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FORSIDEBILDE:
3D-strukturen av immunitetsprotein til
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Ashes to ashes 

Man opplever mye merkelig som barn. For over 40 år siden var jeg på søndagstur med
foreldrene mine, eller rettere; de var på søndagstur med meg, da faren min uten for-
varsel kastet pipa i fossen. Dette skjedde like i nærheten av Karjolsteinen, hvor ifølge
Sigbjørn Hølmebakks roman med samme navn to ungdommer kjørte utfor med hest
og karjol etter en fuktig bygdefest. Det blir fortalt at de to forlot festen idet en av dem
ropte ”Nå kjører vi rett til helvete”. Dette har for så vidt ingenting med denne historien
å gjøre. Det merkelige med historien jeg begynte på var at faren min kjøpte seg ny pipe
når Samvirkelaget åpnet mandag morgen. Dette gjentok seg noen ganger helt til han

en gang ikke kjøpte seg ny pipe. Nå var det ikke akkurat hjemplassen min, en bortgjemt liten bygd der
sørlandet blir til vestlandet, jeg skulle ville om. Jeg skal heller ikke skrive om sykkelhjelmen min. Inne i
sykkelhjelmen står det ”No protective headgear can protect wearer against all foreseeable impacts. Pro-tec
makes no claim that this item will eliminate all possibility of injury even when properly worn. Made in
USA”. På sigarettpakkene står det “Smoking cause cancer”, men ifølge Jerry Seinfeld er det kun en advarsel
folk respekterer; “Dry clean only”. 

NBS-Nytt skal handle om forskning. Den første vitenskapelige artikkelen som identifiserte en
sammenheng mellom røyking og lungekreft ble publisert av tyske forskere på 1920-tallet og en noe
grundigere artikkel ble publisert i 1954. Ironisk nok har den tittelen ”The mortality of doctors in relation
to their smoking habits: a preliminary report” (Doll and Hill, Br Med J 1954:ii;1451-5). Camel lot seg ikke
affisere mye av det og reklamerte med “More doctors smoke Camel than any other sigarette”. Den kanskje
viktigste publikasjonen kom merkelig nok i ”Readers Digest”, som mange av oss vokste opp med, i 1952
under tittelen ”Cancer By the Carton”. Det påfølgende året stagnerte tobakkssalget med den følge at
tobakksindustrien organiserte seg, produserte ”sikre” sigaretter og økte salget igjen. De fleste NBS-lesere
er så voksne at de kjenner tobakkshistorien de siste tiårene. Det gledelige er at Norsk (og internasjonal?)
røykepolitikk hjelper røykere å slutte å røyke og at færre unge starter å røyke. De siste 15 år er andelen
røykere i Norge halvert. 

Da ønsker jeg alle NBS-Nytt-lesere en god høst (årets beste årstid) og unnskylder, for den eldre leser, 
noe gjenbruk av en NBS-kronikk fra 1997.

PRESIDENT
Arne Klungland

TV-kanalene og de store avisene har de siste dagene viet stor oppmerksomhet på 22.
juli-kommisjonens rapport. Alle synes å være enige i at det er en god rapport og alle
synes å være enige i at det er behov for store endringer. En del av innholdet i rapporten
samt kommentarer i media er egnet til ettertanke utover det som skjedde 22. juli i fjor. I
Aftenposten 21. august er det et interessant innlegg skrevet av en politiførstebetjent.
Med overskriften ”Dere var feige” gir han kraftig kritikk til landets 27 politimestere.
Han skriver ”Jeg har også observert at flere av landets politimestere nå kappes i mediene
om å si seg enig i rapportens innhold, kjenne seg igjen i kritikken og stille seg bak det

kritiske resultat kommisjonens arbeid har gitt. Skam dere! Dere har selv vært blant de sterkeste forsvarere
og bærere av den kulturen som nå gis hard medfart. Som kollegium har landets 27 politimestere fremstått
som nasjonens kanskje best dresserte toppledere.” Videre skriver han ”Etter 22. juli vil sikkert mange av
politimestrene hevde at en slik systemlojalitet var forventet og helt nødvendig for å sitte trygt i stillingen
og ikke påkalle seg daværende direktørs vrede.”

Jeg undres om ikke denne type kritikk kan gjelde svært mange miljøer i Norge, men det er selvsagt svært
sjelden man får en slik kritisk gjennomgang av miljøer av uhildede personer. Hvor mange av oss kan med
hånda på hjertet si at vi aldri har opplevd en leders beslutning eller beslutninger fra overordnede ledere
som det burde vært reagert på uten at noe skjedde? Blir vi for redde for at en kritikk skal slå tilbake på oss
selv dersom den er rettet mot våre ledere? Blir vi for redde for at vi kan straffes ved neste tildeling fra
Forskningsrådet eller andre bevilgende myndigheter dersom vi gir uttrykk for at vi mener at noe de gjør
er galt? Er vi for systemlojale og på den måten bidrar til at systemer ikke blir forbedret? NBS-Nytt stiller
gjerne plass til disposisjon for innlegg om disse tema.

Så til innholdet i dette nummeret. Hovedartikkelen er en omtale av et samarbeidsprosjekt om antimikro-
bielle peptider som har pågått i mange år mellom biokjemikere på Blindern og Ås. I tillegg til de faste
spaltene som Biorabiaten og Ordkløveri, er det informasjon om programmet til neste Kontaktmøte på
Lillehammer, samt referater fra Generalforsamlingen og møter der NBS har bidratt med reisestøtte til
referentene. Du finner også omtale av 27 nye doktorgrader. I dette nummeret starter vi en ny side kalt
”Arnts biostreker”. Her vil vi trykke tegninger av Arnt Raae som Bergens-miljøet har kunnet glede seg
over i en årrekke. 

Jeg håper innholdet faller i smak og takker alle bidragsytere til dette nummeret. Helt til slutt: Husk å
melde dere på og sende inn abstract til Kontaktmøtet slik at dere bidrar til et best mulig møte.
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D
e fleste, om ikke alle,
organismer -  bak -
terier, planter, dyr
og mennesket  -
produserer anti-
mikrobielle peptider
(AMP) som forsvar
mot inntrengende

mikrober [se oversikt i 1-6].
Slike peptider kan utvikles til
antimikrobielle tilsetnings-
stoffer og medikamenter [4-6],
noe som er spesielt viktig i lys
av den dramatiske økningen i
forekomsten av antibiotika-resi -
stente patogene bakterier og de
uønskede bivirkningene av
mange kjemiske konserverings-
midler. De fleste AMP har en
helt annen virkemåte enn anti -
biotika og konserveringsmidler
og kan derfor komplementere
og noen ganger erstatte slike
stoffer. 
AMP dannet av bakterier og

AMP dannet av dyr har mange
felles egenskaper:  de er ofte

mem branpermeabiliserende,
kationiske og amfifile eller hy -
dro fobe, relativt korte peptider.
Men bakterielle AMP - som ofte
betegnes bakteriosiner - har
generelt en mye høyere aktivitet
enn eukaryote AMP. Mange bak-
teriosiner [dvs. bakterielle AMP]
er aktive i nanomolare konsen -
trasjoner eller lavere, mens euka -
ryote AMP ofte er aktive først i
det mikromolare området. Stu-
dier av virkemåtene til bakterio -
siner er derfor særlig viktige for å
få et innblikk i de molekylære
mekanismene bak denne potente
membranpermeabiliserende
akti viteten.  Innsikt i disse meka -
nismene  vil gjøre det mulig å
utnytte antimikrobielle strategier
som bakterier har utviklet og
benyttet for effektiv bekjempelse
av hverandre i flere milliarder år.
Denne innsikten vil også være
nødvendig for optimal anvend-
else av bakteriosiner/AMP som
antimikrobielle midler og for en

rasjonell utforming av peptid -
varianter med spesielt nyttige og
målrettede egenskaper til medi -
sinsk og bioteknologisk bruk.
Interessen for bakteriosiner er

følgelig stor, og særlig for bak-
teriosiner som produseres av
melkesyrebakterier (lactic acid
bacteria; LAB). LAB-bakterio -
siner er svært potente; deres anti-
mikrobiell aktivitet kan ofte opp-
nås ved pikomolare konsentra-
sjoner. I tillegg, og kanskje vik -
tigere: LAB-bakteriosiner produ -
seres av bakterier som naturlig
finnes i en rekke matprodukter.
LAB utgjør altså en del av den
naturlige mikroflora i en rekke
matvarer som mennesker har
spist i tusener av år. De utgjør en
betydelig del av vår naturlige
bakterieflora i tarm og på hud.
Det anses derfor som trygt å
benytte LAB og LAB-bakterio -
siner for å hindre veksten av
patogene/uønskede mikro-
organismer. Faktisk benytter vi
allerede LAB-bakteriosinene
nisin og pediocin PA-1 som bio-
konserveringsmidler i mat og fôr,
hvor nisin er godkjent som tilset-
ningsstoff  i mer  enn 40 land [6].
Et eksempel på det medisinske
potensialet til LAB-bakteriosiner
er at oralt inntak av LAB som
produserer bakteriosiner  beskyt -
ter mus mot dødelige doser av L.
monocytogenes [7].
LMG-gruppen (Laboratorium

for mikrobiell genteknologi) ved
Institutt for kjemi, bioteknologi
og matvitenskap ved Universi -
tetet for miljø- og biovitenskap
og Peptidgruppen ved Institutt
for molekylær biovitenskap, Uni-
versitetet i Oslo har i ca. 20 år
arbeidet med å påvise og karak -
terisere nye bakteriosiner og
bestemme deres struktur og
virkemåte. Av grunner som er
nevnt ovenfor har mesteparten
av forskningen vært rettet mot
LAB-bakteriosiner, men også nye
bakteriosiner/AMP fra andre
bakterier og dyr har blitt studert.
Vi har påvist og isolert mer enn
30 forskjellige LAB-peptider og
karakterisert dem, både funk-
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Bakteriosiner: En gruppe 
antimikrobielle peptider med et
stort potensial til å bekjempe
patogene bakterier

Forskere ved Universitetet i
Oslo og Universitetet for
miljø- og biovitenskap har i
en rekke år studert
bakterieproduserte anti-
mikrobielle peptider - ofte
kalt bakteriosiner. Disse
peptidene er meget potente
og kan utvikles til antimikro-
bielle tilsetningsstoffer og
medikamenter, noe som er
spesielt viktig i lys av den
dramatiske økningen av
antibiotika-resistente
patogene bakterier.  Denne
artikkelen gir en oversikt
over noen av bakteriosinene
forskerne har studert og
belyser spesielt bak-
teriosinenes struktur og
virkemåte.     

FORFATTERE: JON NISSEN-MEYER og
TOM KRISTENSEN
INSTITUTT FOR MOLEKYLÆR
BIOVITENSKAP, UNIVERSITETET I
OSLO

DZUNG B. DIEP og INGOLF F. NES 
INSTITUTT FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI
OG MATVITENSKAP, UNIVERSITETET
FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

sjonelt (dvs. virkemåten) og
genetisk. Vi har med hell sekven -
sert hele genomer for å oppdage
genendringer som gir resistens
eller sensitivitet. Vi har benyttet
CD- og NMR-spektroskopi,
røntgenkrystallografi og sete-
rettet in vitro-mutagenese for å
analysere 3D-strukturen av bak-
teriosiner/AMP og de tilhørende
immunitetsproteinene -
proteiner som alle bakteriosin-
produserende bakterier også må
produsere for å unngå å bli drept
av sitt eget bakteriosin. 

Klasse II-bakteriosiner
Bakteriosiner som dannes av
LAB og andre gram-positive
bakterier oppdeles i to hoved-
klasser: klasse I og klasse II.
Klasse I omfatter bakteriosiner
(ofte betegnet lantibiotika) med
modifiserte aminosyrer, mens
klasse II inneholder bakterio -
siner uten modifiserte amino -
syrer. Vi har studert både klasse
I- og klasse II-peptider, men vil i
denne artikkelen fokusere på de
ikke-modifiserte klasse II-bak-
teriosinene.
LMG-gruppen renset og ka -

rak teriserte klasse II-bakterio -
sinet lactococcin A for snart 20 år
siden [8]. Dette var det første
klasse II-bakteriosinet som ble
påvist og isolert. Siden da har
klasse II blitt den største klassen
av bakteriosiner, og peptidene
som tilhører denne klassen deles
nå videre opp i flere underklas -
ser: (i) klasse IIa, som inneholder
de såkalte anti-listerielle, pedio-
cin-lignende bakteriosinene, som
ligner mye på hverandre i ami -
no syresekvens, (ii) klasse IIb,
som inneholder de såkalte to-
peptid-bakteriosinene, hvor
hvert bakteriosin består av to for-
skjellige peptider og hvor den
antimikrobielle aktiviteten krever
nærvær av begge peptidene, (iii)
klasse IIc, som inneholder de
sykliske bakteriosinene, hvor C-
og N-enden er kovalent sam -
menbundet, og (iv) klasse IId,
som inneholder de lineære, ikke-
pediocin-lignende bakterio -

sinene hvor hvert bakteriosin
kun består av ett peptid.
I resten av denne artikkelen vil

vi fokusere på de pediocin-lig-
nende bakteriosinene (klasse IIa)
og to-peptid-bakteriosinene
(klasse IIb). Det er klasse IIa og
b-bakteriosinene vi vet mest om
virkningsmekanismene til. Det er
imidlertid grunn til å tro at
andre klasse II-bakteriosiner
induserer membranlekkasje og
celledød via mekanismer som
fundamentalt er de samme som
for pediocin-lignende bakterio -
siner, nemlig ved å benytte såkalt
membrankatalyse [9, 10]. Dette
innebærer at bakteriosinene
fungerer som membran inter -
agerende ligander som binder seg

til integrerte membranproteiner.
Etter interaksjonen med målcel-
lemembranen induserer det
hydrofobe membranmiljøet en
strukturering av bakteriosinene,
med dannelse av et eller flere
heliks-segmenter (en coil-coil-
struktur når det gjelder to-pep -
tid-bakteriosinene). Strukturer -
ingen gjør det mulig for peptid -
ene å fungere som lig ander som
kan interagere spesi fikt med en
membran reseptor. Denne inter-
aksjonen fører i sin tur til en
endring av reseptorens struktur
som gir membranlek kasje og til-
slutt celledød. En slik virkemåte
kan forklare disse antimikrobielle
pep tidenes høye akti vitet, og er
helt forskjellig fra virkemåten til

mange av de langt mindre aktive
eukaryote AMP, som virker ikke-
chiralt og temmelig uspesifikt på
lipider i bakteriemembranen. I
det sist nevnte tilfellet ødelegges
membranen ved en detergentlig-
nende påvirkning ved tilstrekke -
lig høye peptidkonsentrasjoner.

De pediocin-lignende 
bakterio sinene: Struktur,
virkemåte og immunitets-
proteiner
Interessen er stor for de pedio-

cin-lignende (klasse IIa) bak-
teriosinene, siden de har en kraf -
tig aktivitet mot Listeria. Etter at
vi og andre isolerte og karak -
teriserte de første av disse bak-
teriosinene tidlig på 90-tallet [se

Figur 1: Skjematisk fremstilling av strukturen og membranorienteringen av pediocin-lignende
bakteriosiner/AMP. I alle pediocin-lignende bakteriosiner danner den konserverte, kationiske N-terminale
halvparten en tretrådet, antiparallell �β-platelignende struktur som stabiliseres av en disulfidbro og som ligger
på membranoverflaten og/eller i membraninterfaseområdet, og som er separert fra den mer
hydrofobe/amfifile, heliksholdige C-terminale halvdelen av et fleksiblet hengsel. Den kationiske N-terminale
halvdelen sørger for binding til overflaten av målcellen via elektrostatiske interaksjoner, mens hengselet gir
den strukturelle fleksibiliteten som  gjør det mulig for den heliksholdige C-terminale delen å gå inn i den
hydrofobe delen av membranen. I noen pediocin-lignende bakteriosiner (A) danner den C-terminale halv-
delen en hårnålsstruktur som går inn i den hydrofobe kjernen av membranen [14, 15]. Hårnålsstrukturen
stabiliseres av enten en disulfidbro eller to interfaselokaliserte tryptofanrester, én midt i peptidet og den andre
nær den C-terminale enden [14]. I noen andre pediocin-lignende bakteriosiner (B) danner den C-terminale
halvdelen en heliks-hengsel-heliks-struktur med en kort og polar første heliks som ligger på membranover-
flaten og/eller i interfaseområdet, mens den andre heliksen er lenger og amfifil/hydrofob, og trenger inn i den 
hydrofobe kjernen av membranen [16].
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oversikt i 2, 11-13], har flere enn
25 medlemmer av denne under-
klassen blitt identifisert, og de
utgjør nå den største, og kanskje
best undersøkte klassen av LAB-
bakteriosiner. Disse bakterio -
sinene er alle kationiske, de inne -
holder mellom 35 og 50 amino -
syrer, har svært like primær-
strukturer og de permeabiliserer
membranen til målcellen. Ved å
anvende NMR-spektroskopi og
in vitro-mutagenese har vi ana-
lysert 3D-strukturen til disse
peptidene og hvordan struktu -
rene plasseres i målcellemem-
branene. Figur 1 og figurteksten
gir en beskrivelse av strukturen
og membranorienteringen.
Til tross for store likheter i

sekvens har de ulike pediocin-
lignende bakteriosinene noe for-
skjellig bakterie- (målcelle)-
spesifisitet [17]. Ved å anvende
hybrid-bakteriosiner satt sam -
men av N- og C-terminale
domener fra forskjellige pedio-
cin-lignende bakteriosiner, viste
Peptidgruppen at den heliks-
dannede C-terminale halvparten,
som går inn i den hydrofobe
mem brankjernen (se figur 1), er
viktig for bestemmelse av spesi -
fisi teten (dvs. det antimikrobielle
spekteret) [17]. Dette C-termi -
nale området gjenkjennes også av
det tilhørende immunitetsprote -
inet [17]. Et viktig spesifisitets-
bestemmende element omfatter
følgelig interaksjoner mellom
den membranpenetrerende,

heliksholdige, C-terminale halv-
parten av bakteriosinet og bak-
teriosinreseptoren. LMG-grup -
pen viste at reseptoren er den
membranassosierte mannose-
permeasen, ved å vise at pedio-
cin-lignende bakteriosiner bin -
der til permeasen og endrer dens
struktur, med medfølgende
membranpermeabilisering og
celledød [18, se figur 2]. Det ble
også vist at immunitetsprote -
inene hindrer membranlekkasje
og celledød ved å binde til per -
mease-bakteriosin-komplekset
[18, se figur 2]. Ved å bestemme
krystallstrukturen til immuni -
tetsproteinene for pediocin-lig-
nende bakteriosiner, viste Peptid-
gruppen at disse proteinene er 4-
heliks-bundle-proteiner med en
ikke-strukturert, fleksibel C-ter -
minal hale som kan tenkes å ta
del i interaksjoner med bak-
teriosin-permease-komplekset
[19, se omslagsbildet].
Interessant nok viste LMG-

gruppen at mannose-permeasen
også er reseptoren for lactococcin
A [18], et 54 aminosyrer langt
klasse IId-bakteriosin (dvs. et
ikke-pediocin-lignende bak-
teriosin). Lactococcin A bindes
til mannose-permeasen og
induserer membranlekkasje via
den samme basale mekanismen
som de pediocin-lignende bak-
teriosinene benytter [18], selv
om primærstrukturen til lacto -
coccin A er svært forskjellig fra
de pediocin-lignende bakterio -

sinene. Primærstrukturen til
immunitetsproteinet til lacto -
coccin A er også svært forskjellig
fra immunitetsproteinene for de
pediocin-lignende bakterio -
sinene. Ikke desto mindre bindes
alle disse immunitetsproteinene
til den samme reseptoren, bak-
teriosin/mannose-permease-
komplekset, og sannsynligvis
induserer de resistens gjennom
den samme mekanismen [18].  I
denne sammenhengen er det
overraskende at lactococcin A
har en helt annen bakterie spesi -
fisitet enn de pediocin-lignende
bakteriosinene (lactococcin A
dreper hovedsakelig celler innen-
for lactococcus-slekten, mens
pediocin-lignende bakteriosiner
har et mye bredere hemmings-
spektrum), og derfor er de
molekylære interaksjonene mel-
lom bakteriosin, immunitets-
protein og mannose-permeasen
sannsynligvis noe forskjellige i de
to systemene. Dette viser klart at
det bare er gjennom detaljert
kunnskap om de molekylære
interaksjonene mellom bakterio -
siner og de bakterielle målmole -
kylene og kjennskap til 3D-
strukturene til deltakerene i
interaksjonene at vi virkelig kan
forstå hvordan bakteriosiners
aktivitet og spesifisitet styres.

To-peptid-bakteriosinene:
Struktur, virkemåte og 
immuni tetsproteiner
To-peptid-bakteriosinene (klasse
IIb) skiller seg ut ved at de består
av to komplementære, men
svært forskjellige peptider og at
optimal antimikrobiell aktivitet
krever nærvær av begge
peptidene i like mengder [se
oversikt i 2-3, 20]. Genene som
koder for de to peptidene ligger
alltid i nabostilling i genomet i
samme operon, og de produseres
derfor i tilnærmet like mengder.
Genet som koder for immuni -
tets proteinet ligger også i det
samme operonet. Siden vi iden-
tifiserte og karakteriserte det
første to-peptid-bakteriosinet,
lactococcin G, i 1992 [21] - og
noen år senere to-peptid-bak-
teriosinene plantaricin EF og
plantaricin JK -  er nå minst 15
medlemmer av denne klassen
blitt identifisert [se oversikt i 2-
3, 20]. Alle dreper bakterier ved å
gjøre bakteriemembranen
permeabel for små molekyler.
Ved å anvende NMR-spek -

troskopi og seterettet in vitro-
mutagenese har vi analysert 3D-
strukturen og membranplas-
seringen til de tre to-peptid-bak-
teriosinene: lactococcin G,
plantaricin JK og plantaricin EF
[22-23]. Resultatene tyder på at
de to peptidene danner en mem-
branpenetrerende heliks-heliks
(coil-coil)-struktur som omfatter
GxxxG-motivet (figur 3). Dette
motivet, som finnes i alle til nå
karakteriserte to-peptid-bak-
teriosiner, er kjent for å delta i
heliks-heliks-interaksjoner mel-
lom transmembran-helikser i
membranproteiner [24]. Basert
på denne erkjennelsen foreslår vi
at et fellestrekk for to-peptid-
bakteriosiner er at de har en
membranpenetrerende heliks-
heliks-struktur og at denne
strukturen interagerer med et
integrert membranprotein på
tilsvarende måte som beskrevet
ovenfor for de pediocin-lignende
bakteriosinene. Heliks-inter-
aksjoner mellom bakteriosin-
peptider og integrerte membran-
proteiner (for eksempel trans-
portproteiner) kan følgelig være
en felles mekanisme som mange,
om ikke alle, klasse II-bakterio -
siner benytter for å permeabili -
sere målcellemembranen. 

I noen bakterier reguleres 
bakteriosin-produksjonen ved
hjelp av reguleringssystemer
med tre komponenter
Noen bakteriosiner ser ut til å
dannes konstitutivt, mens andre
reguleres transkripsjonelt via et
reguleringssystem med tre kom-

ponenter: et peptidferomon, en
membranassosiert histidin-pro -
tein kinase og responsregula -
torer.
Hvordan dette systemet regu -

lerer bakteriosinproduksjonen i
Lactobacillus plantarum C11 ble
vist av LMG-gruppen, og dette er
fortsatt det best karakteriserte
transkripsjonsregulerte bak-
teriosin-systemet  [25-27]. L.
plantarum C11 danner de to to-
peptid-bakteriosinene planta -
ricin EF og plantaricin JK, så vel
som peptidferomonet plantaricin
A [26-28]. Genet som koder for
plantaricin A ligger i et regulato -
risk operon som også inneholder
genene som koder for histidin-
protein kinasen og to respons-
regulatorer. Produksjonen av
plantaricin EF og JK starter når
økende celletetthet fører til at
konsentrasjonen av plantaricin A
når en terskelverdi. Genaktiver -
ingen skjer gjennom en signal-
overføring som starter ved at
plantaricin A bindes til den
mem branbundne histidin-
protein kinasen,  fulgt av selvfos-
forylering av kinasen og fosfory -
lering av de to responsregula -
torene. De fosforylerte respons-
regulatorene aktiverer så genene
som koder for syntese av planta -
ricin EF og JK, samt peptidfero -
monet plantaricin A [23]. På
denne måten formes en auto-
induksjonsløkke  som gir en
hurtig forsterking av transkrip-
sjonen av alle gener som inngår i
dannelsen av plantaricin EF og

JK. Slike reguleringsmekanismer
kalles ofte quorum sensing-nett-
verk ettersom celletettheten i
nærmiljø detekteres (sensing) og
det resulterer i genekpresjon når
en viss mengde (quorum) av
celler er nådd. 
Undersøkelser av strukturen

og virkemåten til plantaricin A
avslørte at også dette peptidfero -
monet utnytter membrankata-
lyse [9-10] ved binding til sin
reseptor [29]. Peptidet assosierer
seg først på en ikke-chiral måte
med membranlipider, og dette
induserer strukturering  i pepti -
det (det dannes en α-heliks)
[29]. Riktig strukturering og
plassering i membranen mulig-
gjør derved rask binding av pep -
tidet til den membran bundne
histidin-protein kinasen.

Pågående og fremtidige 
undersøkelser
Svært spesifikke strukturelle
interaksjoner mellom bakterio -
siner og reseptorer og mellom
bakteriosin-reseptor-komplekser
og immunitetsproteiner er tyde -
ligvis fundamentalt for  funk-
sjonen til bakteriosiner og deres
tilhørende immunitetsproteiner
og reseptorer. En full forståelse
av funksjonen til bakteriosiner
og immunitetsproteiner på det
molekylære plan krever følgelig
en identifisering av reseptorene
og innsyn i deltakerenes 3D-
strukturer og interaksjonene
mellom dem. Oppdagelsen av
mannose-permeasen som resep -

tor for de pediocin-lignende
bakteriosinene og for lacto -
coccin A representerer derfor et
stort fremskritt i vår forståelse av
hvordan klasse II bakteriosiner
virker. Denne oppdagelsen
muliggjør også en mer detaljert
molekylær analyse av struk -
turene og de molekylære inter-
aksjonene som ligger til grunn
for disse peptidenes enestående
antibakterielle aktivitet. Et annet
interessant aspekt av mannose-
permeasen er at denne type
sukkertransporter kun finnes i
bakterier, det kan derfor tenkes
at sukkertransporten vil kunne
brukes som angrepsmål (target
site) ved fremtidig behandling av
bakterieinfeksjoner. Videre er
målet vårt nå å identifisere
reseptorene for bakteriosiner fra
de andre underklassene av klasse
II. For å oppnå dette har vi nylig
tatt i bruk sekvensering av hele
genomer. Denne tilnærmingen
omfatter sekvensering av
genomet til bakteriosin-sensitive
stammer og mutanter som har
blitt bakteriosin-resistente. På
denne måten identifiserte vi
nylig et gen som inngår i
virkemåten til lactococcin G (T.
Kristensen, ikke publiserte data).
Proteinet er et membran-
lokalisert enzym som inngår i
celleveggsyntesen og som trolig
deltar i interaksjonene mellom
bakteriosin og målcelle. Én
enkelt punktmutasjon i dette
genet var ansvarlig for den
ervervede resistensen. Iden-

tifiseringen av nye bakteriosin-
reseptorer vil kombineres med
en analyse av strukturen til
reseptorene, bakteriosinene og
immunitetsproteinene, så vel
som en karakterisering av inter-
aksjonene mellom disse
polypeptidene. Kunnskapene
som dette gir kan danne grunn-
laget for en rasjonell utforming
av nye AMP-varianter som er
optimalisert for medisinsk,
veterinærmedisinsk og biotek-
nologisk anvendelse.
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Sak 1) Godkjenning av 
innkalling og dagsorden
Det ble påpekt at innkallingen
ikke på langt nær hadde nådd
alle medlemmer av NBS. Tid-
ligere generalsekretær Winnie
Eskild kunne fortelle at dette er
et tilbakevendende problem:
Med mer enn 800 medlemmer
er sentral utsending av epost til
alle ikke mulig. Slike mas-
seutsendinger blir gjerne
håndtert ved at styrene i
lokallagene sender ut meldinger
porsjonsvis. Ellers vil det alltid
være en fordel å koordinere tids-
punktet for generalforsamlingen
med utsending av NBS-Nytt, slik
at innkallingen kommer i bladet
i rett tid før møtet skal holdes.
Av forskjellige grunner var dette
ikke mulig denne gangen.
Vedtak: Generalforsamlingen

godkjenner innkalling og dags-
orden.

Sak 2) Årsregnskap og økonomi
for NBS.
Regnskapet viser en fortsatt solid
økonomi. 
Vedtak: Generalforsamlingen

godkjenner årsregnskapet for
2012.

Sak 3) Årsregnskap og økonomi
for NBS Fond
Fondet er på drøyt 3 millioner
kroner og avsluttet 2011 med en
liten positiv balanse. Det ble
påpekt at fondet kanskje er for
stort. 
Vedtak: Generalforsamlingen

godkjenner regnskapet for NBS
Fond.

Sak 4) Årsregnskap og økonomi
for NBS Nytt.
Driftsregnskapet for 2011 er noe
bedre enn for 2010, med et drifts-
underskudd på 111261 kr, trass i
et likviditetslån fra NBS. Flere
berømmet Tore Skotland for å ha
gjort en stor innsats for bladet
etter at han overtok
redaktørjobben, og det ble også
påpekt at i tillegg til Kontaktmøtet
er den formidlingen av bio-
kjemisk aktivitet rundt i landet
som NBS Nytt står for den
viktigste oppgaven for NBS, og
man må regne med at det vil
koste noe, også i fremtiden. Det er
åpenbart at foreningen i årene
fremover stadig må vurdere om
utgivelse av et trykket blad er den
rimeligste og mest effektive måten
å fylle formidlingsoppgaven på.
Vedtak: Generalforsamlingen

godkjenner regnskapet for NBS
Nytt.

Sak 5) Nedskriving av NBS Nytt
sin gjeld til NBS.
Gjelden var pr. 30.11.11 kr. 268
243,57. Det forelå forslag om
nedskriving av gjelden med kr.
200 000. Det kom ikke tydelig
fram i NBS-regnskapet for 2011
et tilsvarende vedtak for i fjor var
gjort eller ikke .
Generalsekretæren fikk i opp-
drag å sjekke dette med forret-
ningsfører. Det ble også foreslått
at størrelsen på nedskrivingen
burde fastsettes etter råd fra for-
retningsfører.
Vedtak: Generalforsamlingen

godkjenner nedskriving av NBS
Nytt sin gjeld til NBS med inntil
kr. 200 000.

Sak 6) Budsjett for 2012
Budsjettet for 2012 er justert
etter ferdigstilling av regnskapet
for 2011 og satt opp ut fra for-
siktige estimater for inntektene
dette år.
Vedtak: Generalforsamlingen

godkjenner budsjettet for 2012.

Sak 7) Eventuelt
Generalsekretæren opplyste at
han etter oppfordring fra den
ekstraordinære generalforsam-
lingen tidligere i år hadde
strukket seg vesentlig ut over
budsjettet når det gjelder
tildeling av reisestipend. Til nå i
2012 har 24 søknader blitt god-
kjent, med et samlet beløp på
opp til kr. 263 454. 
Det ble påpekt at NBS nett-

sider ikke blir oppdatert i tilst-
rekkelig grad. Generalsekretæren
opplyste at han etter nyttår vil
prøve å ha månedlige (eller
oftere) møter med Joakim
Sorthe, som står for
vedlikeholdet av nettsidene. For-
håpentligvis kan dette bidra til en
fornyelse og bedre oppdatering
av sidene.

Fra venstre, Dzung B. Diep, Camilla Oppegård, Tom Kristensen, Jon Nissen-Meyer og Ingolf F. Nes. Først- og sistnevnte er fra LMG-gruppen mens
de andre er fra Peptidgruppen.

Referat fra NSB ordinær
generalforsamling

Tid og sted: Tirsdag 21.
august, IMBV, Blindern
Til stede: Winnie Eskild,  John
Einset, Tom Kristensen, Mari
Kaarbø, Magnus Steigedal 

Generalforsamlingen ble i
Presidentens fravær ledet av
generalsekretæren, som også
har skrevet referatet.
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enfeilen ble funnet i
1997 (2). En norsk
familie er studert
(3). Ved GCD1 er
cytocin erstattet av
thymin i genet,
hvilket medfører at
arginin, aminosyre

nr. 555, blir byttet ut med
tryptofan (R555W) i proteinet.
Andre mutasjoner i samme gen
fører til lignende TGFBI horn -
hin nedystrofier (4). Avleir -
ingene på hornhinnen kan være
granulære (GCD1), amyloide
(LCD1) eller begge deler
(GCD2) og består vesentlig av
TGFBIp, tidligere kalt keratoe -
pithelin (5,6). Man leter etter en
hornhinnespesifikk faktor.

Proteinet inneholder 683
aminosyrer og finnes på horn -
hinnen i mange varianter med
forskjellig størrelse og ladning.
Ca. 60 % av TGFBIp er knyttet til
kollagenstrukturer i ekstracellu -
lær matriks og kan bli frigitt fra
hornhinneknapper ved reduk-
sjon av disulfidbroer (7). Prote -
inet inneholder ett N-terminal
signalpeptid, EMI domene, fire
FAS1 domener og en C-terminal
med RGD-motiv (Fig. 3; FAS1
domener ble først funnet i Fas-
ciclin-1 og senere påvist i flere
lignende proteiner). Den domi -
nerende varianten av TGFBIp på
hornhinnen er Gly 24-Ala657
(8). Her mangler C-terminalen
hvilket antagelig eksponerer
RGD-motivet med mulighet for
integrinbinding. 3D strukturen
er ikke kjent for proteinet, men
kartlagt for FAS1-domener. Det
er laget en homolog modell av
domene 4 i TGFBIp (9), se:
http://www.molvis.org/molvis/v9
/a56/clout-fig3.html. Proteinet
binder seg sterkt til kollagen I,
fibronektin og laminin, moderat
til kollagen II og VI, men
minimalt til kollagen IV (10).

Funksjonen til TGFBIp er bare
delvis kjent. Det beskrives som et
celle-adhesjons protein, og det
antas å ha betydning for inter-

aksjoner mellom ekstracellulær
matriks og cellene (8). Proteinet
er også viktig for utvikling og
modning av hornhinnen samt
tilheling av skader (11). Det
finnes i store mengder på horn -
hinnen. Konsentrasjonen øker
med ca. 30% mellom 6 og 14 års-
alder, den alder da GCD1 mani -

festerer seg. Det antydes at økt
konsentrasjon kan initiere flekk-
dannelsen (8).

Mutasjoner som fører til
avleiringer på hornhinnen
De to vanligste mutasjonene er
R555W, som fører til GCD1, og
R124C, som fører til LCD1 (Fig.

Mutasjon i TGFBI gir
kun problemer på
hornhinnen

Proteinet Transforming
Growth Factor Beta Induced
(TGFBIp) uttrykkes i mange
vevstyper og binder seg til
ekstracellulær matriks i bl.a.
hornhinne, hud, ben, sener og
nyre. Likevel er det bare på
hornhinnen mutasjoner i
TGFBI forårsaker avleiringer
(1) og dermed for eksempel
granulær hornhinnedystrofi
type 1, GCD1, som er en
dominant arvelig øyesykdom.
GCD1 fører til progressiv
akkumulering av protein-
avleiringer i en ellers trans-
parent hornhinne (Fig. 1).
Dette medfører nedsatt og
uklart syn. Hornhinnetrans-
plantasjon eller excimer laser
er mulige behandlingsmåter,
men dette er lite tilfreds-
stillende fordi nye avleiringer
dannes (Fig. 2).

FORFATTER: INGER-LILL ANDRESEN,
DR.ING., PENSJONIST, TRONDHEIM 
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3).  Mutasjonene befinner seg
begge i løsningsmiddel-eks-
ponerte alfa-heliks områder. Det
antas derfor at GCD1 og LCD1
har mer med løselighet (eller
bindinger til andre molekyler) å
gjøre enn struktur (9). Det er
påvist at hele proteinet finnes i
avleiringene ved GCD1 (5). I
studier av mutasjoner i R124 ble
hornhinneknapper (7 pasienter
og to kontroller) delt i to, en del
til histologiske studier, den andre
til rensing og karakterisering av
proteinene. Normale hornhinner
ga mest 68 kDa TGFBIp og flere
mindre bånd ved 29, 47, 57 og
64 kDa. Fragmentene med lavere
masse inneholdt ikke den N-ter -
minale delen.  Hornhinneknap -
per fra pasienter med R124C
(LCD1) inneholdt 3 ganger så
mye TGFBIp som normalt.
Økning skyldtes for det meste
uvanlige fragmenter, særlig 44
kDa, som reagerte med anti -
serum mot N-terminalen. Sam -
tidig ble det observert reduksjon
i 64 kDa fragmentet. Konklu-
sjonen var at amyloidogenese
forårsakes av unormal protolyse
av proteinet, og man antydet at
44 kDa-fragmentet kan være
ansvarlig for amyloiddannelsen.
Fibroblaster i kultur fra pasien -
ter med R124C uttrykker ikke de
spesifikke fragmentene som ble
funnet i syke hornhinneknapper.
Det later til at amyloiddannelsen
skjer på et senere stadium i
proteinets ”livssyklus”, og at
vevsspesifikke faktorer er
nødvendig. Ved R124L (GCD
variant) akkumuleres bare 68
kDa, ca. 2,5 ganger så mye som
normalt. Ved R124H (GCD2)
fant man en ny fraksjon ved 66
kDa samt omtrent dobbelt så
mye 68 kDa protein som nor -
malt. Tre sykdommer, som

skyldes ulike mutasjoner i sam -
me posisjon, R124, resulterer
altså i hornhinnespesifikke
avleiringer av TGFBIp via for-
skjellige aggregeringsveier (6). I
in vitro studier på rekombinant
TGFBIp fant man ingen signi -
fikant forskjell på normalt og
sykdomsfremkallende, mutante
former (R124H, R124L, R124C,
R555W og R555Q) hverken når
det gjelder fibrillstruktur, bind-
ing til molekyler i ekstracellulær
matriks eller adhesjonsegenska -
per. Det ble heller ikke funnet
spesielle degraderingsprodukter
ved mutasjonene (10).

For å studere dannelsen av
amyloide fibriller i TGFBIp nær -
mere, ble det fremstilt peptider
med aminosyrer fra og med nr.
110 til og med 131. Disse inne -
holdt forskjellige aminosyrer i
posisjon 124. Studiene ble gjort
in vitro med dialysemembran.
Forfatterne konkluderte med at
Val112-Val113, disulfidbroer og
H-bindinger øker B-pleated
sheet- og amyloid-dannelse. Man
syntetiserte et peptid med 5 ami -
no syrer, BB1, som  motvirket
effekten av Val112-Val113. En
mulig terapi mot amyloide av -
leiringer kan derfor være å
designe spesifikke peptider som
kan hindre B-pleated sheet kon-
figurasjon i TGFBIp lignende
peptider. Kanskje kan horn -
hinnen betraktes som en mem-
bran som tillater vann- og ione-
transport (12). I en studie der tre
pasienter med GCD1 ble under-
søkt ved elektronmikroskopi fant
man elektrontette utfellinger
både i epitelet, Bomanns mem-
bran og stroma. Elektron-gjen-
nomsiktige felt i stroma inne -
holdt store mengder av unor -
male proteoglykanfilamenter

som til dels var knyttet til kol -
lagenfibrene.  Proteoglykaner
spiller stor rolle i organiseringen
av ekstracellulær matriks. I nær -
heten av avleiringene var den
fine ordningen av kollagenfib-
rene ødelagt. Dette forårsaker
lysspredning. Det ble påvist økt
kalsium-innhold i flekkene (11).
Det siste er interessant sammen -
holdt med en observasjon der 2
pasienter som brukte myke kon-
taktlinser, hadde mindre flekk-
dannelse enn forventet ut fra
alder og familietilhørighet (13).
Toverdige ioner kan danne broer
mellom forskjellige makromole -
kyler eller deler av disse. I linse -
væske finnes stoff som binder
toverdige ioner. Flekkdannelsen
er en svært sakte prosess. Flekk -
ene ved GCD1 kan observeres på
barn, men blir ikke plagsomme
før ved ca. 40års-alder.

Mulige nye behandlingsformer
Inhibering av TGFBIp produk-
sjon ved hjelp av LiCl (14) eller
RNA Interference (15) er rap -
por tert i cellekulturer fra horn -
hinnen. Problemet ved begge
disse metoder er at produk-
sjonen av både det friske og det
syke TGFBIp inhiberes. Det
finner jeg betenkelig ut fra hvilke
funksjoner proteinet kan ha.
Hva kan den hornhinnespesi -

fikke faktor være? Dersom vi for-
står sykdomsmekanis men(e),
kan nye behandlingsmåter utvik -
les. Sykdommene karakteriseres
som stromale (4). Stroma utgjør
90% av hornhin nens tykkelse og
består vesentlig av ekstracellulær
matriks. Ved LCD1(amyloid) er
det påvist feil ved nedbrytningen
av TGFBIp, men ved GCD1 (gra -
n ulær) finnes hele proteinet i
avleiring ene. For GCD1
(R555W) er det grunn til å tro at

løselighet er viktig. I tillegg til det
som er nevnt, vil jeg peke på at
amino syren som byttes ut, argi -
nin, er positivt ladet, mens den
som kommer inn, tryptofan, er
hydrofob.  Dette er også tilfelle
ved en granulær GCD variant
(R124L) der leucin erstatter
arginin. Det er på tide å teste en
gammel hypotese om at årsaken
til GCD1 ligger i et stoff som så
vidt er løselig på hornhinnen
(13). Er endring av løseligheten
til TGFBIp det essensielle ved
disse mutasjonene?
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Fig. 1. Avleiringer på hornhinnen til pasient med GCD1. Foto: Dr. T. D.
Lindquist, Seattle.

Fig. 2. Samme øye som i Fig.1; 7 år etter hornhinnetransplantasjon. Foto:
Optiker K. A. Sjøhaug, Trondheim. 

Fig.3. Skjematisk fremstilling av TGFBIp.
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The Life of a Stem Cell                                                                 

The Keystone symposia “The
Life of a Stem cell: From Birth
to Death” took place in Cali-
fornia during March 11 - 16,
2012. The meeting was
organized by Margaret A.
Goodell, Ruth Lehmann and
Thomas A. Rand. I received a
travel grant from NBS to
participate at this meeting.

S
tem cells (SC) are cells
with the potential to
give rise to many
different cell types in
the body. They have
certain properties
that make them att-
ractive for resear-

chers; they serve as a repair
system for the replacement of
injured tissues and for the
production of new cells (e.g.
turnover of skin, blood, intes-
tine cells).  There are different
types of SC that can be found in
the body: SC in the central
nervous system, marrow
derived, embryonic,
hematopoietic, dental, intes-
tinal, germ line and cancer SC.
Embryonic SC have the
potential to develop into a
variety of cell types, whereas
adult SC which are found deep
within certain organs can give
birth to new cells which are
identical to the tissue they came
from.
Primordial germ cells (PGCs)

are a highly specialized subset of
SC that generate a complete
organism in the next generation.
They are the progenitors of egg
and sperm. PGCs are unique in
the sense that they are the only
cell type that gives rise to the new
organism and at the same time
stays totipotent and avoids
somatic differentiation. These
cells are receiving a lot of
attention especially in the field of
aquaculture for the production
of sterile fish that would exhibit
improved growth rate and
enhanced meat quality.
In order to gain better under-

standing of the complexity of SC
biology, it is necessary to have an
interdisciplinary approach and
combine the knowledge from
different fields such as
developmental biology, tissue
growth and homeostasis,
regeneration, cancer and aging.
In this meeting, stem cell systems
were discussed with respect to
embryogenesis, gametogenesis,
maturity and aging.

FORFATTER: ADRIJANA SKUGOR,
NOFIMA, ÅS
E-mail: adrijana.skugor@nofima.no

Germline Stem Cells
Germ cells give rise to 
a new generation, 
thus integrity of the 
germ cell genome has 
to be protected while 
at the same time there 
has to be room for 
improvement via 
mutation and recombi-
nation. Dr Ruth Leh-
mann’s lab studies how host
mechanisms evolved to protect
the genome against transposable
elements which can influence
reproductive success. The Piwi-
interacting small RNAs
(piRNAs) are specifically
expressed in the germline, where
they primarily control trans-
poson activity, guarding the
genome from potential damage

associated with excessive trans-
position. Interestingly, the
transcriptional upregulation of
germline piRNA pathway
happens at the same time when
transcription is generally
upregulated in the germline to
permit differentiation. This
could lead to increased trans-
poson transcription. Therefore,
production of piRNAs is needed
to control transposon activity
and in that way protect the
integrity of the genome. Dr.
Horacio Frydman reported that
Wolbachia, an intracellular
bacterium, can manipulate the
Drosophila germline: infected
flies lay 4 times more than non-
infected ones. Wolbachia is
inherited through the maternal
germ line and it resides in the

ovaries of flies where it colo -
nizes the somatic germ stem cell
niche, leading to an increase in
the rate of stem cell division and
decreasing programmed cell
death by unknown mechanisms.

Reprogramming and
Pluripotency¬
Dr. Alexander Meissner uses
genomic tools to study stem cell
biology with a particular focus
on epigenetic reprogramming.
He presented data on the
changes in DNA methylation
during development. Oocytes
were found to be
hypomethylated, while sperm is
hypermethylated in a manner
similar to somatic tissue. After
fertilization, the oocyte
contributes a unique set of

differentially methylated regions
including many CpG island pro-
moters that are maintained in
the early embryo and in that way
the oocyte defines the early
methylation landscape. In
summary, evidence points to
early preimplantation
development and reveal
differences in DNA methylation
between the parental genomes.
Dr. Margaret Goodell described
the presence of a number of
highly-expressed imprinted
genes in hematopoeitic stem
cells. Many of these genes are
part of the recently described
Imprinted Gene Network, which
may confer growth potential, 
coordinate organ size and 
influence stem cell number. 

Keynote Session
Dr. Hans Clever described the
identification of Lgr5+ cells in
the small intestine, which act as
long-lived SC. He showed that
single Lgr5+ cells are able to
form organoids (miniguts) in
3D-culture under proper
conditions. In addition, it was
shown that Paneth cells, in close
physical proximity to Lgr5+ SCs,
make essential growth factors for
stem cells. Notch signalling in
the intestinal crypt was found to
play an important role in
communication between Paneth
cells and stem cell precursors. 

Embryo-Derived Stem and
Progenitor Cells
In the early embryonic
development PGCs and their
somatic neighbours are
epigenetically indistinguishable.
Nascent PGCs possess stable
epigenetic states, such as DNA
methylation and X-inactivation.
Thus, an important early step in
PGC development is to erase
these stable epigenetic blocks.
PGCs undergo dynamic genetic
and epigenetic changes (also
called reprogramming) that
include chromatin remodelling,
genome-wide DNA de-
methylation and X-chromosome
reactivation. Dr. Azim Surani
described work uncovering the
redundant mechanisms of DNA
demethylation in PGCs. The
specification of PGCs was dis-
cussed, namely reversal of X-
inactivation, DNA
demethylation, and other forms
of epigenetic reprogramming to
help restore the totipotent state.
The main conclusions drawn by
his work indicate that Blimp1
and Prdm14 initiate PGC
specification and epigenetic
reprogramming. Epigenetic pro-
gram in PGCs operates through
multiple parallel mechanisms to
ensure robustness at the level of
individual cells and guarantee
high fidelity of the process.

NYHET! Lab Essentials Value Set
Kjøp samlet og spar 25%

firmapost@oriondiagnostica.no
Tlf. 66 78 56 30

The Lab Essentials Set includes the following kits:

 1. DNA Clean & Concentrator™-5 

 2. Zyppy™ Plasmid MiniPrep 

 3. Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit

The Lab Essentials set includes the DNA Clean & Concentrator™-5 (50 preps, Cat No. D4003), Zyppy™ Plasmid MiniPrep (50 preps, Cat No. 

D4036), and Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit (50 preps, Cat No. D4001)
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Membrandynamikk

Fra 5. til 8. juni i år
arrangerte ESF (European
Science Foundation) møtet
”Membrane Dynamics in
Physiology and Disease” i
Basel, Sveits. Møtet tok sikte
på å presentere de nyeste
resultatene innen membran-
dynamikk og å diskutere det
nåværende syn på membran-
organisering. Jeg deltok med
reisestøtte fra NBS.

P
ietro De Camilli
(Yale) innledet møtet
med sitt hovedfore -
drag om membran-
dynamikk og fos-
foinositidsignalering
i endocytoseveien.
Disse mekanismene

studerer han i presynaptiske
nerveterminaler hvor synaptiske
vesikler resirkuleres etter
exocytose av nevrotransmittere.
Vesiklene internaliseres ved
clathrin-mediert endocytose
som bl.a. initieres av AP-2 bind-
ing til fosfoinositid 4,5-bisfosfat
(PI4,5P2), et fosfoinositid
primært uttrykt i plasmamem-
branen. Han fortalte om hvor -
dan fosfatasen synaptojanin
regulerer frigjøring av AP-2 fra
vesikler ved å defosforylere
PI4,5P2 etter at clathrinkappen
er fjernet ved hjelp av Hsc70 og
auxilin. Videre snakket han om
BAR-domene proteiner som har
en todelt rolle ved å være kur -
vatur-induserende samtidig
som de er kurvatur-sansende og
stabiliserende. Endophilin er et
BAR-protein som interagerer
med både synaptojanin og
dynamin og koordinerer sam -
mensnøring av halsen på CCPs
(Clathrin Coated Pits) og fjer-
ning av clathrin-kappen fra
CCVs (Clathrin Coated
Vesicles). Imidlertidig virker
ikke endophilin å være nødven -
dig for selve avsnøringen av
CCVs, som publisert av De
Camillis gruppe i Neuron i fjor. 

Tobias Meyer fra Stanford
holdt et spennende foredrag om
cellemigrasjon ved sammentrek-
ning av lamellipodia og om
hvordan mekanisk deformasjon
av plasmamembranen rekrutte -
rer BAR-domene proteiner. Han
viste at lokalt økte calsium-kon-
sentrasjoner korrelerer negativt
med lamellipodia-protrusjon.
Dette fordi myosin II aktiveres
via MLCK (Myosin Light-Chain
Kinase), en Ca2+/calmodulin-
regulert kinase. Aktivert myosin
II trekker så på aktinkablene i

lammellipodia og dette medfører
en sammentrekning av disse.
Videre så han at denne retrak-
sjonen sammenfallt med dann-
else av fokale adhesjonskom-
plekser, indikert av ansamlinger
av det integrinbindende prote -
inet paxillin. Lokal Ca2+ fri-
gjøring kan forårsakes av resep -
tormediert aktivering av fos-
folipase C som igjen fører til
inositol 3-fosfat-mediert åpning
av Ca2+-kanaler. Dermed hadde
han en modell for hvordan eks-
tracellulære signaler kan koordi -
nere lokal lamellipodia-sammen -
trekning og dannelse av fokale
adhesjonskomplekser. Han for-
talte også om hvordan plas-
mamembranen deformeres når
myosin trekker på aktinkablene
og at dette medfører rekruttering
av N-BAR-proteiner. Samtidig
viste han at slike proteiner blir
rekruttert til plasmamembran-
invaginasjoner forårsaket av eks-
terne, kjegleformede nano-
strukturer. Følgelig konkluderte
han med at N-BAR proteiner
rekrutteres til kurvede mem-
brandomener etter deres for-
masjon.

Scott Emr (Cornell University)
snakket om ARTs (Arrestin-
Related Trafficking adaptors) og
hvordan ART proteinet Art1
regulerer endocytose og ned-
regulering av membranproteiner
ved å rekruttere Rsp5/Nedd4-like
ubiquitin ligase. Art1 reguleres
selv gjennom en fosforylerings-
syklus og Art1 defosforylering
medfører aktivering og rekrut -
ter ing til plasmamembranasso -
siert cargo. Ved hjelp av forskjel-
lige teknikker kunne han vise at
denne reguleringen er mediert av
en TORC1-Npr1 kinase-signal -
er ingskaskade.

Lipid rafts ble også diskutert,
og mens noen var skeptiske til
om de i det hele tatt eksisterer
virket det som de fleste var enige
om at de finnes i en eller annen
form. Deres omfang og karakter
var det derimot stor usikkerhet

rundt ettersom det enda ikke er
mulig å direkte visualisere slike
strukturer. Kai Simons fra
Dresden er opphavsmannen til
begrepet lipid rafts og han
argumenterte ivrig for deres eks-
istens. Han fortalte om hvordan
lipider separeres i en ordnet og
en uordnet fase i cytoskjellett- og
organellefrie plasmamembran -
bobler kalt Giant Plasma Mem-
brane Vesicles (GPMVs). I første
omgang fant man en sammen -
setning av kolesterol, sfingoli -
pider og lipidforankrede prote -
iner i den ordnede fasen som
samsvarer med det man for-
venter å finne i lipid rafts. Imid-
lertid fantes raft lokaliserte,
transmembrane proteiner kun i
den uordnede fasen i disse
vesiklene. Ved nærmere under-
søkelser viste det seg at dette var
tilfellet kun når DTT (dit-
hiothreitol) ble brukt i fremstil-
lingen av slike vesikler. Ved å for-
følge dette sporet fant Simons
gruppe ut at DTT-behandling
reverserer palmitoylering, og
konkluderte med at denne typen
post-translasjonell proteinmodi -
fi sering er nødvendig for raft-
lokalisering av de fleste trans-
membrane proteiner. 

Eksistensen til lipid rafts har
også blitt begrunnet med at man
ved å følge bevegelsen til par-
tikler i plasmamembranen ved
SPT (Single-Particle Tracking)
kan se de bevege seg saktere i
noen områder enn andre. Ingela
Parmryd fra Uppsala har studert
membrantopografi ved hjelp av
en 3D-teknikk kalt hopping
probe ion microscopy. Hun
advarte mot å bruke teknikker
som visualiserer plasmamem-
branen i 2D til å beskrive par-
tikkeldiffusjon. Dette fordi
hennes studier indikerer at plas-
mamembranen er svært kupert
slik at en partikkel som i realite -
ten beveger seg perpendikulært i
forhold til grunnflaten vil frem -
stå som den står stille sett fra et
fugleperspektiv.

Det var også mange flere
spennende foredrag, bl.a. av
Harald Stenmark fra Radium-
hospitalet (fosfatidylinositol 3-
fosfats rolle i membrandynamikk
og tumor suppresjon), Robin
Irvine fra Stanford (hvordan
plasmamembranlokalisert fos-
fatidylinositol 4-fosfat virker
overflødig for syntese av fos-

fatidylinositol 4,5-bisfosfat og
heller har en generell, elekt-
rostatisk rolle som polyvalent,
anionsk lipid) og Patricia Bas-
sereau (hvordan membran kur -
vatur i seg selv er med på å
sortere lipider, men at denne
effekten kan overstyres av lipi -
dinteraksjon med kurvaturin -
duserende proteiner).

Ellers er Basel en hyggelig i
Nord-Sveits. Byen kalles pas-
sende nok ”byen med broene”
ettersom den deles i to av Rhinen
og det er ca. 100 meter mellom
hver bro. En båttur anbefales
sterkt og man behøver ikke reise
langt oppover Rhinen før man
befinner seg på krysningspunktet
mellom landegrensene til Tys-

kland, Frankrike og Sveits. Byen
er også kjent for sin kjemi- og
legemiddelvirksomhet repre -
sentert ved gigantene Novartis,
Sandoz og Roche. 

FORFATTER: AUDUN KVALVAAG, 
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
E-post: Audun.Kvalvaag@rr-
research.no

Utlysning: Reise- og gjesteforskerstipend fra Norsk forening for
mikrobiologi (NFM). http://www.nfmikro.net/

Mastergradsstudenter, stipendi -
ater og postdoktorer som er
medlem av NFM kan søke om
støtte til deltagelse på interna-
sjonale vitenskapelige møter og
kurs. Søker må delta aktivt, dvs.
presentere poster eller holde 
foredrag. Det ytes ikke støtte til å
delta på norske konferanser. Post-
doktorer, forskere og gruppeledere
kan også søke om støtte til gjes-
teforskerstipend. 

Stipendene er begrenset oppad til
10.000 NOK.
Søknadsfristen er 15. oktober.

Søknad må innleveres før reisens
start og søker må ha vært med -
lem av NFM i minimum ett år. Vi
oppfordrer også våre medlemmer
til å søke reisestipend fra FEMS
(Federation of European
Microbiological Societies).
http://www.fems-
microbiology.org/website/nl/defau
lt.asp

Reisestøtte og gjesteforsker-
stipend utbetales etter på grunn-
lag av fullstendig reiseregning
senest 2 mnd. etter avsluttet
reise. Original-dokumentasjon dvs
(ombordstigningskort for fly, 
buss-, togbilletter, hotellregning,
kvittering for betalt deltakeravgift).
Dersom kvittering bare finnes i
elektronisk form må dekning av 
utgifter dokumenteres med bank-
utskrift. Mottakere av reisestøtte
skriver en kort rapport som egner
seg for publisering NFMs
hjemmeside.Legg gjerne ved
bilder.

Søknad må inneholde:
1) Faglig begrunnelse for å delta
2) Budsjett med angivelse av 
beløp det søkes om

3) Ved søknad om støtte til å 
delta på kurs eller konferanse 
må anbefaling (uttalelse) fra 
veileder legges ved. 

Søknad sendes til: Ågot Aakra på
epost: agot.aakra@umb.no

Alternativt per post til: 
Ågot Aakra, Forskningsavd, UMB,
Postboks 5003, 1432 Ås
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Professor Reidun B. Aalen, Department
of Molecular Biosciences, University of
Oslo, Norway, is focusing on epigenetics
and cell-to-cell communication using the
model plant Arabidopsis thaliana as a
tool. Gene regulation is controlled by
transcription factors but also by
chromatin structure. Aalen's lab is inter-
ested in the readers and writers of the

“histone code” involved in chromatin remodelling. They have
identified Arabidopsis counterparts of histone methyltrans-
ferases (SET-domain proteins) and Methyl-CpG-Binding
Domain (MBD) proteins, as well as novel co-domains. Their
aim is to reveal the biological function of selected SET
domain and MBD proteins. An important means of
communication between neighbouring cells is secretion of
ligands that bind membrane-bound receptors. The Aalen lab
has identified a peptide ligand–receptor pair controlling the
shedding of floral organs, the small peptide ligand Inflores-
cence Deficient in Abscission (IDA) interacting with the
receptor-like kinases HEASA and HEASA-LIKE2. This is one
of the few ligand-receptor signalling modules identified to
date, although there are several hundreds of Arabidopsis
genes encoding receptor-like kinases and secreted putative
ligands. The ambition of Reidun Aalen's group is to match
additional ligands and receptors involved in other cell-
separation and developmental processes.

Professor Steven A. Benner, The
Westheimer Institute for Science and
Technology, Florida, USA, is an originator
of the field of synthetic biology, which
seeks to generate, by chemical synthesis,
molecules that reproduce the complex
behavior of living systems, including their
genetics, inheritance, and evolution. Prof.
Benner initiated synthetic biology as a

field, and the Benner group was the first to synthesize a
gene for an enzyme, and used organic synthesis to prepare
the first artificial genetic systems. He introduced the first
expanded DNA alphabets in 1989. These systems have
been used to direct the synthesis of artificial proteins hav-
ing unnatural amino acids, in FDA-approved clinical assays
for HIV, hepatitis B and hepatitis C that improves the
medical care of over 400,000 patients annually, and to
support the first artificial chemical system capable of
Darwinian evolution. Prof. Benner is the originator of several
research fields such as dynamic combinatorial chemistry,
combining ideas from molecular evolution, enzymology, ana-

lytical chemistry, and organic chemistry to generate a
strategy to discover small molecule therapeutic leads, as
well as paleomolecular biology, where researchers resurrect
ancestral proteins from extinct organisms for study in the
laboratory. The strategy allows scientists to connect
chemistry to function in biology, which is defined by an
organism's fitness in a complex and changing environment.
Prof. Benner has also helped founding evolutionary bio-
informatics, as well as presenting first convincing tools to
predict structure in proteins from sequence data, strategies
to detect distant homologs using structure prediction, and
"post-genomic" tools to detect changing protein function.

Assistant professor, Eric C. Green,
Columbia University and the Howard
Hughes Medical Institute, New York, USA,
is using single-molecule optical micros-
copy to study fundamental interactions
between proteins and nucleic acids – by
watch individual protein molecules or
protein complexes as they interact with
their DNA substrates. The overall goal of

Greens research is to reveal the molecular mechanisms that
cells use to repair, maintain, and decode their genetic infor-
mation. This research combines aspects of biochemistry,
physics, and nanoscale technology to answer questions
about complex biological problems that simply cannot be
addressed through traditional biochemical approaches. The
primary advantages of their approaches are that one can
actually see what proteins are bound to DNA, where they are
bound, how they move, and how they influence other
components of the system - all in real-time, at the level of a
single reaction. His research is focused on studying the
regulation and activity of proteins that are involved in
repairing damaged chromosomes, with emphasis on
determining the physical basis for the mechanisms that
proteins use to survey DNA molecules for damage and ini-
tiate repair processes, and how these initial steps are
coordinated with downstream events that lead to completion
of repair. The group is also actively pursuing the development
of novel experimental tools that can be used to facilitate the
study of single biochemical reactions. In particular, they are
applying techniques derived from nanotechnology, using
nano- and micro-scale engineering to facilitate the
development of new, robust experimental platforms that
enable "high throughput" single molecule imaging.

Professor Adrian Hayday, King's College
London and Cancer Research UK,
London, UK, is focusing on understanding
how lymphocytes function within epithelial
tissues, and how those functions may
contribute to human health and diseases.
The Hayday group has developed the
“Lymphoid Stress Surveillance”
hypothesis whereby tissue-associated T-

cells recognize and respond to perturbations to epithelia
cells. This is an under-studied component of lymphocyte
biology, distinct from conventional T-cell responses by its
rapidity, and by its capacity to monitor perturbations induced
by non-microbial challenges, such as carcinogens or
oxidative stress. The implications are that tissue-associated
T-cells can identify and eradicate transformed cells early in
the route to malignancy. Consistent with this, the molecular
mechanisms of lymphoid stress-surveillance include the
engagement by T-cells of specific molecules up-regulated on
epithelial cell surfaces by stresses such as DNA damage or
inappropriate progression into the cell cycle. Such
molecules are commonly expressed by tumours, and the
Hayday group has shown that the lack of tissue-associated
T-cells increases the susceptibility to chemical carcinogens.
Moreover, tumours and many types of virus employ immuno-
evasive strategies to disarm this pathway of surveillance.
Ongoing efforts aim to define the full range of molecules
and pathways by which tissue-associated T-cells can
recognize dysregulated epithelial cells, and the functional
consequences thereof. Their most recent studies invest-
igate the linkage between lymphoid stress-surveillance and
allergy, and likewise between allergy and tumour immune
surveillance.

Professor Kristian Helin, University of
Copenhagen, Denmark, is focusing on
understanding molecular mechanisms
leading to cancer. Cancer is a genetic
disease, which develops as a
consequence of a number of activating
and inactivating mutations in the genes.
These mutations affect the cellular
growth and the destiny of normal cells,

and cancer is believed to develop from normal cells during
differentiation. The Helin group investigates the
mechanisms that regulate cell-fate decisions in stem cells,
differentiated cells as well as tumor cells.  The main focus
areas and experimental approaches include global
functional, genomic and proteomic approaches to identify
and characterize genes and mechanisms involved in the
development of human cancer, including novel players
regulating the orderly progression through the mammalian
cell cycle, including those involved in regulating tumor sup-
pressor mechanisms such as senescence and apopto sis,
as well as genes involved in cell-fate decisions of embryonic
and adult stem cells. The group also uses targeted
approaches to understand the function of cancer relevant
gene families, with a particular focus on epigenetic
regulators, such as histone methyl-transferases, lysine
demethylases and Polycomb Group proteins, as well as iden-
tify and characterize up- and downstream regulators by

proteomics and genomic approaches. The Helin group is
also developing mouse models for understanding protein
function and cancer development, as well as small molecule
inhibitors for the treatment of cancer.

Professor Pier Giuseppe Pelicci,
European Institute of Oncology, Milano,
Italy, is developing appropriate mouse
model systems of human cancer for the
characterization of cancer stem cell
(CSCs) properties and their molecular
determinants. The cancer stem cell
hypothesis provides an appealing pers-
pective through which one can examine

cancerogenesis and tumour progression, and suggests a
rationale for therapeutic interventions. The Pelicci group is
also investigating the effects of metabolism and checkpoint
activation in stem cells on tissue homeostasis and ageing.
The Pelicci lab has made original and seminal contributions
to the understanding of the molecular basis of leukemias by
identification and functional characterization of the PML-RAR
and mutated-NPM oncogenes as well as definition of the
molecular basis of targeted treatment with retinoic acid and
HDAC inhibitors. The group has further studied the process
of ageing in mammals by identification and functional
characterization of the Shc family of signaling proteins, and
characterization of the red-ox properties and effects on life
span of the p66shc splice variant. More recently, the lab
has contributed to the preliminary understanding of the self-
renewal properties of cancer stem cells in leukemias and
mammary tumors, showing that they possess increased
replicative potential, due to the up-regulation of the cell-cycle
inhibitor p21 and the prevention of excess DNA-damage
accumulation, and increased frequency of symmetric
divisions, due to p53 inactivation. The lab is currently
continuing to pursue their two main lines of research, focus-
ing on the characterization of the CSC-specific properties of
self renewal and differentiation, and their underlying
molecular mechanisms, using mouse models of human
leukemias and mammary cancer. In particular, they study
the role of quiescent and proliferating CSCs in tumor growth,
mechanisms of tumor progression from pre-tumoral SCs,
and molecular determinants of environmental cancer risk.

Professor Gregory A. Petsko, Brandeis
University, Waltham, and Harvard Medical
School, USA, is concerned with the three-
dimensional structures of proteins and
their biochemical functions. The tools
used are X-ray crystallography, molecular
biology, yeast genetics, organic synthesis,
enzyme kinetics and molecular dynamics
calculations. These methods are being

applied to several general problems, including: the
structural basis for efficient enzymatic catalysis of proton
and hydride transfer; the role of the metal ions in bridged
bimetalloenzyme active sites; direct visualization of proteins
in action by time-resolved protein crystallography; and the
evolution of new enzyme activities from old ones. Protein
crystallography is normally a static tool and cannot be used
to follow biological reactions in real time. Petsko has been
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involved in the development of new diffraction techniques,
including Laue diffraction, that are capable of recording
entire protein crystal data sets in a millisecond. When
combined with low-temperature techniques, such methods
can be used to determine the structures of catalytic
intermediates. Another area of research in the laboratory is
the use of yeast genetics and biochemical techniques to
study the quiscent state of eukaryotic cells. They have
recently shown that cells arrest their cell cycle in G1 and
then exit to the G0 state when unfolded proteins
accumulate in the cytoplasm. Accompanying these cell cycle
changes is a global shutdown in ribosomal protein expres-
sion. This process is partly under control of the heat shock
transcription factor HSF. The group has also set up a pro-
gram to bring the techniques of structure-guided drug dis-
covery to bear on a number of neurodegenerative diseases,
such as Parkinson’s and Alzheimer’s. The program
combines human genetics, studies in model organisms,
mechanistic enzymology, computational approaches, and X-
ray crystallography of validated targets to provide novel
therapeutic approaches. One highlight of our strategy is the
use of pharmacological chaperones to increase the steady-
state concentration of neuroprotective proteins.

Professor Anne Simonsen, Institute
for Basal Medicine, University of Oslo,
Norway, is focusing on the process
and mechanism by which autophagy
functions in neuroprotection and
tumor suppression by selective
elimination of disease causing,
aggregate prone proteins. Autophagy
was long considered a non-selective

cell survival process, but more recently there is growing
evidence that autophagy is an important tumor-suppressor
and neuroprotective pathway. It is therefore important to
understand the mechanisms involved in its activation and
regulation, but also identify the proteins required for
recognition and targeting of the various autophagic cargo
for degradation. The Simonsen group uses high-throughput
siRNA screens, in combination with molecular, biochemical
and cell biological assays, as well as model organisms, to
identify such proteins. Although autophagy is a strictly cyto-
plasmic process, we have evidence that autophagy also
plays a role in deposition of nuclear “waste products” such
as misfolded proteins and damaged DNA. We are currently
in the process of investigating the mechanisms involved and
how this is regulated. We have recently found that
autophagy mediates degradation of the acute promyelocytic
leukemia (APL) oncoprotein PML-RARA and that drugs known
to cause clinical remission in APL patients induce autophagy
and PML-RARA degradation. We will investigate whether
autophagy also plays a role in clearance of other leukemia-
associated fusion proteins.

Professor Ludvig M. Sollid, Department
for Immunology, Oslo University Hospital
& CIR, University of Oslo, Norway, is aim-
ing to understand what happens when
the body's defense from disease, the
immune system, directly or indirectly
causes harm to the body. Coeliac
disease, rheumatoid arthritis, type 1
(insulin-dependent) diabetes, and

multiple sclerosis are examples of such autoimmune dis-
orders of a chronic inflammatory nature. The Sollid lab is
concentrating on coeliac disease as a model to understand
the molecular mechanisms leading to chronic inflammatory
disease. Research in the group has lead to a better under-
standing of the molecular basis of coeliac disease, and to
reveal general principles of immune regulation that are
applicable to other immune-mediated disorders. The group
runs projects focusing on how certain variants of HLA
molecules predispose to disease development,
characterization of how T-cells recognize gluten protein, the
dietary antigen precipitating coeliac disease, and how trans-
glutaminase (TG) 2 mediated post-translational protein
modification increases antigenicity. The group is also
studying B-cells and the auto-antibody response of coeliac
disease.

Professor Dan S. Tawfik, Weizmann
Institute, Rehovot, Israel, is focusing on
revealing how proteins, and enzymes in
particular, perform their function, and
how they evolve. The scientific activities
lie at the interface of chemistry and
biology. The group combines molecular
biology, organic chemistry, and state-of-
the-art high-throughput screening tech-

nologies, towards the generation of new proteins with tailor-
made properties, and they perform mechanistic, kinetic and
structural studies, in order to understand the mechanism
of action of their newly-evolved proteins, and of natural
proteins. How do proteins evolve? Natural selection is yield-
ing molecular machines with breath-taking performances,
e.g., enzymes that accelerate the rate of chemical transfor-
mations by factors of 106 up to 1017. Strikingly, new
functions can evolve within years or even months, as
happens with drug resistance, and with enzymes that
degrade man-made chemicals. Why is this process, which is
based on ‘trial and error’ so rapid and efficient? Fossils of
the protein world are largely lacking, but the protein
evolution can be reproduced in the laboratory and in real
time, implementing the principles of Darwinian evolution to
individual genes and enzymes. In this way we can get a
glimpse of the evolutionary intermediates, routes, and
mechanisms that may have led the way to the highly
proficient enzymes known to us today.  The ability to evolve
proteins in the laboratory is also a powerful mean of
engineering novel tailor-made enzymes for a range of
applications.

Professor Kevin P. White, University of
Chicago, USA, uses a combination of
genomics, computational, and genetic
approaches to investigate large-scale
networks of factors that control gene
expression during development and
disease. A major challenge in the
“genomic era” of biology is to assemble
the thousands of genes and proteins

encoded within each genome into comprehensive subsets
that specify particular developmental events or physiological
processes. White's lab is approaching this challenge using
Drosophila melanogaster as a model and in the human
genome directly. Mapping the regulatory wiring diagrams
encoded in genomes is key to understanding development,
disease and evolution. The White lab studies the
coordinated action of networks of genes that control
developmental and evolutionary processes with particular
focus on building genome-wide models of transcriptional
networks by an integrated approach that makes use of gene
expression microarrays, large-scale protein-protein and
protein-DNA interaction analyses, systematic RNAi analysis
and high throughput polymorphism detection. By applying
these methods to both closely and distantly related species,
they are investigating how conserved molecular networks
control basic developmental processes and how variation

in molecular networks translates into variation in organis-
mal phenotypes. The group is particularly interested in the
transcriptional networks controlled by nuclear receptor
proteins in development and disease. The group is also
studying the transcriptional mechanisms involved in patter-
ning early embryos. 

Biotechnology plenary session
The meeting will also include a plenary session on biotech-
nology with selected national speakers presenting cutting-edge
applications of basic research. Speakers in this session are to
be announced at the web pages of the meeting.

Registration and abstract submission
The web pages of the 2013 NBS Contact meeting are now
open for registration. The early bird fee deadline is October
1st, and abstracts for minisymposia talks and posters may
be submitted at a later stage, until December 1st. The
conference fee for registered master students is only 500
kr. The address to the web page is 

www.nbskontaktmote.no

REGISTER TODAY AND RECEIVE THE BENEFIT OF THE
EARLY BIRD DISCOUNT

WELCOME TO LILLEHAMMER 2013



Arnt Raae har i de siste 2 årene bidratt med tegninger til den faste
spalten kalt Biorabiaten. Arnt har i mange år gledet det biokjemiske
miljøet i Bergen med sine tegninger. Fra og med dette heftet vil NBS-
Nytt trykke noen av disse tegningene med overskriften ”Arnts bio-
streker”. Tegningene til dette nummeret er relatert til forskning med
munnhulebakterier. Tegningen øverst på siden har han kalt ””På jakt
etter munnhulebakterier” og tegningen under er kalt ”Slepen teknikk
for å så ut munnhulebakterier”.

Arnts 
biostreker
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VED ERIK BOYE

Sannhetsserum
De av oss som jobber med
mammalske celler i kultur, omgås
serum daglig, da definert som en
proteinrik fraksjon av blod. Uten
serum gror våre celler dårlig eller
ikke i det hele tatt.  En flyktig kon-
takt med et blad som heter KK har
lært meg mye nytt om serum.  For
det første er serum fint for det aller

meste som har med huden å gjøre.
En produsent har laget et serum
som er så konsentrert at den gjør
huden glattere, mykere og mer
strålende.  Leverandøren sier lite om
hva deres serum består av, så jeg
har en mistanke om at de leverer
noe annet enn en blod-fraksjon.
Men det er kanskje enda viktigere at
KKs sminkeskole kan fortelle meg

hvordan serum skal legges på: Bruk
bevegelser som går oppover i
ansiktet, hold hendene på kinnene i
fem sekunder for å dytte serumet
inn i huden. Deretter skal huden
”tappes” (som vel er et derivat av
det engelske ”tap”), slik at serumet
blir tatt opp av huden. Når du ser
meg på neste Kontaktmøte
(Lillehammer i januar 2013), vil jeg

Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språk-
blomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mel-
lom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og viten-
skap til dagligtale resulterer ofte i bruk som påkaller
både gråt og latter. Og noen ganger tar denne over-

gangen fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen
virker fullstendig meningsløs og ulogisk, får jeg
problemer og må skrive frustrasjonen av meg. I denne
spalten vil vi høytidelig og med litt humor minnes ord vi

savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å slåss
med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å
skrike litt. Planen er å ha en liten spalte i hvert
nummer av NBS-nytt. Men redaktøren av
spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-
ende innlegg og debatt. 

Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

fremstå som 20 år yngre, med
vakker ferskenhud. Ferdigtappet.
Vårt fag grenser inn på et felt der
sannhetsserum ikke er så hyppig i
bruk. Jeg tenker på reklame for
medikamenter som ikke klas-
sifiseres som medisiner, men påstås
å ha en eller annen helseeffekt.
Klassikeren her er at preparatet skal
ha ”dokumentert effekt”, uten at det
er særlig klart hvilken effekt man
snakker om. En dokumentert effekt
av en tablett kan være økt kon-
sentrasjon i blodet av stoffene i
tabletten. En dokumentert effekt av
serumet over kan være at man blir
fuktig etter påsmøring. Behendig
unngår leverandøren å uttrykke det
som naturlig skjer i leserens sinn,
nemlig en kobling mellom de helse-
effektene som antydes i reklamen
og inntak av preparatet: ”Alle mine
plager med XX ble borte etter noen
måneder med preparatet YY. Det
inneholder ZZ, som har en
dokumentert effekt”. 

ONKOLOGISK FORUM
UNG FORSKER PRIS 2012
Onkologisk Forum deler i år ut en forskningspris på kr. 50.000 til en ung forsker.
Prisen er ment til å stimulere yngre forskere. 

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemio -
logisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av særlig 

høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel 
ha disputert.  
Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.  

Kortfattet søknad med prosjektbeskrivelse/ referanseliste + CV (maks 2 sider) 
samt anbefaling fra veileder.

Sendes til Onkologisk Forums styre ved Moya Berli mbe@ous-hf.no 

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk forums 
årlige møte.  
Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets møte i 
Trondheim 22. – 23. november.

Søknadsfrist  12. oktober 2012

www.onkologiskforum.org



structures from bacteria to
human transporters. Prof. Kas-
par Locher (Zurich) revealed
fascinating insight into the
mechanism of a bacterial vita -
min B12 transporter by multiple
crystal structures. 

The neurotransmitter trans-
porter session included presen -
tations about the physiological
role of transporters in connec -
tion to neurological diseases (e.g.
Jeffrey Rothstein, Johns Hopkins;

Thomas Jentsch, Berlin).
Furthermore monitoring tech-
niques were presented to observe
the regulation of transporters
with the help of nanoparticles.
Randy Blakely from Vanderbilt
invented a technique to visualize
a single transporter molecule.

The cell biology section of the
conference dealt with the influ -
ence of proteins which confer cell
structures on the regulation and
activity of transporters. For
example Flotillin-1 a protein

associated with lipid rafts is
involved in function of a dopa -
min transporter (Ai Yamamoto,
Columbia). Or clathrin adaptor
proteins are associated with the
trafficing of glucose transporter
GLUT4 (Frances Brodsky,
UCSF). A talk about SWEET
sugar transporters in plants and
humans from Wolf Frommer
(Carnegie/Stanford) bridged the
session to plant transporters.
Also mitochondrial and metal
transporters were topic and dealt
with energy metabolism (How
Brown Fat Makes Heat, Yuriy
Kirichok, UCSF) and zinc up-
take (Dax Fu, Brookhaven) or
heavy metal efflux (Edward Yu,
Iowa).

At the end keynote speaker
William Catterall (Washington)
captivated us by the structure
and function of voltage gated
sodium channels in atomic
resolution from the very beginn-
ing of research to his currently
leading scientific results. 

This conference brought a
broad field of researchers from
professor, post-doc to PhD
student together to talk, discuss
and make new contacts. The
number and composition of
participants was just right to
have open and inspiring discus-
sions. Not least did the location
in the Swiss Alps and perfect
organisation lead to a pleasant
and nice atmosphere which
supported the communication of
up to date research.
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FORFATTER: JASMIN KAORI
KROEGER, DEPARTMENT OF
PHARMACY, UNIVERSITY OF OSLO.
E-post: j.k.kroeger@farmasi.uio.no

The Gordon Research
Conferences on Membrane
Transport Proteins are held
every second year alternating
in Europe or USA. This year
the 8th Gordon Research
Conference in this series was
held from 1. – 6. July in Les
Diablerets, Switzerland. I
received a travel grant from
NBS to participate at this
meeting.

M
embrane trans-
port proteins are
essential for all
organisms and
their function
range from
nutrient up-take,
environmental

sensing, photosynthesis, neuro-
transmission, cell homeostasis
and extrusion of toxic com -
pounds. Even though 30 % of
all proteins in the cell account
for membrane proteins only
very few 3D structures are
known; 2 % of all structural
entries represent membrane
proteins and even less (0.3 %)
membrane transport proteins.
Due to their hydrophobic
nature they are refractory to
many kinds of manipulations
and difficult to study.
This interdisciplinary confe -

rence on membrane transport
proteins brings researchers from
diverse fields with different inter-

ests and techniques together to
gain more insight into the phy -
siology, function, mechanism
and structure of membrane
transport proteins. 

The major part of the presen -
tations and posters comprehen -

ded the structure and mecha -
nism side of membrane trans-
port proteins. As membrane
proteins are inherently hard to
crystallize it was amazing how
many new structures and
mechanistic functions were
presented. The variety involved

Membrane Transport
Proteins

Din leverandør til Life Science, Diagnostikk og Laboratorieartikler! 
www.ahdiagnostics.no
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B I O R A B I AT E N : 

De to kulturer

Redaksjonsrommet til NBS-
Nytt er nær sagt til alle tider som
en summende bikube -
medlemmer fra alle lokallag
svirrer rundt hverandre og
kjemper om Internett-tilgang for
å lete opp nye interessante
temaer som kan presenteres i
neste nummer av bladet. Men
når Biorabiaten tar seg en tur
innom redaksjonen for å fortelle
siste nytt fra forskningsfronten,
er det mer enn ett redaksjons-
medlem som tar seg en pust i
bakken, fyller opp kaffekoppen
og finner en passende sitteplass
for nok en gang å lytte til denne
levende legenden. Så også denne
vakre augustkvelden. 

Biorabiaten nipper til kaffe-
koppen og venter til alle har fått
satt seg før han begynner: “Kjære
venner! Menneskeheten har
siden tidenes morgen vært delt i
to, det C. P. Snow kalte de to

kulturer: De eksakte viten-
skapene og de såkalte humanis-
tiske vitenskapene. De eksakte
vitenskapene var opprinnelig
matematikk, fysikk og
astronomi. Senere kom kjemien
til, og biokjemien sørget for at
også deler av biologien ble dratt
inn, en prosess som
molekylærbiologien fullførte.
Som en følge av dette, og særlig
på grunn av den eksakte infor-
masjonen som DNA-

sekvensering gir oss, er biologien
i dag helt og fullt plassert på den
rette siden av skillelinjen mellom
de to kulturer”. Biorabiaten setter
seg bedre til rette og tar en ny
slurk av kaffen før han fortsetter:
“Jeg har kommet hit i dag for å
fortelle dere at i løpet av kort tid

vil nok en gruppe av disipliner
forflytte seg fra de humanistiske
til de eksakte vitenskaper. De
såkalte samfunnsvitenskapene
skal endelig finne sin plass der de
naturlig hører hjemme, trygt for-
ankret blant de andre biologiske
disiplinene”. Her tar Biorabiaten

et lite sidesprang for å minne oss
om sin stadig mer omfattende
kontakt med Forskningsrådet og
betydningen av denne kontakten
for hans dype innsyn i de nyeste
fremskritt innen biokjemisk
forskning. “Da det viste seg at
BIOTEK2021-programmet

hadde som krav at prosjekter det
ble søkt om støtte til skulle
omfatte medarbeidere fra de
humanistiske vitenskapene, var
det mange av oss biokjemikere
som så dette som et innspill for å
legitimere en fortsatt støtte til
overtro og synsing, men vi tok
feil! Tvert imot er det et tiltak for
å tilføre den første bølge av
samfunnsvitere - den første
kadre - de molekylærbiologiske
kunnskapene som alle
samfunnsforskere snart vil
trenge. Og dette er bare begynn-
elsen!” Han påminner oss om en
av sine gamle kongstanker: Et
obligatorisk tre måneders
laboratoriekurs i genteknologi
for alle filologer og samfunns-
vitere, som et slags komplement
til examen philosophicum. “Men
jeg tok feil,” smiler han, vel
vitende om uroen dette utsagnet
vil skape. Med hevet stemme gir
han forklaringen: “Om kort tid
vil vi kunne sekvensere DNA og
RNA uten å isolere det først, uten
å forbehandle det på noen måte,
uten å ha tilgang til et biokjemisk
laboratorium, ja, uten
laboratorieerfaring i det hele tatt.
Da er ikke lenger et tre måneders
laboratoriekurs i genteknologi vi
bør tilby våre nye venner, men en
grundig molekylærbiologisk
utdannelse som kan gjøre det
mulig for dem å dra nytte av
kunnskapen som sekvenseringen
vil gi dem. For ikke bare vil
sekvensering gi dem mer nøy-
aktig og omfattende informasjon
enn de tarvelige og intetsigende
spørreskjemaene de har benyttet
seg av hittil, men det vil også bli
billigere!” Først vil man naturlig-
vis sekvensere genomene, mener
han, og de alene vil gi samfunns-
forskerne nok å gjøre i mange år
fremover. “Tenk bare å studere
forskjellen i genetisk profil mel-
lom høyrefolk og SVere! Og
hvilke gener avgjør om man for-
etrekker Meny eller Rema 1000?
Og så kommer naturligvis i til-
legg RNA-sekvensering, som vil
tillate dynamiske studier av for-
skjeller mellom ulike velger-

grupper, sosiale grupper,
kulturelle grupper og kon-
sumentgrupper. Så vær trygge,
samfunnsforskerne er snart trygt
i havn hos oss, og så kommer
turen til de andre!”

Under denne enetalen har selv
redaktøren klart å holde seg rolig,
men nå kan han ikke holde seg
lenger. “De andre? Jo, kanskje
noen av dem” sier han oppgitt.
”Men hva med filologene?
Filologi vi aldri kunne bli en
biologisk disiplin!”  Biorabiaten
ser rolig på ham før han svarer.
“Jo”, sier han omsider, “filologene
blir vanskelige, og juristene
kanskje enda vanskeligere. Men
tro meg, om ikke lenge vil vi alle
være forenet i én kultur, med
biokjemi og molekylærbiologi
som felles grunnlag. Når det
gjelder filologene, så glem ikke
hva en eller annen sa for noen tid
siden: dersom man sekvenserer
tilstrekkelig mange aper, ender
man opp med genomet til
William Shakespeare. Eller var
det med Shakespeares samlede
verker? Jeg husker ikke, og det er
jo i bunn og grunn det samme.”
Med disse sindige ord avslutter
han, tømmer kaffekoppen og
forlater redaksjonsrommet med
lange, karakteristiske skritt.
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Ann
Cathrine
Kroksveen
forsvarte 13.
april sin
avhandling
“Quantitative
proteomics
analysis of

cerebrospinal fluid – Biomarker
discovery and verification in
multiple sclerosis” for graden
ph.d. ved Universitetet i Bergen,
Institutt for Indremedisin og
Institutt for Biomedisin ved
PROBE. Frode S. Berven har
vært hovedveileder og Rune J.
Ulvik medveileder. 

Multippel sklerose (MS) er en
kronisk inflammatorisk sykdom
som rammer hjernen og rygg-
margen, og er en av hovedårs-
akene til uførhet hos unge
voksne. Norge har høy forekomst
av MS sammenlignet med
folketallet og hvert år får 250-350
personer diagnosen. Flertallet av
disse er kvinner. Til tross for mye
forskning på MS er årsaken
fremdeles ukjent, men man antar
at både genetisk disposisjon og
miljø spiller inn. I dag er det
ingen tester som kan stille en tid-
lig og sikker diagnose og det
finnes ingen behandling som
kurerer sykdommen. Det er der-
for viktig å finne nye diagnos-
tiske markører som også kan gi
ny informasjon om sykdommen
og bidra til utviklingen av ny
behandling. I sitt doktorgrads-
arbeid har Kroksveen brukt
proteomikk til å studere endring
av proteinutrykket i spinalvæske
hos pasienter med MS for å finne
sykdomsspesifikke markører.
Spinalvæsken er i direkte kontakt
med hjernen og ryggmargen og
man antar at det allerede tidlig i
sykdomsutviklingen er mulig å
finne markører som reflekterer
patologiske forandringer her. 
Kroksveen viser i sitt doktor-

gradsarbeid at spinalvæske kan
bli påvirket av faktorer som ikke
er sykdomsspesifikke og hun
belyser derfor viktigheten av å
samle inn og lagre denne kropps-
væsken etter strenge retnings-
linjer. Videre presenterer Kroks-
veen proteiner som er forskjellig
uttrykt mellom MS pasienter og
en rekke andre nevrologiske syk-
dommer. Disse proteinene har
potensial som diagnostiske
markører og kan ved videre stu-
dier bidra til å gi et nytt innblikk
i sykdomsmekanismen for MS. 

Ingvild Haa-
land forsvarte
16.august sin
avhandling
”p53 activa -
ting therapy
in acute
myeloid
leukemia” for

graden ph.d. ved Universitetet i
Bergen, Institutt for indreme -
disin. Arbeidet har vært utført
ved Hematologisk seksjon,
Institutt for indremedisin, UiB
med Bjørn Tore Gjertsen som
hovedveileder, og Øystein
Bruserud som medveileder. 

Akutt myelogen leukemi
(AML) er en aggressiv form for
blodkreft som kjennetegnes av
ukontrollert økning av kreftceller
i benmargen som fortrenger de
normale blodcellene. Eldre
pasienter tåler ofte ikke intensiv
cellegift på grunn av bivirk-
ninger, og utvikling av ny mål-
rettet terapi som unngår å skade
normale celler er derfor
nødvendig for å bedre behand-
lingen.  Haaland har i sitt arbeid
brukt de små-molekylære
medikamentene Nutlin og
Valproat som er vist å aktivere
p53, et protein som forhindrer
kreftutvikling ved å aktivere
apoptose i kreftcellene. Effekten
av Nutlin og Valproat ble testet
både på celler fra leukemipasien -
ter og i dyremodeller. For å
kunne videreutvikle denne type
terapi, er det viktig å ha detaljert
kunnskap om hvordan den
virker i cellene, og å identifisere
komponenter som kan være med
på å hemme effekten av terapien.
Pasienter med AML kan ha
mange ulike unormale forand-
ringer i cellene som vil kunne
være med på å påvirke hvor god
effekt den enkelte pasient vil ha
av en behandling. Virknings-
mekanismene for p53-aktiver-
ende terapi ble studert ved å se
på hvordan behandlingen regu -
lerte p53 og andre proteiner i cel-
lene. I tillegg ble de ulike pasient-
prøvene klassifisert etter hvor

god effekt de hadde av terapien
og nivået de hadde av ulike
proteiner. Ut fra disse resultatene
ble det utviklet eksperimentell
behandling som kombinerte
p53-aktiverende terapi med
annen målrettet terapi. Funnene
bidrar til en bedre forståelse av
behandling som bruker p53
proteinet i kreftcellene til selv-
destruksjon, og gir informasjon
som vil kunne være nyttig for
videre utvikling av ny målrettet
terapi i AML. 

Maria
Negahdar
forsvarte 21.
juni sin
avhandling
”Phenotypic
heterogeneity
of mutations
in glucoki -

nase causing GCK-MODY
(MODY2) diabetes: Studies of
structure, function and regula -
tory mechanisms, leading to new
targets for diabetes treatment”
for graden ph.d. ved Universi -
tetet i Bergen, Institutt for kli -
nisk medisin. Arbeidet ble utført
ved Senter for medisinsk gene -
tikk og molekylærmedisin,
Institutt for klinisk medisin, UiB,
med Pål Rasmus Njølstad og
Lise Bjørkhaug Gundersen som
veiledere.

Enzymet glukokinase (GK) er
et nøkkelenzym i regulering av
blodsukkernivået. I bukspytt-
kjertelen fungerer GK som en
glukosesensor og er viktig for
normal produksjon av insulin.
Mer enn 600 mutasjoner finnes i
genet som koder for dette
enzymet, og de fleste fører til
«voksendiabetes» hos barn og
unge (maturity-onset diabetes of
the young, GCK-MODY) som
kjennetegnes med mild, arvelig
hyperglykemi. Flertallet av disse
mutasjonene forårsaker GCK-
MODY diabetes fordi GK
enzymet hos disse pasientene har
en redusert aktivitet. Hos noen
pasienter med GCK-MODY er
mutasjonene derimot forbundet
med tilsynelatende normal GK-
aktivitet, og den molekylære
årsak til sykdom hos disse
pasientene har hittil vært uklart.
Negahdar har funnet at årsaken
til diabetes i slike tilfeller kan
være feilaktig foldedannelse av
enzymproteinet, og videre ned-
satt stabilitet av enzymet i celler.
Disse funnene er viktige for
videre analyser av GCK-MODY
mutasjoner der sykdoms-
mekanismen fortsatt er uklar. 

Håkon Rei-
kvam for-
svarte 16.
mars sin
avhandling
”New
therapeutic
targets in
human acute

myeloid leukemia” for graden
ph.d. ved Universitetet i Bergen,
Institutt for indremedisin.
Arbeidet ble utført ved
hematologisk seksjon, med
Øystein Bruserud og Kimberly J.
Hatfield som veiledere.

Akutt myelogen leukemi
(AML) er en aggressiv type blod-
kreft med utgangspunkt i bein-
margen. Nye og forbedrete
behandlingsalternativ har bedret
prognosen for pasientene de siste
årene, men mange får tilbakefall.
Forskning har vist at AML-
pasienter er en mer heterogen
gruppe enn det en tidligere
trodde, og det er derfor viktige å
kartlegge undergrupper av
pasienter med like egenskaper for
å kunne skreddersy behandling
til hver enkelt pasient og ta i bruk
nye medikament. Reikvam har
analysert blod- og celleprøver fra
en større pasientgruppe med
AML for å kartlegge ulike signal-
protein. I disse analysene har
Reikvam også studert og evaluert
effekten av nye medikament i
pasientbehandling. I
avhandlingen til Reikvam inngår
fem arbeid. I de to første
arbeidene har Reikvam studert to
spesielle proteinsystem, matriks
metalloproteaser og
angiopoietiner, som begge er
viktige i beinmargsmiljøet. Effekt
av medikamentell behandling på
AML-celler ble også studert. Det
tredje arbeidet tar for seg varme-
sjokkprotein; en gruppe av int-
racellulære stabiliseringsprotein.
Nivået av disse proteinene ser ut
til å være assosiert med en
spesiell genmutasjon; FLT3-ITD,
som en finner hos omtrent hver
tredje AML-pasient og som er
assosiert med dårlig prognose.
Reikvam studerte effekten av
medikamentbehandling mot
disse varmesjokkproteinene. Det
fjerde arbeidet kartlegger effekt
av nye legemiddel mot en viktig
signalvei i AML; PI3K-AKT-
mTOR. I det siste arbeidet har
Reikvam og medarbeidere
kartlagt signalmolekyl (cytokin)-
profil i blodet hos pasienter med
akutt leukemi som skal gjen-
nomgå beinmargstransplanta-
sjon. Funnene viser assosiasjon
mellom cytokinprofil og risiko
for komplikasjonar etter trans-
plantasjon. 

Linda Sleire
forsvarte
1.juni sin
avhandling
”Studies of
human
cancers –
animal model
systems,

biological mechanisms and
therapeutic strategies” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Bergen, Institutt for Biomedisin.
Veileder har vært Per Øyvind
Enger.

Ulike krefttyper har mange
fellestrekk, men det er også mye
som skiller de fra hverandre. For
å øke effekten av kreftbehand-
ling, er det avgjørende å under-
søke hva som skjer i de ulike
kreftformene og utnytte dette for
å forbedre terapier. Til slike stu-
dier trengs det gode modeller, og
i sitt doktorgradsarbeid har
Linda Sleire utviklet en dyre -
modell, der mus med svekket
immunsystem også har fluore -
scerende celler. Dette kan
utnyttes i studier av en rekke
krefttyper, der musemodellene er
verter for kreftceller uten fluores-
cens fra pasienter. På den måten
kan man studere samspillet mel-
lom kreftceller og vertsceller i
vevet rundt tumoren. Slik kan
man finne ut om, og eventuelt
hvordan, normale celler blir
påvirket av og bidrar til kreft-
utviklingen. Dette kan benyttes
for å bedre behandling til
pasienter. 
Sleire har i doktorgrads-

arbeidet undersøkt hvordan en
kan bedre effekten av stråling i
hjernekreft. Det har blitt utviklet
en protokoll for gammakniv-
stråling av immunsvekket rotter
med hjernekreft, en strålemetode
som kan gi en stor dose stråling
med liten skade på normalt vev.
På hjernekreftcellelinjer har
Sleire vist at dersom man kom-
binerer stråling med
medikamentet Sulfasalazine
overleverer færre kreftceller
sammenliknet med hver enkelt
behandling alene. Studier av
ulike stressituasjoner på hjerne-
kreftceller har på cellelinjer vist
at proteinet NSE er viktig for
håndtering av slikt stress i kreft-
cellene. Lavt nivå av NSE har
også blitt assosiert med økt grad
av overlevelse, noe som kan
utnyttes i videre terapeutiske stu-
dier. 

Sjur Huseby
forsvarte 17.
febru ar sin
avhandling
”The cAMP
regulated
tran script -
ome. Rela -
tion to cell

proli fera  tion and death” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Bergen, Institutt for Biomedisin.
Arbeidet ble veiledet av Stein
Ove Døskeland med Rune
Kleppe som medveileder.

Huseby har undersøkt gener i
leukemi-, nerve- og leverceller
som reguleres av den cellulære
budbringeren syklisk AMP
(cAMP). De aktuelle cellene ble
dyrket og utrykket før omlag
15000 gen ble målt med og uten
aktivering av cAMP. Selv om alle
celletypene fikk lik behandling,
var det svært ulikt hvilke gener
som ble regulert. Kun noen få
gener viste samme respons i alle
celletypene. Dette viser at cAMP-
signalet også på genuttrykksnivå
er svært cellespesifikt. cAMP-
signalisering foregår via ulike
typer målproteiner som binder
cAMP i cellen. Huseby har
kartlagt hvordan disse mål-
proteinene påvirker genuttrykket
i de ulike celletypene. Resultatene
viser at det mest kjente mål-
proteinet spiller hovedrollen i
cAMP-regulert genuttrykk, men
at i nerveceller er det mulig at et
nylig oppdaget cAMP-mål-
protein (Epac) også påvirker
hvordan denne mottakeren
regulerer genuttrykk. Blant de
mange regulerte genene i disse
celletypene, var det ett gen som
kun ble aktivert i leukemicellene.
Økt uttrykking av dette genet
gjør at cellen produserer
proteinet Bim, et selvmords-
protein som fører til nøye kon-
trollert apoptose. Huseby fant at
økt produksjon av dette
proteinet alene kan forklare
hvorfor leukemicellene dør ved
cAMP-stimulering. Videre fant
han at Roscovitine, en kjent
hemmer av en gruppe cellesyk-
lus-regulatorer, blokkerte cAMP-
aktivering av dette Bim. Forskere
som tester ut Roscovitine i kreft-
behandling bør være klar over
denne effekten, fordi det kan
være lite gunstig å gi behandling
som blokkerer denne egenskapen
dersom kreftcellene har evnen til
å produsere selvmordsproteinet
Bim. 

Ane Hansen Kjenseth forsvarte
22. juni sin avhandling ”Post-
translational modi fication of the
tumor suppressor protein

connexin43 –
implications
for cell
communi -
cation and
cancer” for
graden ph.d.
ved Uni-
versitetet i

Oslo, Institutt for klinisk
medisin. Arbeidet ble utført ved
Seksjon for kreftforebygging,
Institutt for kreftforskning, OUS
Radiumhospitalet med Edgar
Rivedal og Edward Leithe som
veiledere. 

Utvidet kunnskap om meka -
nis mene involvert i kreftutvikling
er avgjørende for å forbedre fore -
bygging og behandling av syk-
dommen. I sin forskning har Ane
Hansen Kjenseth og hennes kol -
legaer studert mekanismer for
regulering av kommunikasjon
mellom celler gjennom gap
junction kanaler. Intercellulær
kommunikasjon via gap junc -
tions er av stor betydning for en
rekke fysiologiske prosesser, og
tap av denne formen for celle -
kommunikasjon er involvert i
flere sykdommer, inkludert kreft.
Å forhindre tap av denne typen
kommunikasjon mellom kreft-
celler er ansett som et lovende
angrepspunkt ved forebygging og
behandling av kreft.  Gap junc -
tion kanalene er bygget opp av
trans-membranproteiner som er
medlemmer av connexin fami -
lien. Gjennom kanalene kan
ioner og signal mole kyler diff-
undere fritt fra celle til celle. I
avhandlingen viser Kjenseth
hvordan kommunikasjon mel-
lom celler via gap junctions
reguleres ved post-translasjonelle
modifikasjoner av connexin43,
med fokus på ubiquitinering og
SUMOylering. Kjenseth har
identifisert en hittil ukjent post-
translasjonell modi fikasjon av
connexin43, SUMOylering. Con -
nexin43 modifiseres av SUMO-1,
-2 og -3, og SUMOylering ser ut
til å spille en viktig rolle i kon-
troll av niviået av funksjonelle
gap junction kanaler i plasma -
membranen. Behandling av
celler med tumor promotoren
TPA fører til ubiquitinering og
internalisering av connexin43
organisert i gap junctions.
Avhandlingen bidrar til en bedre
forståelse av hvilken rolle tidlige
endosomer har i trafikkering av
ubiquitinert connexin43 til
lysosomet. De ubiquitin-bind-
ende proteinene Hrs og Tsg101,
sammen med HECT E3 ubiqui -
tin ligasen Smurf2 ble vist å være
viktige i endocytose og degra der -
ing av connexin43. 

Anita Sveen
forsvarte 7.
mars sin
avhandling
”The tran -
scriptome
and prog -
nosis in stage
II and III

colorectal cancer” for graden
ph.d. ved Universitetet i Oslo,
Institutt for klinisk medisin.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for kreftforebygging, Institutt for
kreftforskning, OUS Radium-
hospitalet, med Rolf I. Skotheim
og Ragnhild A. Lothe som
veiledere.

Tykk- og endetarmskreft er
den nest mest vanlige kreft-
formen blant menn og kvinner i
Norge. Hvert år diagnostiseres
ca. 3600 nordmenn med denne
sykdommen, og bare ca. 60% av
disse vil overleve mer enn fem år.
Sveen og medarbeidere har
undersøkt variasjonen i gen-
uttrykk mellom kreftsvulster for
å bedre forståelsen av mekanis-
mene bak sykdommen, og for å
identifisere biomarkører med
klinisk potensiale. Det ble opp-
daget stor variasjon i mengden
alternativ spleising mellom
kreftsvulster, og basert på dette
ble ”transkriptomustabilitet”
beskrevet som en ny molekylær
karakteristikk for tykk- og
endetarmskreft. Transkriptomu-
stabilitet ble vist å være sterkt
assosiert både med genuttrykket
av spleisefaktorer, noe som er en
potensiell biologisk forklaring på
den observerte variasjonen, og
med dårlig overlevelse blant
pasientene. Én av disse spleise -
variantene, av genet SLC39A14,
ble undersøkt for potensiale som
diagnostisk og prognostisk
biomarkør for tykk- og ende -
tarms kreft. Stadieinndeling er
den primære prognostiske
faktoren for tykk- og endetarms-
kreft, men gir kun en veldig grov
inndeling. Dette fører til under-
eller overbehandling av mange
stade II og III pasienter. Sveen og
medarbeidere utviklet gen-
uttrykkssignaturen ColoGuide -
Pro som en prognostisk test for
disse pasientene. Testen måler
uttrykket av sju gener som ble
identifisert fra genomvide ana-
lyser ved hjelp av avansert statis-
tisk modellering av overlevelse i
en testserie av 95 pasienter.
Prognostisk potensiale ble vali -
dert i to uavhengige pasientserier
(n = 77 og 215), noe som indike -
rer stor verdi i en fremtidig
klinisk test. 

DOKTOR
GRADER
Nye

NBS-nytt ønsker i tiden frem-
over å gi en kort omtale av nye
doktorgrader. Det er redak-
sjonsmedlemmene i de enkelte
lokalforeninger som har
ansvaret for å lage disse
omtalene. Vi håper at nye
doktorander og deres veiledere
bidrar med å sende infor-
masjon (og gjerne bilde av
doktoranden) til det lokale
redaksjonsmedlem (listet på
side 3 i bladet). 
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Anne Wæhre
forsvarte 4.
juni sin
avhandling
”Chemokines
in cardiac re -
modelling
and heart
failure, and

their role in regulation of small
leucine-rich pro teo glycans in the
extracellular matrix” for graden
ph.d ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for eksperimentell medisinsk
forskning (IEMF) med Professor
Geir Christensen som veileder.

Hjertesykdom er den vanligste
årsaken til død i Norge. Mange
hjertesykdommer ender med
hjertesvikt. Denne tilstanden kan
ikke kureres. Det er et stort behov
for ny kunnskap om under lig -
gende årsaker til hjertesvikt.
Immunaktivering og beten nelse
kan være involvert i utvik lingen
av hjertesvikt. Lege Anne Wæhre
har i sitt doktorgradsarbeid stu -
dert rollen til cytokiner og kjemo -
kiner ved hjertesvikt. Cytokiner
og kjemokiner er stof fer som er
involvert ved betennelse. I sin
avhandling  har Wæhre og med-
arbeidere vist at kjemo kiner som
er oppregulert ved både klinisk og
eksperimentell hjertesvikt kan
regulere små proteiner i hjerte -
vevet; small leucine-rich proteo -
glycans (SLRPs). SLRPs er viktige
for korrekt regulering av kollagen
som er viktig for hjertets struktur.
Mus som manglet et kjemokin,
CXCL13, utviklet en stor utvidelse
av hjertet etter å bli utsatt for
vedvarende stress i form av at
hjertet må pumpe mot økt mot-
and. Disse musene, i motsetning
til normale mus, manglet også
evnen til å oppregulerer SLRPs
ved stress. Videre analyser viste at
CXCL13 og flere andre kjemo -
kiner oppregulerer flere SLRPs.
Dette indikerer at kjemokiner har
en viktig funksjon ved hjertesvikt
ved å kontrollere SLRPs. Wæhres
resultater kan på lengre sikt lede
fram mot helt nye behandlings-
former hos pasienter med hjertes-
vikt. 

Cathinka
Halle for-
svarte 12. juni
sin avhand -
ling “Biomar -
kers in che -
mo radio-
therapy of
cervical

cancer: Focus on EGFR and
DCE-MR imaging” for graden
ph.d ved Universitetet i Oslo,
Institutt for klinisk medisin.

Arbeidet ble utført ved Seksjon
for strålingsbiologi, Institutt for
kreftforskning, OUS Radiumhos-
pitalet med Heidi Lyng som
veileder og Gunnar B. Kristensen
og Claes Tropé som biveiledere. 

Det er et stort behov for
biomar kører i behandlingen av
livmorhalskreft. Disse vil kunne
brukes til å forutsi om pasienten
vil få effekt av standard behand-
ling eller trenger en mer omfat -
tende behandling for å overvinne
kreftsykdommen. Det er i tillegg
viktig å utvikle anvendelige me -
to der for bruk av biomarkør ene i
klinikken. I sin avhandling har
Halle anvendt mikromatrise- og
immunhistokjemiske teknik ker
og studert gendose, proteinnivå
og fosforyleringsstatus av den
epidermale vekstfaktor-resep -
toren (EGFR) i 236 livmorhals-
kreftpasienter, for å undersøke
EGFRs potensiale som en bio -
markør. Videre undersøkte hun
om funksjonell avbildning kan
brukes for å avbilde biomarkører
eller en aggressiv fenotype i liv -
morhalskreftsvulster. EGFR er
foreslått som biomarkør for
aggressiv sykdom i mange kreft-
typer, men dens kliniske relevans
i livmorhalskreft er kontro -
versiell. Halle og hennes kolle -
gaer fant at at pasienter med
høyt uttrykk av ekto-domene
isoformer av EGFR i krefts-
vulsten hadde økt risiko for til-
bakefall etter standard behand-
ling. Denne EGFR isoformen
kan være en helt ny biomarkør i
behandlingen av livmorhalskreft
og bør også undersøkes i andre
kreftformer. Funksjonell avbild-
ning, som DCE-MRI, har nylig
vist seg som en spennende
metode for å evaluere biologien
og aggressiviteten til en krefts-
vulst. For å kunne utnytte
potensialet til denne metoden i
klinikken, er det behov for å for-
stå den mole ky lære bakgrunnen
til bildene. Halle og hennes
kollegaer demonstrerte i dette
arbeidet at en DCE-MRI para -
meter var prediktiv for pasien -
tenes overlevelse. Resultatene
hennes tydet videre på at den
ikke-invasive metoden DCE-
MRI kan bli brukt til å iden-
tifisere pasienter med hypoksi-
relatert behandlingsresistens. 

Eldrid
Borgan for-
svarte 25. mai
sin avhand -
ling “Tran -
scrip tomics
and meta -
bolo mics of
breast cancer

to improve the understanding of
disease mechanisms and treat -
ment response”  for graden ph.d.
ved universitetet i Oslo. Arbeidet
ble utført ved avdeling for gene -
tikk, Oslo universitetssykehus
Radiumhospitalet og hos MR
Cancer gruppa, NTNU. Hoved-
veileder var Therese Sørlie og
medveiledere var Anne-Lise Bør -
resen-Dale, Ingrid Gribbestad og
Ole Christian Lingjærde.

Ved å måle genuttrykk i bryst-
kreftsvulster med mikromatriser
er det kjent at svulstene kan deles
inn i fem subgrupper: luminal A
and B, basal-like, HER2-enriched
og normal-like. Kreftmetabo lisme
er avvikende fra normal metabo -
lisme, og målet for dette arbeidet
var å øke forståelsen av sykdoms-
meka nismer ved å kombinere
transkriptomiske og meta bo -
lomiske målinger av brystkreftvev.
Ved hjelp av genekspresjons-
mikromatriser og high resolution
magic angle spinning magnetic
resonance spectroscopy (HR
MAS MRS) har Eldrid Borgan og
kollegaer vist at Luminal A, den
største undergruppen av bryst-
kreft, kan deles inn i tre nye
undergrupper. I en av de nye
undergruppene hadde svulstene
realtivt lavt nivå av glukose og
høyere nivå av alanin og laktat,
som tyder på en sterkere aerob
glykolyse (War burg effekt) i disse
svulstene. Kovariasjon mellom
nivåer av metabolitter eller
microRNA og mRNA, ble brukt
til å generere nye hypoteser om
hvilke roller disse molekylene har
i brystkreft. For eksempel var
kolin assosiert med cellesyklus og
hsa-miR-1225- 5p med srep ons til
stress.Ved å bruke direkte  trans-
planterte xenograft-model ler som
representerte basal-like og lumi -
nal-like brystkreft, ble forskjeller i
fosfatidylkolin metabolisme
obser vert både på genekspresjons-
og metabolittnivå. Behandling
med anti-angio genese medika -
men tet bevacizumab ga best
veksthemmende effekt i basal-like
xenograften, som var reflektert
både på transkriptomisk og
metabolomisk nivå. Glycerofos-
fokolin ble foreslått som en bio -
markør for å monitorere bevaci -
zumab behandling, begrunnet i
dens subytype-spesifikke forand-
ring i konsentrasjon.

Ida Gjervold Lunde forsvarte
10.mai sin avhand ling “Mole cular
mecha nisms of heart fai lure;
Nuclear Factor of Activated T-cell
(NFAT) signaling in myocardial
hypertrophy and dysfunction” for
graden ph.d ved det Medi sinske
Fakultet, Universitetet i Oslo.

Arbeidet ble
utført ved
Institutt for
Eksperi men -
tell Medisinsk
forskning,
Oslo Uni-
versitets-
sykehus

Ullevål, under veiledning av
Cathrine R. Carlson og Geir
Christensen. 

Hjertesvikt (HS) er en kronisk
tilstand med redusert fylling og
pumpefunksjon, og årsakene til
dette kan være medfødt, infarkt,
høyt blodtrykk, diabetes, klaffe -
sykdom, infeksjoner, svangerskap
eller cellegiftbehandling. Lunde
har studert spesifikke isoformer
og aktivatorer av den sentrale
«calcineurin-NFAT» signalveien i
isolerte celler, i hjertemuskel -
biopsier fra pasienter med trang
aortaklaff, og i mus, rotter og fisk
med hjertesykdom. NFAT trans-
kripsjonsfaktorer defosforyleres
av calcineurin og kardiomyo cytter
uttrykker 4 NFAT isoformer, men
lite er kjent med hensyn på spesi -
fikk regulering av disse. Ved HS
endres uttrykket av ca. 2000-4000
gener, og de med høyest sannsyn-
lighet for endret uttrykk har
NFAT seter i promoter-regionen.
Lunde og medarbeidere fant at
noradrenalin og angiotensin
aktiverer spesifikke NFAT iso-
former i kardiomyocytter tidlig i
sykdomsforløpet. Ved å etterlikne
utskiftning av aortaklaff hos i
aortastenosepasienter i transgene
NFAT-luciferase reporter mus,
fant de at NFAT aktivering rever -
seres når trykkoverbelastning av
ventrikkelen termineres. Synde -
can-4, et proteoglykan som er
oppregulert i sviktende hjerter, ble
funnet å være essensiell for utvik -
ling av patologisk vekst via akti -
vering av calcineurin-NFAT. I
ørret fant de at høyt plasma
kortisol induserte NFAT akti -
vering, noe som pekte på evolu-
sjonær konservering av NFAT
aktivering ved hjertesykdom.
Håpet er at en bedre grunnfor-
ståelse av signalkaskader i svikt -
ende kardiomyocytter i fremtiden
vil danne grunnlag for nye terapi-
strategier for de mer en 20-talls
millioner av mennesker som lever
med hjertesvikt. 

Jon Riise for-
svarte 19. juni
sin avhand -
ling ”Inotro -
pic Effects of
Prostagland-
ins in Ventri -
cular Myo -
cardium” for

graden ph.d ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet har blitt utført på
Farmako logisk institutt ved Uni-
versitetet i Oslo med Kurt A. Kro-
bert og Finn Olav Levy som
veiledere.

Hjertesvikt er et klinisk syn-
drom karakterisert ved typiske
symptomer og tegn, som tung -
pust, hevelser og redusert uthold-
enhet. Prostaglandin-moduler-
ende behandling av pasienter med
hjertesvikt har hatt negative effek -
ter i kliniske studier. Både hem -
ming av prostaglandinsyntese
med NSAIDs, og bruk av prostag-
landiner i behandling av alvorlig
hjertesvikt, har ført til økt døde -
lighet. Det er foreløpig uvisst om
prostaglandiner kan påvirke hjer-
tets kontraktilitet. I studiene in -
klu  dert i denne doktorgraden,
vises det for første gang at pros-
taglandiner kan påvirke kontrak -
tilitet av både sviktende og ikke-
sviktende myokard. Nærmere
bestemt får hjertevev fra ikke-
sviktende hjerter økt kontrak tili -
tet, mens myokard fra svikt ende
hjerter får redusert kontraktilitet,
når det stimuleres av prostag-
landiner. I sviktende hjer ter kan
prostaglandiner imidlertid for-
sterke den inotrope effekten av
serotonin og kateko laminer.
Myokard brukt i studiene er tatt
fra eksplanterte hjerter under
transplantasjon ved Rikshospi -
talet, og har derfor god overfør -
ingsverdi til hjertesviktpasi enter.
Motstridende og tvetydige effek -
ter av prostaglandinmodulerende
behandling av hjertesvikt pasienter
kan dermed til dels forklares med
ulik inotrop respons på prostag-
landiner avhengig av grad av
hjertesvikt. Resultatene fra denne
avhand lingen bidrar til økt inn-
sikt i kardiovaskulære effekter av
medisi ner som påvirker prostag-
landiner, samt bidra til nye tera -
peutiske strategier i behandlingen
av hjertesviktpasienter i
fremtiden.

Kari Røste
Lybeck for-
svarte 6. juni
sin avhan -
dling “Myco -
bac terium
avium subsp.
paratubercu -
losis infection

in goats - Immune responses and
diagnosis with emphasis on
interferon gamma production”
for graden ph.d ved Norges
veterinær høg skole. Arbei det er
utført ved Veterinærinsti tuttet,
seksjon for immu nologi, med
Ingrid Olsen, Anne K. Storset og
Berit Djønne som veiledere. 

Paratuberkulose er en kronisk,
granulomatøs betennelse i tarm
og tarmlymfeknuter hos drøv -
tyggere, forårsaket av Mycobac te -
rium avium subsp. paratubercu -
losis (MAP). Sykdommen kan
føre til betydelige produksjonstap.
Cytokinet interferon gamma
antas å være av stor betydning for
beskyttelse mot MAP. Interferon
gamma-produksjonen blir kon-
trollert av det anti-inflamma -
toriske cytokinet interleukin-10
(IL-10), for å oppnå en balanse
mellom beskyttende immunitet
og immunpatologi. Tidlig diag -
nostisering av paratuberkulose er
vanskelig fordi antistoffer i blodet
og bakterier i avføringen ofte først
kan påvises i senere stadier av syk-
dommen. Interferon gamma-
testen er ansett å ha høyest poten -
sial når det gjelder tidlig diagnos-
tisering av sykdommen. Doktor-
gradsarbeidet viste at måling av
interferon gamma-produksjon
kan være nyttig for diagnos-
tisering av paratuberkulose hos
geit i Norge, men smittede geiter
ble oppdaget senere enn forventet
ved denne testen. Selv om meto -
den i en del tilfeller var mer føl -
som enn dyrking av bakterien og
måling av antistoffer i blod, ble
sykdommen i andre tilfeller opp-
daget like raskt ved disse mer tra-
disjonelle metodene. Arbeidet
viste også at IL-10-produksjon
kan begrense produksjonen av
interferon gamma. Ved å hemme
IL-10 økte følsomheten av inter -
feron gamma-testen, men på
bekostning av testens nøyaktighet.
Mange av geitene med paratu-
berkulose hadde alvorlige syk-
domsforandringer, samtidig som
det ble påvist høy produksjon av
IL-10. IL-10-produksjonen kan
ha bidratt til å gjøre infeksjonen
mer alvorlig, men kan også bare
ha vært en konsekvens av en
omfattende betennelsesprosess.

Kari Lima
forsvarte 1.
februar sin
avhandling
”The 22q11.2
deletion syn-
drome; Clini -
cal, immuno -

logical, endocrine and dental
aspects” for graden ph.d. ved uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet er ut -
ført ved Institutt for klinisk me -
disin og var et samabeid mellom
Endokrinologisk avdeling ved
Akershus Universitetssykehus og
Barneklinikken på Rikshospitalet
med Ivar Følling og Tore G.
Abrahamsen som veiledere.

Dette er den første norske
kartleggingen av 22q11.2 dele-

sjonssyndromet, også kalt
DiGeorge syndrom eller Velocar-
diofacialt syndrom. Kartleggingen
viste at vi til nå bare har diagnos-
tisert 1 av 3 med denne tilstanden
i Norge hvis man regner at 1 av
4000 levende fødte er affisert. Syn-
dromet affiserer mange ulike
organer, bl.a. hjertet, tymus,
biskjoldkjertlene og den myke
ganen. Syndromet er regnet som
en immunsvikttilstand fordi
tymus er underutviklet ved fød -
selen. Lima brukte flowcytomet-
riundersøkelse av CD3-CD45RA-
CCR9 og TREC (T-cell receptor
rearrangement excision circles)
for å se på helt nydannede T celler
(recent thymic emigrants). I av -
handlingen vises det at pasienter i
alle aldre lager for få nye T-lymfo -
cytter sammenliknet med alders-
matchede kontroller. Det fører til
et dårligere immunforsvar gjen-
nom hele livet med økt infek-
sjonstendens hos barna og ser ut
til å gi økt forekomst av auto-
immune sykdommer i voksen
alder; 25 % hadde neonatal
hypokalsemi retrospektivt. Det
bedret seg hos de fleste, men viste
seg å komme tilbake i alle aldre
uavhengig av om de hadde lave
verdier neonatalt. Med systema -
tisk oppfølging kan hypoparat -
hyroidismen oppdages før den gir
alvorlige symptomer. Tannemal -
jen er også svakere, men dette
synes ikke å være avhengig av lavt
kalsiumnivået slik man tidligere
har trodd. I avhandlingen vises
det at symptomene forandrer seg
fra barn til voksen alder etter et
typisk mønster. Med økt kunn-
skap om 22q11.2 DS blant alle
involverte spesialister, kan
diagnosen stilles tidligere og
personene som rammes få en
bedre og mer systematisk
medisinsk oppfølging og til-
rettelegging i barnehage og skole. 

Lise Román
Moltzau for-
svarte 29. juni
sin avhan -
dling: “Effects
of natriuretic
peptides on
contractility

and cGMP-compart men tation in
failing rat myocardium” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Farmako logisk Institutt under
veiledning av professor Finn Olav
Levy og Eirik Qvigstad. 

Plasmanivåer av natriuretiske
peptider (NP) øker ved hjertesvikt
(HS), og effektene av NPer er
foreslått å være gunstige ved HS.
Selv om noen studier viser direkte
effekter av NPer i hjertet, er

effektene av endogene NP
reseptor agonister ikke klargjort,
og litteraturen er til en viss grad
motstridene. Videre er de fleste
studier gjort i normale hjerter.
Denne avhandlingen adresserer
effektene av BNP (NPreseptor-A
agonist) og CNP (NPreseptor-B
agonist) på hjertets kontraktilitet i
venstre ventrikkel fra HS rotter.
Studien viser komplekse effekter
av NPer med en kompartmenta -
lisering av signalveiene som
aktiveres av BNP og CNP. Til tross
for at begge NPer økte cGMP, var
det bare CNP som hadde effekter
på kontraktilitet alene eller ved til-
stedeværelse av �1-adrenerg resep -
tor (�1-AR)-stimulering. Effektene
på kontraktilitet og signalerings-
veiene for CNP involverte både et
samspill mellom cGMP og cAMP
systemet gjennom forsfodie ste -
raser og protein kinase G (PKG)-
medierte effekter. CNP ga en
kraftig potensiering av �1-AR -
indusert kontraksjon gjennom
fosfodiesteraseE3 hemming som
kan være en potensiell ugunstig
effekt ved HS. De PKG-medierte
effektene av CNP, redusert kon -
traksjon og redusert relaksasjons-
tid,  ble kun moderat regulert av
fosfodiesteraser. Den globale
cGMP økningen av begge NPer
var hovedsakelig og kraftig regu -
lert av fosfodiesteraseE2, men det
ble ikke observert effekter av BNP
på kontraktilitet ved å hemme
fosfodiesterasene PDE2, PDE3 og
PDE5, noe som tyder på at fos-
fodiesterase-regulering ikke er
forklaringen på hvorfor CNP og
BNP gir ulike effekter. Resul tatene
tyder på at det kan være en
balanse mellom gunstige og
ugunstige effekter av NPer i
hjertet. Dette kompliserer den
nåværende oppfatningen om at
NPer er gunstige ved hjertesvikt.

Manohar
Pradhan for-
svarte 22.
mars sin
avhandling
“DNA ploidy
and DNA
index in
endometrial

carcinoma” for graden ph.d. ved
Universitet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Avdeling for Patologi
og Institutt for Medisinsk Infor-
matikk, Radiumhospitalet med
Björn Åke Risberg som veileder. 

Endometriekarsinom er den
hyppigste gynekologiske kreft-
typen i Norge. Hvert år rammes
rundt 600 kvinner av sykdommen
og rundt 10 % får tilbakefall etter
behandling. Pradhan og med-
arbeidere har benyttet bildecyto-
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metriske analyser for å undersøke
DNA ploidi av tumorkjerner.
Basert på DNA innhold, kan svul -
ster klassifiseres som diploide,
aneuploide eller tetraploide. I til-
legg kan man beregne DNA
indeks som er en verdi som
beskriver forholdet mellom DNA
innholdet i en populasjon av
celler sammenlignet med DNA-
innholdet i diploide celler. I en
undersøkelse av 391 endomet-
riekarsinomer, fant de at ulike his-
tologiske undertyper er assosiert
med ulik DNA ploidi status.
Endo metrioide adenokarsinomer
(EAK) var hovedsakelig diploide,
mens serøse adenokarsinomer
(SAK) og klarcellede adenocarci -
nomer (KAK) hovedsakelig var
ikke-diploide. Lavgradige EAK,
om aneuploid, hadde en DNA
indeks <1,20, i motsetning til
aneu ploide SAK og KAK som
hadde en DNA indeks over 1,20. I
en undersøkelse med 937 pasien -
ter med stadium I og II EAK, fant
forskningsgruppen at DNA ploidi
kan være en prognostisk markør
for tilbakefall. Pasienter med en
aneuploid tumor med DNA
indeks 1,06-1,20 har oftere til-
bakefall i vagina enn pasienter
med en diploid tumor, mens pasi -
enter med en aneuploid tumor
med DNA indeks >1,20 har enda
hyppigere tilbakefall, og disse
forekommer som oftest i eller
utenfor bekkenet. I tillegg har
forskningsgruppen vist at kreft-
celler fra utskrap og fra opera -
sjonspreparat har forskjellig DNA
ploidi i rundt en fjerdedel av pasi -
entene, sannsynlig på grunn av
tumorheterogenitet, og at resul -
tatet i operasjonspreparat er best
egnet for bruk i prognostisk sam -
menheng. Alt i alt ser det ut til at
DNA ploidi og dets parametere
kan bidra til å skille mellom
pasienter med behov for ulik
behandling. 

Trine Baur
Opstad for-
svarte15. juni
sin avhand -
ling ”Selected
Polymor -
phisms in

Coronary Heart Disease - Influ -
ence on gene expression and
circulating levels of athero -
thrombotic risk markers” for
PhD graden ved Det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Senter for
klinisk hjerteforskning, Hjerte -
medisink avdeling, Oslo uni-
versistetessykehus, Ullevål, under
veiledning av Ingebjørg Seljeflot
og Harald Arnesen. 

Koronar hjertesykdom er et
stadig økende helseproblem i
Norge, og forskning har mye vært
rettet mot årsaker forbun det med
aterosklerose utvikling i hjertets
kransarterier, som dels kan
skyldes livsstil og dels arve lighet. I
avhandlingen er det studert
polymorfismers effekt på gen-
uttrykk og sirkulerende nivå av
markørene interleukin-18 (IL-
18), matrix metalloproteinase-9
(MMP-9), tissue factor (TF) og
tissue factor pathway inhibitor
(TFPI), hos 1000 pasienter med
stabil koronar hjertesykdom.
Markørene er tidligere assosiert
med ateroskleroseprosessen og til
trombedannelse i kransarteriene.
Forekomsten av polymorfismene
ble spesielt studert hos de som i
tillegg hadde de livsstil-relaterte
tilstandene diabetes type 2, meta -
bolsk syndrom og høyt blodtrykk.
Ved å undersøke genetiske regu -
ler ingsmekansimer av biomar -
kører involvert i disse prosessene,
kan deres betydning ved koronar
hjertesykdom belyses. Funnene i
avhandlingen viser at noen
polymorfismer ga betydelig end-
ring i sirkulerende nivå og i funk-
sjon av markørene, spesielt hos
pasienter med diabetes og meta -
bolsk syndrom. Noen av end-
ringene i sirkulerende nivå var
kjønnsrelaterte, og noen genererte
også faktorer som bidrar til trom-
bedannelse. Flere av polymorfis-
mene var mere forekommende
hos kvinner med diabetes og hos
pasienter med forhøyet blodtrykk.
Resultatene i doktorgradsarbeidet
har gitt ny kunnskap om enkelte
polymorfismers betydning, og vil
kunne bidra til å identifisere
pasienter med høyere risiko for
nye hendelser ved koronar
hjertesykdom.

Bjørn
Oddvar
Strøm for-
svarte 23.
mars sin
ph.d-avhand -
ling: “Nuclear
receptor

NGFI-B: Functional aspects and
role in neuronal cell death”.
Arbeidet ble utført ved Farma -
søytisk institutt, Universitetet i
Oslo, under vei led ning av Ragn -
hild E. Paulsen og Avi Ring.

NGFI-B (Nerve Growth Factor
induced clone B) er en kjerne -
reseptor og ”immediate early
gene” som er involvert i mange
fysiologiske prosesser, inkludert
celledød og stressregulering.
Regulering av disse prosessene er
av interesse i mange ulike syk-
dommer, inkludert kreft og

nervrodegenerative sykdommer. I
Strøms arbeid ble det utviklet to
metoder for å transfektere dyr -
kede korncellenevroner fra kyl-
linglillehjernen. Den ene metoden
baserte seg på et kommersielt til-
gjengelig liposom basert system
(Metafectene® Pro), mens den
andre brukte et system for elekt-
roporering av adherente celler
(Cellaxess® CX1). Begge meto -
dene gav akseptable transfek-
sjonseffek tiviteter. Elektropo -
reringsmeto den var spesielt vel -
egnet for mikroskopi, siden den
gav mange celler i samme synsfelt.
Det ble også funnet at kylling-
nevroner uttrykker protein i
samme familie som NGFI-B ved
hjelp av et reportergensystem.
Proteinnivåer er viktig for NGFI-
Bs fysiologiske effekter, og NGFI-
B induseres av mange ulike
stimuli. Siden proteinet har en
kort halveringstid er det også
mulig at regulering av protein-
stabilitet er viktig for regulering av
proteinnivået. Strøm fant at be -
handling av celler med EGF, som
er kjent for å indusere forfory -
lering av NGFI-B, øker proteinets
stabilitet, og at en mutasjon som
mimikerer denne forforylering
også stabiliserer NGFI-B. NGFI-B
kan indusere celledød ved å
interagere med Bcl2 og endre
dens egenskaper fra antiapop -
totiske til proapoptopisk. Strøm
og medarbeidere fant at ved å
regulere nivået og effekten av
NGFI-Bs interaksjonspartner
RXR kan man hindre NGFI-B i å
lokalisere til mitokondriene og
dermed indusere celledød. Man
var dermed i stand til å beskytte
korncellenevroner fra glutama -
tindusert celledød ved å gi 9-cis
retinsyre, en RXR agonist. Dette
funnet kan ha et terapeutisk
potensial.

Fredrik
Lauritzen
disputerte 26.
april for
graden Ph.D.
ved Uni-
versitetet i
Oslo med
avhandlingen

”Monocarboxylate transporters
in temporal lobe epilepsy”.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for medisinske basalfag, avdeling
for anatomi og Senter for mole -
ky lærbiologi og nevrovitenskap,
UiO, og ved Dept. of Laboratory
Medicine, Yale University, under
veiledning av Linda H. Bergersen
(UiO) og Tore Eid (Yale).

Epilepsi rammer 1 % av
verdens befolkning hvorav 1/3 av
disse pasientene har problemer

med å kontrollere anfallene med
antiepileptiske medikamenter.
Disse pasientene har ofte mesial
temporallapp epilepsi (MTLE)
hvor anfallene gjerne starter i
hippocampusformasjonen. Det er
i stor grad ukjent hvilke meka -
nismer som forårsaker anfallene i
MTLE, men forstyrret energi-
metabolisme i hippo campus og
omkringliggende hjernestruk -
turer er foreslått som en viktig
bidragsyter. Hjernens viktigste
energisubstrat er glu kose, men
nervecellene kan også bruke
monokarboksylater, som laktat,
pyruvat og ketoner, spesielt under
forhold med høy hjerneaktivitet.
Hjernen er helt avhengig av tilst-
rekkelig energiforsyning for å
fungere normalt. Redusert energi-
metabolisme kan blant annet føre
til nevrontap og forårsake nevro -
logiske proble mer. I dette pro-
sjektet har vi studert distribu-
sjonen av mono carboxylat-trans-
portørerene, MCT1 og MCT2 i
hippocam pus formasjonen hos
MTLE pasienter og i dyremo -
deller for denne sykdommen.
MCT1 er normalt uttrykt på
blod-hjerne barrieren og trans-
porterer mo no karboksylater mel-
lom blod og hjernens ekstra-
cellulærvæske, mens MCT2 blant
annet finnes på astrocyttenes plas-
mamembran, spesielt på ende -
føttene som omkranser blodka -
rene. Astrocyttene er antatt å
spille en viktig rolle i forsyningen
av monokarboksylater til nevro -
nene via sine lange prosesser.
Lauritzen har funnet at distribu-
sjonen av MCT1 og MCT2 er
endret i den epileptiske hjernen.
Basert på våre funn foreslår vi at
transporten av monokar-
boksylater mellom blodet og
hjernens ekstracellulærvæske er
redusert, mens transporten i
hjernens nevropil er økt, med
viktige implikasjoner for hjernens
metabolisme og eksitabilitet. 

Guro Katrine
Sandvik for-
svarte 21. juni
avhand lingen:
“Characteri -
zation of
oxygen-depen -
dent processes
in the anoxia-

tolerant crucian carp” for graden
ph.d ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for mole kylær biovitenskap med
Göran E. Nilsson som veileder.

Karussen er en meget spesiell
fisk som kan leve uten oksygen i
aktiv tilstand i flere måneder ved
lav temperatur. Sandvik har brukt
denne  fisken som modell system

for å studere oksygen avhengige
prosesser og tilpasninger i disse til
perioder med hypoksi og anoksi
(lite eller ikke noe oksygen). Hun
fant at karussen akkumulerer
nitritt (NO2-) i hjertet når
oksygen ikke var tilgjengelig.
Dette er interessant for i de siste
årene har det blitt vist at nitritt og
nitrogenoksid (NO) dannet fra
nitritt kan beskytte mot skader
etter hjerte infarkt i pattedyr ved å
redusere produksjonen av frie
radikaler ved reoksygenering.
Resultatene viste at nitritt trolig
blir transportert fra blodet til
vevene (særlig hjertet) i anoksisk
karuss, og at dette muligens
beskytter mot skader når oksygen
dukker opp igjen etter en anok -
sisk periode.
Produksjon av deoksyribonu-

kleotider, katalysert av ribonu-
kleotid reduktase (RNR) er en
annen oksygenavhengig prosess
som ble studert. RNR bruker
oksygen for å danne et tyrosyl -
radikal, som igjen er nødvendig
for at enzymet skal være aktivt.
Fordi celledeling krever store
mengder nytt DNA (og dermed et
aktivt RNR) kan celledeling ten -
kes å være problematisk uten
oksygen. Gjennom kloning og
sekvensering av karussens gener
for RNR ble det funnet at enzy m -
ene var svært like de som finnes i
pattedyr, inkludert omgivelsene
rundt tyrosylra dikalet (studert
med EPR). Forklaringen på at
karuss kan ha celledeling i anoksi
er trolig et veldig stabilt radikal i
RNR. Resultatene fra denne
avhand lingen tyder på at mange
prosesser i karussen viser tilpas-
ninger til anoksi og hypoksi på
ulike måter. Disse tilpasningene
kan brukes til å finne metoder for
å unngå skader i anoksisk vev,
som for eksempel ved hjerte -
infarkt og hjerneslag. 

Kristin Støen
Gunnarsen
forsvarte
30.mars sin
avhandling: ”T
cell receptor
expression and
engineering”
for graden

ph.d. ved Universitetet i Oslo, det
Matematisk-Naturvitenskaplige
fakultet. Arbeidet ble utført ved
Senter for immunregulering,
Institutt for molekylær bioviten-
skap og Avdeling for Immu no -
logi, med Inger Sandlie som
hovedveileder og Geir Åge Løset
som bivei leder.

T- og B-celler har som funksjon
å gjenkjenne og beskytte kroppen
mot mikroorganismer som

bakterier og virus. Cellene benyt -
ter antigen-spesifikke reseptorer i
denne gjenkjennelsesprosessen,
kalt T-celle resep torer (TCRer) på
T-celler og antistoff (Ab) på B-
celler. I motsetning til Ab som har
utvik let seg til å fungere som
løselige reseptorer, er TCRene
membranbundne reseptorer.
Effektive ekspresjonssystemer
finnes for Ab, og dette har ført til
detaljert karakterisering av ett
stort antall Ab varianter. I motset-
ning, har forsøk på å utvikle
effektive bakterielle ekspresjons-
systemer for løselige TCRer vist
seg vanskelig, ettersom resep -
torene har en tendens til å aggre -
gere og feilfoldes. I sin avhandling
har Gunnarsen utarbeidet en ny
periplasmatisk ekspresjons-
metode for produksjon av løse lige
T-celle reseptorer (TCRer) i E.
coli. Mer spesifikt har effekten av
overuttrykk av det molekylære
chaperonet FkpA, kulturbeting-
elser og molekylærdesign av
løselige TCRer blitt undersøkt
med hensyn på periplasmatisk
ekspresjonsutbytte. Videre har
hun utviklet en metode for å øke
stabiliteten til TCRer vha pro tein-
engineering og bruk av fag-dis -
play. Stabilitets-engineering av
TCRer ble utført ved å utsette ett
fag-bibliotek, bestående av en
samling av TCR-mutanter, for
høy temperatur og deretter
selektere de som tålte påkjenn-
ingen vha binding til konfor-
masjonsavhengige monoklonale
antistoff. Også her ble effekten av
å overuttrykke det molekylære
chaperonet FkpA undersøkt.
Nøkkelfunn i avhandlingen er at
vellykket produksjon og stabili -
sering av TCRer avhenger av over-
uttrykk av det molekylære chape -
ronet FkpA. De nye meto dene har
gjort det mulig å stu dere hvordan
T celler fra cølia kipasienter via sin
TCR gjenkjenner glutenantigen
presentert på MHC molekyler.  

Anne Berit
Dyve
Lingelem for-
svarte 29. mars
sin avhandling
«Intracellular
transport of
Shiga toxin
and ricin» for

graden ph.d ved Universitetet i
Oslo ved det Matematisk-
Naturvitenskapelige fakultet.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Biokjemi, Institutt for kreft-
forskning, OUS Radiumhos-
pitalet, med Kirsten Sandvig og
Sascha Pust som veiledere.

Bakterietoksinet Shiga toksin
og plantetoksinet ricin består av

en toksisk A-kjede og en B-enhet
som bindes til celleoverflaten.
Etter endocytisk opptak trans-
porteres toksinene via Golgi
apparatet til endoplasmatisk
retikulum (ER) ved såkalt retro-
grad transport. I ER separeres A-
kjeden fra B-enheten og A-kje den
transporteres ut i cytosol og hem -
mer proteinsyntesen.  Lingelem
og medarbeidere har identifisert
flere proteiner som regulerer toks-
intransport. Sorting nexin
(SNX)1 og 2 er involvert i trans-
port fra endo somer til Golgi
apparatet. Nedregulering av SNX1
og SNX2 førte til redusert trans-
port av Shiga toksin til Golgi
apparatet, og studiene tyder på at
disse proteinene er viktige for
retrograd transport av Shiga tok -
sin. Nedregulering av SNX8 førte
derimot til en sterk økning i Shiga
transport til Golgi apparatet mens
ricintransport var lite påvirket.
Flotilliner er proteiner som stabi -
liserer membrandomener kalt
lipid rafts. Lokalisering av Shiga
toksin reseptoren i lipid rafts er
viktig for intracellulær sortering
av toksinet. Nedregulering av
flotillin 1 og 2 økte toksisiteten av
både Shiga toksin og ricin. Ricint-
ransport til ER økte også, mens
hemmet flotillin 1-utrykk ga
redusert transport til Golgi
apparatet. Studiet har også vist at
surgjøring av endosomer ikke er
viktig for Shiga toksin transport,
men at protonpumpen som
regulerer surgjøringen påvirker
transport til Golgi apparatet. Økt
kunnskap om toksintransport er
viktig for å forbedre behandling
av toksininduserte sykdommer og
for å kunne utnytte toksiner i
kreftbehandling og diagnose.

Nedim
Kasumacic
forsvarte 22.
juni avhan d -
lingen: ”Func -
tional organi -
zation of vest-
ibulospinal
inputs to

spinal neurons involved in auto-
nomic and motor control” for
graden Ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
medisinsk fakultet, Institutt for
medisinke basalfag med Marie-
Claude Perreault og Joel C. Glo -
ver som veiledere. 

Informasjon fra likevekts-
organene i det indre øret mulig-
gjør, blant annet, glidende beveg-
elser gjennom ujevnt terreng og
regulering av blodsirkulasjonen i
forbindelse med endring i krop -
pens stilling. Hårceller, utstyrt
med mekanisk styrte ione kana ler,

registrerer fortløpende hodets
bevegelser og posisjon og sender
nevrale impulser til bestemte
kjerner i hjernestammen slik at
nødvendige korrigeringer kan bli
iverksatt. Hjernestammen sender
utfra denne informasjonen
impulser til nerveceller i rygg-
margen som kontrollerer tverrst-
ripet og glatt muskulatur. I sin
avhandling har Nedim og med-
arbeidere benyttet en ny frem -
gangsmåte for å kartlegge funk-
sjonelle forbindelser mellom
nerveceller basert på billedgjør ing
av endring i cellens kalsium kon-
sentrasjon. Ved hjelp av denne
metoden kan man kart legge for-
bindelsene mellom kjerner i
hjernestammen som mottar
impulser fra likevektsorganene og
nerveceller i ryggmargen som
regulerer muskelaktivitet. Nedim
har vist at disse forbindelsene er
utviklet til et funksjonelt stadium
i nyfødte mus, og at organiser -
ingen er tilnærmet lik det som har
blitt vist hos voksne pattedyr. For-
søksmodellen Nedim og med-
arbeidere har utviklet vil kunne
åpne for mer detaljerte studier av
nervebaner knyttet til balansesys-
temet. Økt kunnskap om disse
banene kan være viktig i flere
kliniske sammenhenger, som for-
styrrelser i øyereflekser, hold-
ningsreflekser og blodtrykks-
regulering. Det er viktig å under-
streke i denne forbindelsen at
balanseforstyrrelser representerer
et av de aller største sykdoms-
bilder hos eldre mennesker, der 70
% av de som er eldre enn 70 år
rammes. Avhandlingen bidrar
også med kunnskap som vil være
viktig for forskning på og
behandling av ryggmargsskader.

Jan Haug
Anonsen for-
svarte 13. juni
sin avhand ling:
”The scope of
uni que post-
translational
modifications
in Neisseria

gonorrhoeae: a mass spectromet-
ric study” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
molekylær biovitenskap. Arbeidet
ble utført med John Michael
Koomey, Åshild Vik og Wolfgang
Egge-Jacobsen som veiledere.

Post-translasjonell modifi sering
(PTM) er en enzymatisk proses-
sering av proteiner etter trans-
lasjon. Slike modifiseringer er
svært vanlige og påvirker viktige
egenskaper ved proteiner som for
eksempel degradering,
lokalisering og folding. PTM
modulerer derfor proteiners
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funksjon og er med på å øke den
informasjonsmengden som
genomet koder for og utgjør
således en svært viktig biologisk
prosess. Ett eksempel på en viktig
og utbredt PTM er glykosylering.
I proteinglykosylering blir et pro -
tein påsatt ett eller flere karbohyd-
rater. Denne modifiseringen er
velkjent fra eukaryotiske systemer
der den er svært viktig blant annet
for proteintransport. I bakterier
har den generelle oppfatningen
vært at denne typen modifisering
var mindre utbredt og dedikert til
enkeltproteiner eller små grupper
av relaterte proteiner. Denne opp-
fatningen har i de senere år vist
seg å være feil.  I dette arbeidet
viser vi at den patogene bakterien
Neisseria gonorrhoeae innehar et
generelt glykosyleringssystem som
modifiserer en rekke funksjonelt
forskjellige proteiner. Ved bruk av
massespektrometri (MS) iden-
tifiserte vi et stort antall slike pro -
teiner og kunne videre identifisere
hvor på proteinene karbohydrat -
ene var festet. Disse funnene tyder
på at proteinglykosyleringssys-
temet i Neisseria bruker over-
ordnet proteinstruktur og ikke en
spesifikk aminosyresekvens til å
finne sine målproteiner. Videre
viser arbeidet at flere av glyko-
proteinene i Neisseria kan inneha
andre modifiseringer, spesielt fos-
foetanolamin og fosfokolin. Disse
modifiseringene er bare beskrevet
i noen ytterst sjeldne tilfeller og
man vet ikke hva funksjonen er.
Ved bruk av MS fant vi disse
modifikasjonene på to nye
proteiner og så at glykosyleringen
påvirket dem. 

Hanne
Johnsen dis-
puterte 17.
februar ved
Universitetet i
Tromsø med
avhandlingen
“Key genes
and regulators

associated with sexual differen -
tiation and gonad development
in Atlantic cod (Gadus morhua
L.). Veiledere var Øivind Ander -
sen, Helge Tveiten og Jarl
Bøgwald.

Arbeidet fokuserte på funk-
sjonen av torskens Dmrt1
(Doublesex Mab-3 Transcription
Factor), som tidligere er vist å
styre kjønnsdetermineringen hos
både invertebrater (bananflue) og
vertebrater (medaka). Hos torsk
er dmrt1-genet hovedsakelig
uttrykt i hannfiskens gonader og
synes å ha en konservert funksjon
under spermatogenesen. Tors-
kegenomet ble funnet å inneholde

totalt fem dmrt-gener hvor
dmrt2a og dmrt3 viste henholds-
vis hunn- og hann-spesifikk
gonadeekspresjon under kjønns-
modningen, mens ekspresjon av
dmrt4 ble funnet i hjernen hos
kun hanner. Resultatene indikerer
at flere Dmrt- faktorer er involvert
i modningen av torskens gonader
og hjerne. Fylogenetiske og
synteni-analyser viste at Dmrt2a
og Dmrt2b oppstod før den fiske-
spesifikke genomdupliseringen
for ca. 400 millioner år siden, og
avkrefter dermed tidligere
hypoteser om et senere opphav av
disse paralogene. Videre ble funk-
sjonen av amh (anti-Müllerske
hormon) og paralogene av Sox9
og Cyp19a1 (aromatase) på
kjønnsdifferensieringen hos torsk.
Høye nivåer av amh mRNA ble
funnet i både gonader og hjerne
hos begge kjønn, men funksjonen
er usikker. Den embryonale eks-
presjonen av sox9b i bruskvev og
den hann-spesifikke gonade-eks-
presjonen av sox9a indikerer en
subfunksjonalisering av disse
paralogene, som sammen synes å
ha ivaretatt funksjonene til Sox9
hos tetrapoder. Den individuelle
variasjonen i nivået av cyp19a1a
mRNA hos larver ved startfôring
er sannsynligvis relatert til
aktiveringen av østrogenproduk-
sjonen hos hunnene, som senere
ble dokumentert i modne hunn-
torsk. I motsetning til cyp19a1a,
var cyp19a1b uttrykt i gonadene
hos kun hannfisk, mens begge
paralogene var høyt uttrykt i
hjernen hos begge kjønn som
bekrefter at østrogen spiller en
viktig rolle i den livslange
neurogenesen hos fisk.  

Ola Frang
Wetten dis-
puterte 11.
november
2011ved UMB,
Ås, med
avhandlingen
“Molecular
studies of

Atlantic cod (Gadus morhua)
globin genes – functio nal effects
of hemoglobin poly morphisms
and their geograp hical dis-
tribution”. Veiledere var Øivind
Andersen og Rob Wilson. 

Arbeidet avdekker den
molekylære bakgrunnen for tors-
kens hemoglobinpolymorfi som
har vært analysert i en rekke
populasjonsstudier gjennom
femti år. Ni hemoglobin-gener
organisert i to koblingsgrupper
ble funnet i torskegenomet, og
mutasjoner i β1-genet resulterte i
to aminosyresubstitusjoner
Met55Val og Lys62Ala som

Skal du arrangere et 
vitenskapelig møte?
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påvirker hemoglobinets oksygen-
affinitet og temperatursensitivitet.
3D-modellering av mutasjonen
Met->Val viste at kontakten mel-
lom α- og β-subenhetene
reduseres, slik at oksygenet lettere
bindes til hem-gruppen. Den
samme mutasjonen finner vi hos
Andes-gjess som er evolusjonært
tilpasset lave oksygennivåer
sammenliknet med gjess i lav-
landet. Torskens Val-Ala-variant
har høyest oksygenaffinitet ved
lave temperaturer og dominerer i
kalde farvann, mens Met-Lys-
varianten som hovedsakelig
finnes i sydligere farvann er mest
effektiv ved høye temperaturer.
Videre viste Wettens studie at
transkripsjonen av det polymorfe

β1-genet er regulert av to ulike
promotorvarianter av forskjellig
lengde. De to promotorene viste
samme transkripsjonsaktivitet i
transfekterte erytrocytter ved
4◦C, men den lange varianten
viste to-folds høyere aktivitet enn
den korte varianten ved 15 og
20◦C. Promotoren med høyest
transkripsjonsaktivitet er assosiert
med Val-Ala-typen som viser
redusert oksygenbinding ved
stigende temperatur. Men ved å
øke hemoglobinsyntesen kan
torsken opprettholde kapasitet til
å binde oksygen til tross for at
affiniteten avtar. Dette funnet ble
nylig publisert i Nature i forbind-
else med publiseringen av tors-
kegenomet.
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