy
24

Publisering i anerkjente,
fagfellevurderte, tidskrifter
står helt sentralt i akademisk
forskning og veien fram til
publisering kan være lang og
tornefull. Senter for immunregulering inviterte Zoltan
Fehervari, redaktør i anerkjente Nature Publishing
Group, til å gi innsidetips
som kan øke dine sjanser til å
publisere i topp rangerte tidskrifter. Tittelen på hans
foredrag var ”How to get
published: the agony and the
ecstasy”.

”Publiser eller dø”
Hvor mange publikasjoner har
du? I hvilke tidskrifter publiserer
du? Hva er impact factoren? For
utenforstående kan det store
fokuset på publisering i akademia virke merkelig. Vitenskaplig
produksjon måles i hovedsak
gjennom opptelling av publikasjoner og forskere skaffer seg
anerkjennelse, og bygger sitt
renommé, gjennom å publisere i
høyt rangerte tidskrifter. Selv om
det er svakheter knyttet til hvordan vitenskapligproduksjon og
kvalitet måles, og til hvordan
tidskrifter rangeres, tillegges
publikasjonslister avgjørende
betydning ved søknader om
forskningsmidler og ved
rekruttering til stillinger. Senter
for immunregulering inviterte
Zoltan Fehervari, en av redaktørene i Nature Immunology, til
å gi en forelesning hvor han delte
tips til hvordan du kan øke dine
sjanser til å slippe igjennom det
trange nåløyet og få ditt arbeid
publisert i de beste tidsskriftene.

Stinn brakke
Fehervari, zoolog og immunolog
med bakgrunn blant annet fra
Imperial College, Cambridge og
Kyoto, fylte auditoriet til randen
og flere forventningsfulle tilhørere måtte nøye seg med gulveller ståplass. Foredragsholderen,

FORFATTERE: MARIA H. LEXBERG
OG ANDERS SANDVIG, SENTER
FOR IMMUNREGULERING,
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post: maria.helen.lexberg@rrresearch.no
E-post:
anders.sandvik@medisin.uio.no

Zoltan Fehervari
med fartstid som redaktør i
Trends in Immunology, åpnet
med å gi en oversikt over historien til Nature og en presentasjon av nyere tidskrifter som
publiseres av Nature Publishing
Group. Fehervari guidet publikum gjennom den redaksjonelle
håndteringen av manuskripter
til Nature Immunology. Han
forsikret at innsendte arbeider
blir lest av mer enn ett redak-

sjonsmedlem før en avgjørelse
om å sende arbeidet til fagfellevurdering eller ei blir tatt. Selv
om redaksjonen har begrenset
kapasitet bestreber tidsskriftet
seg på å gi forfattere rask tilbakemelding om utfallet av den
redaksjonelle evalueringen.
Redaktøren oppfordret forfattere
som vurderer å sende sitt arbeid
til Nature Immunology, men
som er usikre på om arbeidet
passer tidsskriftets profil, om å
benytte seg av tidsskriftets ”Presubmission inquiries” – et tilbud
om en foreløpig vurdering av
egnethet før innsending basert
på et ufullstendig eller fullstendig manuskript. Nature Publishing Group har et ”transfer”
system hvor manuskripter som
refuseres, av for eksempel Nature
Immunology, kan komme i
betraktning for publisering i
andre tidskrift i Nature systemet
uten at forfatterne må sende inn
arbeidet på nytt. Hvert tidsskrift
i Nature systemet har en selvstendig redaksjon og en slik

overføring til et annet tidsskrift
er ingen garanti for at arbeidet
vil bli publisert.

Nyheter og mekanismer
Nature Immunology er, med
unntak av tidskrifter som kun
publiserer oversiktsartikler, det
høyest rangerte tidsskriftet (basert på impact factor) innen
fagfeltet immunologi. Tidsskriftet er svært selektivt. Omlag
75% av innsendte manuskripter
blir refusert av redaksjonen uten
at arbeidene sendes til ekstern
fagfellevurdering og av artikler
som blir fagfellevurdert blir om
lag 50% refusert, fortalte redaktøren. Hva er det som kjennetegner artikler som kommer
gjennom nåløyet og blir publisert i dette prestisjefylte tidsskriftet? Eller med andre ord;
hva er det redaksjonen i Nature
Immunology, og andre høyt
rangerte tidskrifter, legger vekt
på når de vurderer innsendte
manuskripter? Arbeidet må være
av svært høy kvalitet. Det meste
vi får tilsendt har høy kvalitet,
også det som refuseres, sa Fehervari som la til at han ser det som
et privilegium å få lese så mye
forskning av høy kvalitet. Videre
må forskningen som presenteres
være aktuell og av betydning for

fagfeltet. Nyhetsverdi blir tillagt
betydelig vekt. Fehervari understreket at Nature Immunology er
nærmest ”besatt” av at arbeid de
publiserer må beskrive virkemekanismer. Gode deskriptive studier er naturligvis viktig og
interessant, men Nature Immunology har valgt en profil
med fokus på arbeider som bidrar til økt forståelse for grunnleggende mekanismer i immunsystemet, fortsatte redaktøren.

Du kan klage
Du og dine kollegaer har jobbet
med forskningsprosjektet i flere
år og mener selv dere har skrevet
en strålende, solid og viktig
artikkel. Men Nature Immunology sier nei når dere vil publisere hos dem. Hva gjør du?
Fehervari minnet om at det er
adgang til å klage på redaksjonens avgjørelse og forsikret
tilhørerne om at redaksjonen er
åpen for å høre forfatteres argumenter. Han ga eksempler på
tilfeller hvor redaksjonen hadde
tatt forfatternes argumenter
tilfølge, omgjort sin beslutning,
og send artikler som først ble
refusert til fagfellevurdering.
Fehervari antydet at USAbaserte forskere benyttet seg av
denne muligheten oftere enn

andre forfattere. Forfatterne som
når fram argumenterer godt for
seg, fortalte redaktøren. Kanskje
vi også, isteden for å gå rett til
andre tidskrift, skulle turt å ta
omkamper med redaktørene når
vi mener vi har en god sak?
Mus og men. Et engasjert publikum hadde flere spørsmål til
redaktøren etter foredraget.
Hvorfor er det så vanskelig å
publisere studier på human immunologi i det fremste immunologitidsskriftet? Flere i salen var
opptatt av dette. Fehervari presiserte at tidsskriftet ikke har noen
policy i mot å trykke forskning
basert på pasienter eller humant
materiale. Den store dominansen
av arbeider i musemodeller skyldes Nature Immunologys store
fokus på virkemekanismer.
Redaktøren var enig i at det kan
være vanskelig å publisere
human immunologi i høyt
rangerte tidskrifter, men viste
også til eksempler på humanimmunologiarbeider Nature
Immunology hadde publisert
hvor forfatterne hadde gjort store
anstrengelser for å øke innsikten
i virkemekanismer.
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B I O R A B I AT E N :

iorabiaten ser fram til
å beskjeftige seg med
noe annet enn
Forskningsrådet,
men spesielt i disse
tider, med søknadsfrister som nærmer
seg, er det ikke tid til
det. Som de mest oppegående
av leserne vil huske, var
Biorabiaten med på å levere en
skisse til programmet
BIOTEK2021, og nå har kommentarene fra saksbehandleren
kommet. "Det gikk som det
måtte gå", sier Biorabiaten

B

fattet. "Allerede før vi sendte
inn skissen, var jeg fullstendig
klar over at bioteknologielementene i prosjektet ikke var
tilstrekkelig sektorovergripende.
ELSA-komponenten var vag, for
å si det mildt, jeg kunne tydelig
se at skissen ikke adresserte de
angitte strukturelle krav og
føringer på en tilfredsstillende
måte, og vi var alt for konsentrert om Oslo-regionen. For ikke
å snakke om at vi manglet
næringsrelevans, uten en eneste
bedrift som deltaker." For ham
personlig, fortsetter han, var det

dypt tilfredsstillende å se at
NFRs konsulent i sine kommentarer til skissen trakk fram
nøyaktig disse punktene som
avgjørende for konklusjonen
om at det ikke burde sendes inn
en endelig søknad. "Systemet
fungerer", sier Biorabiaten med
et skjevt smil, "det fungerer så
veloljet at man ikke kan annet
enn å glede seg, selv når det er
en selv som rammes."
Nå blir det kanskje sendt inn
en fullstendig søknad likevel. I
likhet med de fleste andre
grupperinger som ønsker å delta
i konkurransen om

BIOTEK2021-midlene, er
Biorabiat-gruppen på fortvilet
jakt etter en egnet
industripartner. Som leseren vil
vite er det ikke så mange slike i
Norge, så man kan ikke håpe på å
finne en som ikke allerede er
rekruttert av andre søkere.
Snarere må man finne noen med
en såpass diffus profil at de tilpasses deltakelse i et større antall
søknader med de forskjelligste
målsetninger. Biorabiaten er
imponert over hvordan NFR,
takket være kravet om
industrideltakere i prosjektene,

har klart å konstruere et selvregulerende system som automatisk sørger for at antall
søknader kan begrenses til et
minimum.
Så BIOTEK2021-båten har
nok i virkeligheten gått, må
Biorabiaten innrømme. Men det
finnes så mange andre
muligheter for å skaffe prosjektmidler, også innenfor Forskningsrådet. Blant annet foreligger
det en felles utlysning mellom
FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) og
BIONÆR-programmet (Bærekraftig verdiskaping i mat og
biobaserte næringer), hvor det
tilsammen er inntil 45 millioner
kroner tilgjengelige fra FHF og
inntil 9 millioner fra BIONÆR.
Det er særlig tema 1, som får
midler fra FHF, som Biorabiaten
har fattet interesse for. Temaet er
"Dokumentere positive effekter
og årsakssammenhenger mellom
inntak av sjømat og human
helse". Biorabiaten har i hodet
minst en håndfull av prosjekter
som ville kunne tilpasses dette
temaet, og det er snakk om store
penger, men likevel, han nøler
med å søke. "Tenk Dem", sier han
idet han nipper til kaffekoppen,
"Tenk Dem at De har fått tilslag
på et prosjekt innenfor dette
temaet, og at det så etter tre-fire
år viser seg at effektene slett ikke
er så positive, men kanskje, ja, til
og med ... negative! Da må De
vel, dersom De har skam i livet,
levere de bevilgede midlene tilbake?" Det ryktes jo i festlig lag at
de mest vellykkede søknadene til
NFR omfatter prosjekter som
allerede mer eller mindre er fullførte og hvor man kjenner
resultatene på forhånd (det gjør
det mye lettere å sette opp realistiske delmål, sluttmål og tidsplaner og gir på alle måter mer
ryddige søknader), og
Biorabiaten har ofte selv benyttet
seg av dette. Men akkurat i dette
tilfellet har han ingen ferdige
prosjekter som passer, så det blir
nok ingen søknad.
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"Mens vi snakker om kosthold
og helse", sier Biorabiaten, "så er
det naturligvis svært mange av
medlemmene i NBS som forsker
på helserelaterte problemstillinger. Men vi er ikke de eneste
som er opptatt av helsebegrepet."
Han kan fortelle at selv blant
barnehagebarn er kost og helse et
flittig diskutert fenomen, og
nevner som eksempel sin egen
femåring, som for tiden er
deltaker i et prosjekt på tvers av
avdelingsgrensene med tittelen
Kropp, bevegelse og helse. Barna
lærer om hvordan kroppen
fungerer, og de voksne snakker
med barna om sunn/usunn mat
(hvor sjømatens status er på vent
inntil FHF-prosjektene er fullført). Barna skal også kunne
benevne forskjellige kroppsdeler
og vite hvor de er (forleden dag
var det leveren som sto for tur).
Og jo mer barna får vite, jo mer
ønsker de å lære. "Forleden dag",
sier Biorabiaten, "spurte han meg
om dersom en mann ble helsesøster, ville han da bli kalt helsebror?" Det er bare nok en gang å
beklage at Kjønnsforskningsprogrammet til Forskningsrådet ikke
blir videreført ut over 2012, "for
tenk hvilket prosjekt man kunne
lagd ut av dette", sier Biorabiaten
tankefullt.

Biostruct – forskningsundervisning på nasjonalt
nivå
28

Er det vanskelig å finne
relevante kurs som PhDstudent? Finnes ikke det
metodekurset nettopp du og
veilederen din trenger for å få
graden videre? Dette er
spørsmål PhD-skolen
Biostruct gjerne vil hjelpe
med å finne konstruktive
svar på. Biostruct arrangerer
et bredt spekter med
molekylær/strukturbiologikurs over det
ganske land. At en kanskje
må flytte litt på seg for å få
med seg kursene, er ikke noe
problem. Kursene er
intensive, og deltagelse og
reise blir dekket av Biostruct
for medlemmer.

På Jegtvolden padles det hvert år for harde livet. Kan en selvkonstruert farkost komme seg rundt moloen, eller
blir det et friskt møte med fjorden? (Foto: Yunjia Tang)

FORFATTERE:
ØYVIND HALSKAU,
MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT,
UNIVERSITETET I BERGEN
E-post: Ovyind.halskau@mbi.uib.no
VIBEKE OS, NORSTRUCT/BIOSTRUCT,
UNIVERSITETET I TROMSØ
E-post: Vibeke.os@uit.no

anken bak Biostruct
er enkel: samarbeide
om å tilby tunge,
spesialiserte kurs til
PhD-studenter og
andre interessenter på
nasjonalt nivå, i
stedet for å finne opp
kruttet gang på gang lokalt med
knappe og tynnslitte undervisningsressurser. Biostruct ble
etablert i 2009 med midler fra
NFR tildelt initiativtaker Arne
Smalås, Universitetet i Tromsø, i
samarbeid med UiB, NTNU,
UiO og UMB. Som skolens
navn antyder, gir den kurs
innen strukturbiologi, altså
metoder for å løse biomolekyler
strukturelt og forstå deres funksjon ut i fra denne informasjonen. I tillegg gir Biostruct
en ramme for generell vitenskapelig opplæring av doktorgradskandidater – som en del av
Biostruct får de sjansen til å
presentere sine prosjekter og få
både uformell og formell tilbakemelding fra forskere, samt
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tilbud om kurs innen «transferable skills». Dette kurset gir
innsikt i hvordan en overfører
kunnskapen og ferdigheten en
har tilegnet seg i en jobb eller
utdanning til en ny arbeidssituasjon. Det er med andre ord
nyttig å ha med seg etter endt
grad, når en skal ut på arbeidsmarkedet.
Som i alle disipliner er det
behov for svært spesialisert innsikt og ferdigheter for å kunne
bidra til en forskningsfront som
stadig flytter på seg. Både
problemstillingene og
metodikken en bruker for å svare
på de utvikler seg raskt. Når det
gjelder metodikken har strukturavklaring av spesielt proteiner
primært vært drevet av krystallografi, med NMR på en god
nummer to. I de siste årene har
også nye teknikker, som cryoelektronmikroskopi kommet til.
Biostruct administreres av
Norges nasjonale FUGE-plattform innen strukturbiologi;
Norstruct, men tolker ellers

strukturbiologi på en bred måte.
Kursene som gis (se tabellen)
omhandler også lavresolusjonsteknikker, biofysikalske studier av
makromolekyler og teknikker
som støtter opp under produksjon av høyresolusjons
strukturer. I sistnevnte kategori
er spesielt proteinekspresjon,
merkingsteknikker og opprensing en viktig del av fagtilbudet,
siden disse metodene er en forutsetning for videre studier. Selv
om Biostructs fagtilbud er sentrert rundt proteiner, tilbys det
også kurs som fokuserer på
andre makromolekyler, slik som
glykobiologi.
Siste tilfang til kursporteføljen
er «Structure based drug discovery and design» ved Universitetet i Tromsø der responsen
har vært overveldende og der
dessverre ikke alle som ønsket
kunne få tilbud om plass på
kurset. Men dette emnet vil tilbys
årlig om etterspørselen holder seg.
Som nevnt over, tilbyr
Biostruct også en ramme for

Det blir et friskt møte med fjorden. (Foto: Yunjia Tang)
PhD-studentenes faglige modning. Hvert år arrangeres det en
Biostruct-konferanse på

Jægtvolden utenfor Trondheim.
Her får kandidatene holde 15
minutters innlegg, som etterpå

Fig. 1. VIM-7 er et bakterielt enzym involvert i antibiotikaresistens.
Modellen viser det i kompleks med et antibiotikum. Modell baser på
2Y8B.
blir kommentert på innhold og
presentasjon av et panel fast
vitenskaplige. Meningen med

Bungy-running og Hookes lov i praksis. Her er det en fordel å ha spist grønnsakene sine og litt til.
(Foto: Yunjia Tang)

dette er både å tilby trening i
presentasjonsteknikk, gi
studentene et nyttig delmål å
jobbe mot, samt at de får faglig
tilbakemelding på prosjektet.
Denne typen akademisk herding
vil kanskje også dempe angsten
den dagen kandidaten står foran
opponentene. Biostruct jobber
også for å integrere seg på
internasjonalt nivå, både ved å
samarbeide med andre, lignende
skoler i Norden eller med enkeltuniversiteter utenfor Norge.
Mange av de vitenskaplige som
inviteres til Jægtvolden er
involvert i lignende skoler på
Nordisk nivå.
Oppholdet på Jægtvolden, som
vanligvis strekker seg over en 4dagers langhelg, gir også
muligheter for sosialisering og
teambuilding. De fleste vil nok
ikke glemme flåtebyggingsøvelsen med det første, som ofte
involverer frivillige og ikke fullt
så frivillige dukkerter i de
trønderske høsttempererte
fjorder. Andre øvelser av svært så
uakademisk karakter involverer
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hinderløype med vannballonger,
og såkalt bungy-running. I disse
øvelsene lærer en vitterlig at ikke
alt kan læres i stille, kontemplative studier.
Biostruct leverer strukturbiologisk kompetanse til bioteknologiske bedrifter, og er følgelig
ikke bare nyttig for akademia,
men også for næringslivet. PhDskolen jobber også for å minske
barrierene mellom akademia og
næringslivet. BioStruct har
invitert relevante bioteknologibedrifter til å assosieres med PhD
skolen og forsøker å legge til rette
for større kontaktflate PhDstudenter og bedrifter imellom. I
Tromsø er en serie med lunsjseminarer etablert i samarbeid
med BioTech North, en paraplyorgansiasjon for bioteknologisk
aktivitet i Tromsø-regionen. Sist
seminar fortalte bedriften
Calanus om sin forskning på
marin olje fra krepsdyret
Raudåte (Calanus Finmarcihcus)
og D’liver viste hvordan kunnskap om leveropptak nå utnyttes
til test av biopharmaceuticals. Vil
en aktuell drugkandidat kunne
passere leverens ”rensesystem” og
ha funksjon i kroppen, eller vil
den sorteres ut av en effektiv
lever? Norstruct har også mange
spennende bak seg, eller under
utarbeidelse. For eksempel har
proteinet VIM-7, involvert i

bakteriers resistens mot
antibiotika blitt strukturbestemt
(Fig. 1).
Som nevnt over er Biostruct
finansiert av Forskingsrådet. Selv
om Biostruct har sin administrasjon i Tromsø, oppfordres alle
medlemsinstitusjonene til å
komme med forslag til kurs og
workshops som arrangeres
lokalt. Gjennomføringen av de

Kurskode

tunge, veletablerte kursene er et
fellesløft mellom de norske universtitene. For å styrke de lokale
nodene opprettet Biostruct nylig
to 20 % stillinger som
nodekoordinatorer, en ved UiO
(Helene S. Haugen) og en ved
UiB (Øyvind Halskau). Disse vil
være til hjelp for å arrangere kurs
i disse byene, støtte opp under
den sentrale aktiviteten, sørge for

Tittel

Studiepoeng

Sted og Tid

MBV9300BTS Membrane Proteins From Isolation to Crystals

5 STP

UiO, 23-27 Januar

KJE 8701

Biophysical Aspects of Protein Folding and Stability

5 STP

UiT, 12-23 Mars

MBV 9270

Advanced Glycobiology

10 STP

UiO, 3-16 Mai

TBA

Structure Guided Drug Discovery and Design

5 STP

UiT, 11-15 Juni

KURS 2012

MBV 9220

Protein Crystal Spectroscopy

5 STP

UiO, August

KJE 8703

Crystallization of Biological Macromolecules

3 STP

UiT, Høst

TBA

Protein Expression, Purification and Analysis

5 STP

UiB/EMBL, 22 Nov - 7

Synchrotron Data Collection

3STP

ESRF/UiT, Høst

Des
KJE 8702
KURS 2013
MBV 9510

Biomolecular NMR spectroscopy

5 STP

2013

MBV 9520

Advanced Biomolecular NMR

5 STP

2013

MOL910

Biomolecular Modelling

10 STP

2013

5 STP

2013

KJM9480BTS Proteomics Basic

The essential protein
engineering summit
(Eight annual PEGS)

at Biostruct deltagere har gode
kursopphold og ikke minst
videreføre integreringen av
Biostruct i lokalt. På sikt er det
meningen at Biostructs kurs vil
være tilgjengelig i universitetenes
kurskataloger.

TBA

Atomic Force Microscopy

3 STP

2013

KJM9310

Biomolecular Structure and Function

10 STP

2013

PEGSummit er en stor konferanse innenfor rekombinant proteinuttrykk i forskjellige organismer med over
1200 deltakere (mest USA og
Europa), flere hundre vitenskapelige presentasjoner i
form av foredrag, kurs og
poster i tillegg til 80 bedriftsstand. Fokus ligger på
produksjon av farmasøytisk
relevante proteiner som antistoffer og dekker alt fra oppdagelse av nye target
molekyler over rekombinant
uttrykk til produktanalyse.

Ølsmaking, rekruttering
og samarbeid med
studenter
FORFATTER: ØYVIND HALSKAU, MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I BERGEN
E-post: Ovyind.halskau@mbi.uib.no

NBS-Bergen kan melde om betydelig oppmøte av nye NBS-medlemmer da Heliks (molekylærbiologenes studentorganisasjon) og NBS-Bergen arrangerte ølsmaking den 19. april. Stian Krog ble engasjert
til å lede et trettitalls deltagere i ølets botanikk, mikrobiologi, kultur og historie. 12 høykvalitets øl, fordelt på 3 uformelle «vektklasser» ble testet, og når det gjaldt dette med å spytte ut som en gjør under
vinsmaking, hadde Stian følgende kommentar: «We don’t do that shit.» Mengden øl var dog avpasset
slik at forsamlingen var lystig, men fremdeles klartenkt mot slutten av arrangementet. Det ble også
servert pizza for å rense ganen mellom slagene. Arrangementet ga flere nye medlemmer til NBS, og
styrket ytterlige samarbeidet Heliks og NBS-Bergen har opprettet i år. NBS og Heliks hadde også
gleden av å tilby arrangementet til besøkende biokjemikere og molekylærbiologer fra landet for øvrig,
som var i Bergen i forbindelse med Biostructs workshop innen surface plasmon resonance. Som en
finale ble kveldens favorittøl stemt frem, henholdsvis Brew Dog Punk IPA (Indian Pale Ale, Skottland),
Rochefort Trappistes 10 (Quadrupel, Belgia), og Ægir Tors Hammer (Barley Wine, Norge) på første-,
andre- og tredje plass.

FORFATTER: SIMONE BALZER,
INSTITUTT FOR BIOTEKNOLOGI,
NTNU, TRONDHEIM
E-post:
simone.balzer@biotech.ntnu.no

nstitutt for Bioteknologi
ved NTNU var
representert med tre
deltakere i år, Prof. Svein
Valla, stipendiat Veronika
Kucharova og undertegnede som er stipendiat i
gruppen. Personlig var jeg
mest interessert i ’Optimizing
protein expression’ og ’Difficult
to express proteins’ siden jeg
jobber med bakteriell rekombinant genuttrykk i doktorgradsprosjektet mitt ved
NTNU. Mitt bidrag var en
poster som ga en oversikt over
hvordan XylS/Pm kassetten kan
brukes til å optimere en
produksjonsprosess for rekombinante proteiner i E. coli.
Nærmere har jeg gjennomført
en grundig sammenligning av
ulike mye brukte ekspresjonssystemer i E. coli, både på transkript og proteinnivå for å
fremheve egenskaper til
XylS/Pm systemet. XylS/Pm ble
også brukt til å uttrykke E1
proteinet fra ’Norwegian
salmonid alphavirus’ som har
potensial innenfor diagnostikk
og behandling. Tilbakemeldingene var veldig positive.
Foredragene var veldig nyttige
med hensyn til faglig innehold
og for å lære mer om presentasjonsteknikk. Både mandag og
onsdag fantes det tilbud om å
delta på såkalte ’problem solving
breakout discussions’ der folk
kunne diskutere aktuelle

I
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PEGS ble avholdt på Boston Park Plaza and Towers hotellet.
problemstillinger i en litt mindre
gruppe. For å oppsummere mine
inntrykk fra foredrag og diskusjonrunder, så ser jeg følgende
tendenser: 1) Man kan ennå ikke
predikere ekspresjonsnivået av et
protein, verken ved å optimere
gensekvensen eller ved å studere
sammensetning og rekkefølge av
nukleotidene og aminosyrene. 2)
E. coli er og vil bli brukt mye i
fremtiden som vertsorganisme,
spesielt når glykosylering ikke er
relevant. 3) Mye skjer innenfor
automatisering og high
throughput og nyere datasett
viser at man burde bruke en
kombinasjon av ulike stammer,
plasmider, temperaturer og lignende for å klare å produsere
flest mulige proteiner. 4) Til tross
for hva som er nevnt i forrige
punkt, er det et flertall av fors-

kere som ikke har kapasitet eller
budsjett til high throughput
tilnærming og bruker da noen få
interne standardbetingelser. 5)
Celle-frie system har blitt mer
etablert. 6) Fraksjon av løselig
protein blir for lite karakterisert
med hensyn til funksjon og
aggregeringstilstand. 7) Det er
stor behov for å publisere ting
som ikke fungerer.
Etter en vellykket konferanse
opplevde vi litt av byens
severdigheter. De viktigste historiske severdighetene som
Faneuil Hall, USS Constitution
og Old State House passerer man
ved å ta ’Freedom trail’. En veldig
underholdende guidet tur opplevde vi med Ducktours hvor
hver kyndig conDUCKteur gir
turen sitt eget preg.

Historisk Boston med Freedom trail og Ducktours som bruker amfibiebiler til å vise Boston’s severdigheter
både på land og fra vannet.

Molekylære mekanismer
ved fedme og type
2-diabetes
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31. januar – 3. februar i år
tilbrakte jeg på en Keystone
konferanse i Santa Fe, New
Mexico, USA. Santa Fe er en
liten spennende amerikansk
by som bærer preg av
urbefolkning og en annen
livsstil enn de fleste andre
amerikanske småbyer.
Temaet på konferansen var
”Genetic and Molecular Basis
of Obesity and Body Weight
Regulation” som gikk
parallelt med konferansen
”Pathogenesis of Diabetes:
Emerging Insights into
Molecular Mechanisms”.

onferansen hadde
800-900 påmeldte
fra industri og akademia fra hele
verden – med et
flertall fra USA.
Skandinavia var
representert med
flere fra Sverige og Danmark,
men kun tre fra Norge. Alle
presenterte sin forskning ved
foredrag eller poster.
Type 2-diabetes er en tilstand
hvor blant annet lever, fett og
muskel har redusert respons på
insulin (insulinresistens). Dette
fører til at cellene tar opp mindre
sukker (glukose) fra blodet,
hvilket igjen øker blodsukkeret.
Dette medfører en systemisk
ubalanse i kroppen og de mest
vanlige symptomene er tørste,
sult og økt urinmengde. Det er
mange teorier om hvorfor og
hvordan type 2-diabetes utvikles.
Behandlingen er hovedsakelig
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livsstilsrelatert – vektreduksjon,
mer fysisk aktivitet og endret
diett. Det finnes også medikamentell behandling. Blant de
mest brukte antidiabetika er
metformin (aktiverer AMPaktivert protein kinase (AMPK)
som er viktig i insulinsignalering
og glukose/fettmetabolisme) og
sulfonamider (hemmer K+-ATPkanalene i β-cellene i bukspyttkjertelen og fører til økt insulinsekresjon).
Fedme er klassifisert ved høy
kroppsmasseindeks (KMI>25)
hvor overflødig kroppsfett har en
negativ effekt på helse, og dette
kan føre til økte helseproblemer
og redusert levealder.
Sammenhengen mellom utvikling av fedme og type 2-diabetes
er veldokumentert. En rekke tilstander slik som hjerte-kar sykdommer er relatert til fedme og
type 2-diabetes.
Konferansen fokuserte på

relevante molekylære metabolismer for fedme, fettcellebiologi,
regulering av lipidmetabolisme
og kontroll av perifer metabolisme, samt utvikling av ny
behandling. I tillegg dekket den
parallelle konferansen nye genetiske framskritt innen metabolsk
sykdommer, insulinresistens og
inflammasjon, intercellulær
kommunikasjon samt glukoseog insulin-omsetning.
Den første dagen holdt Prof.
Spiegelman (Harvard, Boston,
USA) et interessant foredrag om
Irisin, et nyoppdaget protein.
Dette proteinet kan simulere de
gunstige metabolske effektene av
fysisk aktivitet på energimetabolismen og metabolske sykdommer. Irisin dannes ved
proteolyse fra proteinet Fnc5,
som igjen er kontrollert av
PGC1α (PPARγ-koaktivator) og
skilles ut fra muskel som en
respons på dette. PPAR

(peroksisom-proliferator-aktiverte reseptorer) er kjernereseptorer som fungerer som transkripsjonsfaktorer som regulerer
gener involvert i blant annet
glukose- og lipidmetabolismen.
PPARγ er uttrykt i nesten alle
vev. Blant de gunstige effektene
av Irisin er ”bruning” av det hvite
fettet. Brunt fettvev er fettvev av
myogen opprinnelse som inneholder flere mitokondrier og
produserer større mengder
varme enn hvitt fettvev. Eksponering av kulde øker også
antallet brune fettceller.
Samme dag presenterte Prof.
Cannon (Stockholm), data som
viser at det finnes en tredje type
fettvev – nemlig ”beige” fettvev. I

vanlige bur. Resultatene viste at
de stimulerte musene hadde
lavere blodsukker, mindre fettvev
og kroppsvekt, til tross for litt
høyere matinntak. De var også
resistente mot utvikling av
diettindusert fedme. Det hvite
fettvevet undergikk ”bruning”
som igjen økte energiforbruket;
gener involvert i β-adrenerg
signalering var også oppregulert.
Hun fant også at denne reguleringen av ”bruning” skjedde via
indusering av ”brain-derived
neurotrophic factor” i hypotalamus.
Prof. Friedman fra New York,
USA, holdt et foredrag om leptin
og måltidskontroll. Leptin er et
peptidhormon fra fettvev som

Santa Fe skisenter.
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Konferansesenteret i Santa Fe.

forsøkene eksponerte hun mus
for kulde eller varme (4 °C eller
30 °C) og studerte uttrykket av et
protein (UCP1, uncoupler protein 1) som er spesielt uttrykt i
brunt fettvev. Resultatene viste at
beige fettvev hadde samme opprinnelse som hvitt fettvev, men
også uttrykte noen av de samme
genene som brunt fettvev.
Dr. Cao fra Ohio, USA la fram
en studie hvor hun hadde plassert 3 uker gamle hannmus i
store bur med et stimulerende
miljø med god plass, leker,
løpehjul, hytter og en labyrint,
mens kontrollmusene bodde i

påvirker hjernen og regulerer
matinntak og energiforbruk. Når
det er mindre fettvev, går plasmaleptin ned, appetitten stimuleres og energiforbruket hemmes
inntil mengde fettvev er tilbake
til utgangspunktet. Og motsatt når det er mer fettvev øker plasmaleptin og appetitten hemmes
til fettvevet er normalisert. Mutasjoner i leptingenet er assosiert
med fedme i både mus og mennesker. Friedman med kolleger
har laget en metode for å kvantifisere næringsverdien og brukte
den til å analysere effektene av
metabolsk status og leptin. I

denne metoden kunne mus velge
mellom flere vannflasker, noen
med vann, noen som var koblet
til aktivering av dopaminerge
neuroner og noen som var tilsatt
naturlige eller kunstige søtstoffer.
Måleenheten var antall slikk
(”lickometer”). Musene foretrakk stimulering av dopaminerge neuroner framfor å
drikke sukralose, men de ville
aller helst drikke sukrose. På den
andre siden foretrakk musene
sukralose i tillegg til dopaminerg
stimulering bedre enn sukrose
alene. Hvis musene sultet økte
populariteten til sukrose relativt
til sukralose i tillegg til stimulering, mens leptin reduserte
denne trenden. De konkluderte
med å foreslå at leptin hemmer
sukrosens effekt på smaks-uavhengig dopaminerg aktivering og
postulerte at resultatene av studien vil kunne gi innsikt i
mekanismene for leptins effekt
på matinntak.
Farmasøytisk industri fikk
slippe til med en workshop kalt
”New Therapautic Targets and
Challenges”. Dr. Behan fra Arena
Pharmaceuticals (USA) holdt et
foredrag om GPR199-agonister
(G protein-koblet reseptor 119).
Inkretinsystemet involerer en
gruppe hormoner, blant annet
GLP(glukagon-lignende peptid1), produsert i tarmen ved matinntak som er involvert i regulering av insulin/glucagon sekresjon fra β-celler i bukspyttkjertelen. GPR199-agonister aktiverer GLP-1 reseptoren som er
uttrykt i β-celler i bukspyttkjertelen og dette fører til økt
insulinsyntese og -sekresjon. En
GPR119-agonist ga gode effekter,
men hadde dessverre dårlig
peroral biotilgjengelighet, og
firmaet var nå på søken etter nye
kandidater.
Prof. Griffin fra Florida (USA)
diskuterte PPARγ-ikke-agonister.
PPARγ-ikke-agonister er ligander som binder til PPARγ, som
ikke induserer agonisme, men
blokkerer fosforylering av
reseptoren – og dermed øker

insulinsensitiviteten. Dette er
gunstig da det er agonisteffektene som gir bivirkninger
som væskeansamling og vektøkning slik som PPARγagonisten(e) som finnes på
markedet i dag. En slik ligand er
beskrevet, men man står fortsatt
igjen med flere spørsmål rundt
dens mekanisme.
Frokost var felles for alle deltagere. Hver dag etter morgenforedragene var det en pause (der
man selv kunne styre tiden),
etterfulgt av ettermiddags- og
kveldsforedrag, felles middag og
postersesjoner sent på kvelden.
Byen var veldig spesiell med
arkitektur som var gjennomgående i hele byen med mange
gallerier og smykkeforretninger;
byen var preget av amerikanere
med indiansk opprinnelse. I
motsetning til i mange andre
amerikanske byer er det uproblematisk å ta seg en spasertur i
Santa Fe. Når man reiser alene
slik jeg gjorde åpnes det flere
muligheter til å snakke med innfødte som jobber på restauranter,
på hotellet eller i butikker - og jeg
møtte mange hyggelige mennesker.
En dag ble det arrangert transport til Santa Fe skisenter. Turen
tok litt under en time i en van
uten sikkerhetsbelter som slet seg
oppover bakkene gjennom litt
spesiell natur sett fra norske
øyne. Santa Fe ligger på 2000
moh og den høyeste toppen på
skisenteret var på svimlende
4000 moh. Vi ble advart mot
både sterk sol og høydesyke. Vel
tilbake var det en ny runde med
foredrag og entusiastiske diskusjoner under postersesjonen.
Møtet ble avsluttet med "dj
and dancing” som ble rigget opp
i en av foredragssalene. Konferansen var spennende og
lærerik, og jeg takker NBS for
støtten!
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Familien Blix’ fond til
fremme av medisinsk
forskning
Nederst på denne siden
finner dere den årlige utlysningen av Familien Blix’ fond
til fremme av medisinsk
forskning. Familien Blix var
helt sentrale i driften av
Nycomed i mer enn 60 år. I
lys av nedbyggingen av
aktiviteter ved FoU-senteret
til GE Healthcare på Storo
(tidligere Nycomed og
Amersham; se annen artikkel
i dette nummeret) kontaktet
jeg fondets styreleder, Erik
Keiserud, for å få informasjon om fondet. Han opplyste at det ble opprettet i
1983 basert på en gave
bestående av aksjer til en
daværende verdi på 9,3
millioner kroner. Aksjene ble
solgt i løpet av de neste par
årene og fondet har i dag en
egenkapital på 32,5 millioner
kroner. Det deles ut ca. 0,9 –
1,0 millioner kroner hvert år.

eg begynte i Nycomed i
1983. Da var Ulf Blix
forskningsdirektør og
hans bror Nils Blix
administrerende direktør. De hadde sittet i
disse posisjonene siden
1961 og var nøkkelpersonene bak det som utviklet seg
til et industrieventyr. Grunnlaget ble lagt av deres far, Sverre
Blix, som styrte Nycomed i 30
år fra tidlig på 20-tallet, i mange
år i nært samarbeid med forskningsdirektør Per Laland. Sverre
Blix og Per Laland sendte sine
sønner, cand. pharm. Ulf Blix
og cand. real. Søren Laland, til
doktorgradsstudier i biokjemi
ved Universitetet i Birmingham.
Etter at de kom tilbake til Oslo
kom de begge til å spille viktige
roller innen norsk forskning.
Betydningen Søren Laland fikk
for oppbygningen av norsk biokjemi er kjent for mange lesere
av NBS-nytt. Den betydningen
Ulf Blix fikk for norsk farmasøytisk industriell forskning er

J

nok mindre kjent. Ulf Blix var
den aller fremste eksponenten
for den utviklingen som skjedde
på Nycomed fra tidlig 60-tall til
1985. Han var forskningsdirektør frem til 1983 og tok
deretter over som administrerende direktør inntil han trakk
seg tilbake ved utgangen av
1985. Da var grunnlaget lagt for
videre vekst, inkludert nedleggelse av grunnsteinen til det nye
FoU-bygget noen måneder tidligere. Ulf Blix bidro også sterkt
til å knytte de farmasøytiske,
biokjemiske og medisinske
miljøene i Norge sammen.
Mange har kommentert at den
årlige Nycomed-samlingen i
Oslo, med gode faglige innslag i
tillegg til det sosiale, var av stor
betydning og skapte tillit og
lojalitet mellom Nycomed og
forskningsmiljøene både innen
universitet og sykehus.
Jeg fikk gleden av å arbeide
sammen med Ulf Blix i drøye 2
år. Når hans navn trekkes frem så
tenker jeg på en usedvanlig

fremsynt leder. En leder som
satte fokus på det faglige og
betydningen av å bygge opp egen
kompetanse og FoU aktivitet. En
leder med en usedvanlig vennlig
holdning til sine medarbeidere,
samtidig som det ikke var tvil om
hvem som var sjefen. Enestående
var også familiens forhold til den
store inntjeningen selskapet fikk
utover på 70-tallet. De tok ut
relativt beskjedne beløp til seg
selv og investerte nesten hele fortjenesten i Nycomed. De sørget
for oppbygning av produksjonsfasiliteter på Lindesnes, samtidig
som FoU-aktiviteter og all øvrig
kompetanse ble styrket og
beholdt samlet på Storo. De var
virkelig industribyggere og
skapte grunnlaget for den eventyrlige utvikling Nycomed hadde
i mange år etter at de trakk seg
tilbake. De viste en holdning en
kunne ønske at en kunne se hos
flere av dagens industriledere og
eiere.

Familien Blix` fond til fremme av
medisinsk forskning
Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet
1. desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk
forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft,
inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene.
Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som
kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader
fra yngre forskere.
Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud,
Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.

FORFATTER:
TORE SKOTLAND, SENTER
FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET

Søknaden må være sendt senest 25. juni 2012. Den må skrives på
fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse:
goe@hjort.no.
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Avsender: Tom Kristensen, Institutt for molekylær biovitenskap
Universitetet i Oslo, Postboks 1041 Blindern, N-0316 Oslo

NBS reisestipend 2011 – nye regler

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Mastergradstudenter og stipendiater som er NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter og kurs. Søkere må
delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Stipendet er begrenset oppad til 10.000 NOK for europeiske konferanser og kurs og
15.000 NOK for konferanser og kurs utenfor Europa. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. Vi oppfordrer også våre
medlemmer til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må innleveres før reisens start.
Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges originaldokumentasjon 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:
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: Tom Kristensen på epost: tom.kristensen@imbv.uio.no
Alternativt per post til:
Professor Tom Kristensen
Generalsekretær NBS
Institutt for molekylær biovitenskap
Universitet i Oslo
PB 1041 Blindern
0316 Oslo, Norway

Skal du ansette medarbeidere?
Gratis utlysning i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS
NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge.
Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til sendes til Generalsekretæren (winnie.eskild@imbv.uio.no) som legger utlysningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.
Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om
ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rrresearch.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)

