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Nesten Norsk Biokjemisk
Kontaktmøte

Dette er nesten som å være på Vintermøte; litt ferie, masse snø og på rommet har jeg
50 artikler som skal hjelpe meg med EU-søknad og mange euro. Vel, det er nok en stor
forskjell fra Ramsau (am Dachstein) til Biokjemisk Kontaktmøte. Jeg bor på et
familiehotell med om lag 30 andre gjester; 15 fra Russland og 15 fra Korea. Så, det blir
dårlig med sosiale aktiviteter og lite dansing om kveldene. Det hjelper heller ikke at jeg
kommer fra skisportens hjemland da til og med de fra Korea går dobbelt så fort på ski
som jeg.

Når jeg først er her så passer det likevel å dele noen tanker om det å arbeide hjemme, på ferie, på kon-
feranse etc. Jeg blir selv nesten litt irritert når jeg ikke får svar på e-post før om to dager. Det er heller ikke
greit om de jeg ringer til ikke ringer tilbake innen noen timer. Det sies at en av fordelene med internett og
mobil er at du kan kontakte kolleger uansett hvor du er – og at en av ulempene med internett og mobil er
at kolleger kan kontakte deg uansett hvor du er. Jeg synes det er litt omvendt.

Jeg har et forslag til de som finner det er vanskelig å ta (helt) ferie (sånn som undertegnede). Først; legg
inn automatisk svar på alle e-post om at du er på ferie. Sett av noen minutter hver dag til å sjekke e-pos.
Svar bare på de som krever en setning eller to og overfør resten til en «må svare etter at jeg kommer hjem»
mappe. Da kommer du hjem til tom innboks og noen få e-poster i den nye mappen.

Siden jeg nå sitter med en EU-søknad vil jeg også anbefale alle å ta en tur innom EU’s forskningssider på
internett. Det finnes mange forskningsprogrammer; store bevilgninger, små bevilgninger, samarbeids-
bevilgninger, noen er vanskelige å få, noen er litt lettere å få og noen er nesten helt umulige å få. Du vil
garantert finne noen programmer som fokuserer på ditt forskningsfelt.  Det aller viktigste er kanskje å ta
en tur innom EU-kontoret som finnes ved de fleste Universitet og Universitetssykehus.

Håper du har husket å melde deg på kontaktmøtet – det blir veldig bra og folksomt, og det er fortsatt ikke
for sent.

PRESIDENT
Arne Klungland

Aftenposten hadde nylig et oppslag der det fremgikk at 47 % av studentene ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus hadde strøket til matteeksamen. Etter konteeksamen var det
fremdeles 23 % av de rundt 200 studentene på kullet som ikke hadde bestått. Består
man ikke matteeksamen så får man heller ikke fullføre utdannelsen. Avisen ga noen
eksempler på oppgaver lærerstudentene hadde til eksamen. Disse eksemplene over-
rasket meg i en slik grad at jeg valgte å se på hele oppgavesettet (dere finner det på
ap.no ved å søke på ”matteeksamen”). Her er noen eksempler: (1) Hvilket tall er størst:
tjuetre hundredeler eller fire tideler? (2) Hvilket tall er en hundredel større enn 0,397?

(3) Hva er mest: 0,33 l eller 33 dl? (4) Regn ut: 215,02 – 4,1 + 1,235. (5) Skriv følgende desimaltall i
stigende rekkefølge: 0,402 – 0,42 – 0,375 – 1,2 – 0,85. (6) Rund av tallene til nærmeste tier: 3 – 17 – 422.
(7) Hvis det er mulig, gi et eksempel på en brøk som er større enn 3/7 men mindre enn 4/7. (8) Tegn et
rektangel som har omkrets 12 cm og areal mindre enn 6 cm2. Når en stryker på slike oppgaver synes det
som om studentene mangler grunnleggende tallforståelse. Heldigvis har dette oppslaget medført opp-
følgende diskusjoner i media. Teknisk Ukeblad har tatt opp dette på lederplass og i en kronikk i Aften-
posten 7. november diskuteres matteundervisning i skolen av tre lærere ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
De poengterer at det legges for mye vekt på pugging i matte og for lite tallforståelse. De skriver blant annet
at måten matte undervises på i skolen gjør at mange bruker samme metode for å regne ut ”701 minus
699” som de bruker til å regne ut ”836 minus 567”.

Biorabiaten er i sitt innlegg i dette NBS-Nytt inne på presidentvalget i USA. Dette valget ble omstendelig
dekket i norske media de siste uker før valget og det var lenge klart at det kunne bli svært ”close race” mel-
lom Obama og Romney. Like før valget kunne NRK’s korrespondent i USA, Jon Gelius, fortelle at det nå
bare var 2 % av befolkningen som ikke hadde bestemt seg for hvem de skulle stemme på. Det virket som
han var usikker på om det norske folk forstod hva det innebar da han la til ”og det betyr at det i et
nabolag med 100 mennesker er det bare 2 som ikke har bestemt seg”. Står det virkelig så dårlig til med
tallforståelse i befolkningen som eksemplene over kan tyde på?

Over til innholdet i det heftet du nå leser i. Der finnes bl.a. omtale av Kavlipriser og Jahrepriser, diverse
møtereferater og en artikkel om hvordan torsken håndterer lavt oksygennivå. I tillegg til de faste spaltene
som Biorabiaten, Ordkløveri og Arnts biostreker er det en artikkel med den kanskje noe provoserende
tittel ”Hvorfor tror biologer at man kan lagre energi i kjemiske bindinger?” Jeg håper innholdet faller i
smak og takker alle bidragsytere til dette nummeret. En stor takk også til våre annonsører.

Alle lesere ønskes GOD JUL og vel møtt på Lillehammer i januar.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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For en president med «litt» høydeskrekk var det like greit at det var snøvær og dårlig sikt. Det hjalp også å se
ned i gulvet under HELE turen.
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avliprisen i nevro -
vitenskap for 2012
belønner oppdag-
elser som klarlegger
hvordan nettverks-
forbindelser i hjer -
nen kan gi atferds-
messig respons på

sanseinntrykk. 
Cornelia Bargmann er en

pioner i studiet av genetiske pro-
grammer som kontrollerer hvor -
dan nerveforbindelser virker.
Hun var den første til å demonst-
rere de enkelte molekylære og

cellulære trinn i prosessen som
gir atferdsendring etter at et stoff
fra omgivelsene binder seg til en
spesifikk reseptor i et sanseorgan.
Bargmann gjør bruk av rund -
ormen Caenorhabditis elegans
som har et relativt enkelt nerve -
system. Det virker på lignende
måte som vårt, men lar seg
lettere studere både strukturelt,
funksjonelt og genetisk.
Winfried Denk har gjort to

oppfinnelser som hver for seg
representerer store framskritt i
utforskingen av nervesystemet.

Han utviklet to-foton- og multi-
fotonmikroskopi som har revo -
lu sjonert funksjonell avbilding i
levende hjerne ved å gjøre det
mulig å se pågående fysiologiske
prosesser i strukturer så små som
nervekontakter (synapser). Når
energien fra to eller flere lav -
energetiske fotoner absorberes
samtidig, kan et fluorescerende
stoff eksiteres uten at vevet bli-
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Kavliprisen i nevrovitenskap
2012

Da Kavliprisene ble delt ut
for 3. gang, i Oslo 4.
september, gikk prisen i
nevrovitenskap til 3 forskere
som har klarlagt nettverk i
hjernen. Cornelia Bargmann,
Winfried Denk, og Ann
Graybiel deler prisen “for
elucidating basic neuronal
mechanisms underlying
perception and decision”.

FORFATTERE: LINDA HILDEGAARD
BERGERSEN OG JON STORM-
MATHISEN, SENTER FOR
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG
NEVROVITENSKAP (CMBN) OG
AVDELING FOR ANATOMI, 
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post: l.h.bergersen@medisin.uio.no
E-post: jon.storm-
mathisen@medisin.uio.no

skadet. I tillegg når det lang-
bølgete eksitasjonslyset dypere
inn i vevet enn det som er mulig
ved enkelt-fotonfluorescens-
mikroskopi. Med denne teknik -
ken oppdaget Denk at retnings-
selektivitet i retina beregnes
lokalt i dendrittene på såkalte
”stjerneskudd-amakrinceller”.
Den andre oppfinnelsen hans,
”block-face scanning electron
microscopy”, gjør det mulig å
identifisere alle forbindelsene
mellom celler i hjernen – det

komplette ”konnektomet”. Med
denne teknikken viste Denk at
stjerneskudd-amakrincellene er
asymmetrisk koplet til ganglion-
cellene som leder informasjon
om bevegelse til hjernen.
Ann Graybiel har oppdaget at

striatum, en tilsynelatende amorf
kjerne inne i hjernen, er oppdelt i
moduler med modulære forbin -
delser til hjernebarken, og at
disse undergår plastiske endrin -
ger under innlæring av vaner.
Hun viste hvordan koplingene

MIT fikk ”full 
uttelling” av Kavli-
prisvinnere i 2012,
med prisvinner i
hver av de tre
kategoriene!
Astrofysikk: 
Jane Luu

Nanovitenskap: 
Mildred Dresselhaus

Nevrovitenskap: 
Ann Graybiel

Alle prisvinnerne fra MIT er
kvinner. Ikke overraskende
sies det, i lys av MITs satsing
på kvinnelige forskere.

”Block-face scanning electron microscopy”: 25 nm tjukke snitt blir
fjernet fra overflaten av vevsblokken, mellom hvert snitt blir overflaten
automatisk avbildet med elektronmikroskop, mange tusen seriebilder
blir satt sammen til et tredimensjonalt bilde.
http://www.mpg.de/1200127/direction_selective_ganglion_cells?filter_or
der=L

Kavliprisvinnerne i nevrovitenskap 2012

Cornelia Bargmann, Torsten N. Wiesel Professor, The Rockefeller University, New York, USA 

Winfried Denk, Director, Max Planck Institute for Medical Research, Heidelberg, Germany 

Ann Graybiel, Institute Professor, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA 

Stjerneskudd-amakrincelle fylt med sporstoffet OGB-1 fra registreringselektoroden. http://www.mpimf-heidelberg.mpg.de/departments/biomedical_optics

Rekonstruksjon av celler og synapser på grunnlag av ”block-face scan-
ning electron microscopy”: én stjerneskudd-amakrincelle (gul, med gule
nerveender) og to retnings-selektive ganglionceller (grønne) er vist. Selv
om amakrincellens dendritt-tre overlapper i stor grad med begge
ganglioncellenes dendritter, går alle forbindelsene (fiolette synapser) til
den ene ganglioncellen.
http://www.mpg.de/1200127/direction_selective_ganglion_cells?filter_or
der=L

Et luktsensitivt nevron i Caenorhabditis elegans, AWCON, kan dirigere
både tiltrekking og frastøting. Tiltrekking, den vanlige reponsen på
aktivering av AWCON, krever en reseptor-lik guanylat cyklase, GCY-28
(her selektivt merket med grønt fluorescerende protein (GFP) i AWCON).
gcy-28-mutanter unngår lukter som stimulerer AWCON.
Fra Tsunozaki M et al. 2008 Neuron.
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mellom striatum og korteks
organiserer rekkefølgen av beveg-
elser i kjente motoriske mønstre.
Koplingssløyfene mellom korteks
og striatum er også viktige for
arbeidsminne og kognitiv kon-
troll, og bidrar til ulike sykdoms-
mekanismer som ved schizofreni,
Parkinson’s sykdom og avheng-
ighet.
Å forstå hvordan hjernen

mottar informasjon fra omgiv-
elsene og bearbeider den for å ta
avgjørelser er et hovedspørsmål i
nevrovitenskapen. Årets prisvin -
nere har hver for seg gjort bane-
brytende arbeid som bidrar til
slik forståelse. De har brukt en
lang rekke arter, fra nematoder til
primater, og mange ulike tilnær -
mingsmåter, og de har utviklet
ny teknologi med vide anvend-
elsesmuligheter også utenfor eget
forskningsfelt.
Det har vært hardt arbeid.

Men det har utvilsomt også vært

veldig moro. Dette er nysgjerrig-
hetsdreven forskning – en del av
kulturen. Trangen til å finne ut
hvordan naturen er satt sammen
og hvordan den virker er en
grunn leggende egenskap ved
menneskehjernen. At den vunne
kunnskapen også er ”nyttig”,
viser seg etter hvert. Fred Kavli
har sagt det som så: ”The curio -
sity of the human being is what
has brought us where we are
today, and I have complete
confidence that it will take us
where we need to be in the
future”.

Se Kavliprisens nettsider
http://www.kavliprize.no/ og
intervju med prisvinnerne i
Nature Reviews Neuroscience 
2012 Oct;13(10):670-4. doi:
10.1038/nrn3340. Epub 2012 Aug
30.
http://www.nature.com/nrn/jou
rnal/v13/n10/full/nrn3340.html

“Practically everything we touch in our daily
lives has been developed or improved through
basic research” Fred Kavli 

Fridtjof Kavli (født 1927), fra Eresfjord i Romsdal og sivil-
ingeniør i fysikk fra Norges tekniske høyskole i Trondheim, tjente
milliarder på sensorer som brukes i romskip, fly og biler. Han vil
bruke rikdommen til å fremme grunnforskning, i de feltene der
han forutser at de mest fantastiske nyvinningene vil komme,
nemlig astrofysikk, nanovitenskap, og nevrovitenskap. 
Fred Kavli forteller om hvordan han i ungdommen, under

stjernehimlen i vinterfjellet, ble fasinert av verdensrommets
uendelighet og snøkrystallenes mikrokosmos, og av mennes-
kesinnets fantastiske kompleksitet – her er en del av bakgrunnen
for at han satser på vitenskapene om de største og de minste
dimensjoner, og om hjernen, det mest komplekse systemet vi
kjenner. Det er fristende å dra tråder til Bjørnstjerne Bjørnson
som også vokste opp i Eresfjorden og kan ha hatt liknende
inspirasjon for diktet “Ære det evige forår i livet som alting har
skapt! ...Intet så småt, at ej finnes et mindre ingen kan se. Intet så
stort, at ej finnes et større bortenfor det ...”
The Kavli Foundation oppretter Kavli Research Institutes

verden over, og har opprettet Kavliprisen i samarbeid med Kunn-
skaps¬departementet og Det norske vitenskaps-akademi. Aka-
demiet deler ut prisene, i Oslo, 1 million USD i hvert felt. Uav-
hengige priskomiteer i hvert av de tre fagene er oppnevnt etter
forslag fra vitenskaps¬akademiene i Frankrike, Kina, Stor-
britannia (The Royal Society), Tyskland (The Max Planck
Society), og USA (The National Academy of Sciences). Prisene
deles ut hvert annet år, første gang var i 2008. 
Kavliprisen – “Science prices for the future” – er ment som et

supplement til Nobelprisen og gis ikke til forskere som før har
fått Nobelprisen (for samme arbeid). Prisene skal  
- gi anerkjennelse for fremragende naturvitenskapelig 
forskning,  

- hedre usedvanlig kreative forskere,  
- bedre publikums forståelse for forskere og deres arbeid,  
- fremme internasjonalt vitenskapelig samarbeid. 

Kavli valgte å plassere prisene i Oslo for at de skal komme hans
gamle fedreland best mulig til gode. Pengesterke personer og
styresmakter i det nyrike Norge bør se et forbilde i Fred Kavli.      
(Tekst etter NBS-Nytt 6 /2010, side 7)

ICOMST kongress 
i Canada

Den 58. Internasjonale Kon-
gress for Kjøttvitenskap og
Teknologi (ICOMST) gikk av
stabelen 12.-17. august i
Montreal, Canada. Kon-
gressen er den største av sitt
slag innen kjøttteknologi,
landbruk og matproduksjon.
Jeg deltok med reisestøtte fra
NBS.

M
atsektoren er en
av Canadas
viktigste
produksjons-
sektorer og
kjøttindustrien
er aller viktigst
innen mat og

sysselsetter nesten 70.000
personer. På årets ICOMST var
det 400 deltakere fra 50 land.
Deltakerne var både statlig
ansatte, så vel som fra industri
og akademia. Dette resulterte i
en rekke spennende foredrag fra
internasjonale forskere og mer
enn 300 postere. Fra Uni-
versitetet for Miljø- og
Biovitenskap (UMB), hvor
undertegnede var ansatt, ble det
presentert to postere og ett
foredrag.
Et av temaene som ble tatt opp

var klimagass utslipp fra dagens
landbruk og bærekraftig mat-
produksjon hvor kjøttproduk-
sjonen er en signifikant klima-
gass utslipper. På den andre siden
er det derimot et økende behov
for en større matproduksjon og
innen 2050 vil verdens matbehov
være doblet. En løsning på dette,
ifølge Dennis Avery som er
direktør i Center for Global Food
Issues ved Hudson Institute, er å
utnytte ressurser og arealer mer
effektiv enn det vi gjør i dag.

Noen av punktene som ble tatt
opp var å forbedre avfalls-
håndtering, energieffektivitet og
produktutvikling. I tillegg mener
Avery at det er feil å fokusere på
biodrivstoff da disse ødelegger
store landarealer uten å
forebygge global oppvarming. Å
øke effektiviteten i matproduk-
sjonen er kanskje spesielt viktig
for Norge hvor omtrent 50 % av
all mat blir importert. Likevel
kastet vi 800.000 tonn mat i 2008
og en stor del av dette var kjøtt-
produkter. 
Rødt kjøtt har fått mye fokus i

media, både på godt og vondt. På
kongressen var dette også et
fokus da kjøtt er den viktigste
naturlige kilden for proteiner og
enkelte mineraler. Spesielt viktig
er det for barn fordi kjøtt møter
de fysiologiske behovene for
vekst. Samtidig er magert kjøtt
blitt mer og mer tilgjengelig da
fett blir skjært bort ved
slaktelinjen slik at kunden får et
mer sunt produkt. 
Innen forskning presenterte

UMB professor Erik Slinde en
rekke kjemikalier som stabiliserte
myoglobin ved hjelp av mitokon-
drier. En av grunnene til at kjøtt
harskner og misfarges når det
blir gammelt er at interne mito-
kondrielle substrater blir tømt og
myoglobin blir derved oksidert

til metmyoglobin. Ved å
stimulere kjøttet med kjemikalier
som finnes naturlig i muskel kan
fargestabiliteten forlenges fordi
elektrontransportkjeden i mito-
kondrier er delvis intakt og aktivt
lenge etter død. Mitokondrier
virker da som en antioksidant.
Dette skjer ved bruk av sub-
strater som glutamat eller
succinat (ravsyre) som blir
oksidert, av NADH dehydro-
genase og succinat dehydro-
genase, i mitokondriets elektron-
transport system. Oksidasjon av
substratene fører til økt oksygen-
forbruk i mitokondriene. Det ble
funnet at succinat dehydrogenase
er en bedre innfallsport for farge-
stabilitet da det fører til en
høyere og mer robust oksygen-
forbruk enn ved stimulering av
NADH dehydrogenase. Et høyt
oksygenforbruk fører til en større
reduksjon av metmyoglobin,
som blir redusert til myoglobin
som har en mer attraktiv farge.
Ved å forlenge tiden hvor kjøttet
har en attraktiv rød farge vil
produktets levetid i kjøledisken
også forlenges. Dette sparer
industrien for et tap på flere
millioner kroner samtidig som
mengden matavfall reduseres.

FORFATTER: JVINH PHUNG, UMB, ÅS
E-post: phungvinh@gmail.com

Erik Slinde, professor ved UMB og tidligere president i NBS
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Energi
Til daglig snakker vi om energi
som om vi har en klar forestil-
ling om hva det er. Vi sier at
”energien” er konstant, og at
energi, som Ibsen kanskje ville
uttrykt det, ”ikke kan skabes, ei
heller tabes”. Vi snakker om at
”energiinnholdet” i ditt eller datt
er slik og slik,  og dessuten snak -
ker vi om ”varmeenergi”,  ”kinet-
isk energi”, ”potensiell energi”,
”kjemisk energi”, ”bioenergi”
osv.  som om dette er energier
med forskjellige kvaliteter.  Med
utgangspunkt i Einsteins formel:
E = mc2 hevdes det at energi er
lik masse,  uten at det egentlig
skaper særlig klarhet. Vi snakker
også om ”fornybar” energi når vi
egentlig mener den prosessen
som kan være en kilde til energi.

I det hele tatt snakker vi om
energi som om det var et slags
stoff, og det trodde man jo også
en gang.  Fortsatt hevder noen at
ingen egentlig vet hva energi er,
mens andre hevder at en grei
definisjon er; ”evnen til å utføre
arbeid”.  Det siste slutter vi oss
helhjertet til, ikke minst fordi
enheten for energi er den samme
som enheten for arbeid, nemlig
Joule (tidligere kalori, se fakta-
boks).

Det som kanskje er mest typ -
isk for energibegrepet er at det
bare dukker opp i forbindelse
med en forandring i et system; en
prosess. Alle prosesser i naturen

drives av de såkalte naturkreft -
ene, og enhver prosess er uløselig
knyttet til utveksling av et arbeid
(w) og/eller en utveksling av
varme (q).  En endring av et sy -
stem fra tilstand A til tilstand B
kan skje på mange måter, og
arbeidet  og varmeutvekslingen
som er knyttet til endringen vil
variere med måten endringen
skjer på. Men summen av de to
vil alltid være den samme for en
gitt tilstandsendring, og det er
dette vi kaller energi: EBA = (w +
q)BA .  Dersom vi sørger for at
systemet bringes tilbake fra til-
stand B til tilstand A vil den tils-
varende enrgiforandring  EBA
være nøyaktig lik EBA med nega -
tivt fortegn: EBA = -EBA.  Det
betyr at den totale energiforand-
ring når systemet bringes fra  A
til B og tilbake til A er null.  Der-
for er det umulig å lage et ”per -
pe tuum mobile”, og derfor sier vi
at energien er konstant. Det be -
tyr at “energi” hverken kan opp-
stå eller forsvinne uten vid ere, og
dette er én formuler ing av ter -
mo dynamikkens første hovedset-
ning (Fig.1).  Dette er også

grunnlaget for at det er mulig (og
fornuftig) å føre et energiregne -
skap.   I et slikt energiregnskap er
det vanlig å angi energien knyttet
til en gitt forandring som en for-
skjell i energi mellom endetil-
stand (B) og begynnelsestilstand
(A): ΔEBA = EB - EA. Denne
skrivemåten støtter forestillingen
om at tilstandene A og B har
bestemte energier, men da det
må huskes at det her bare dreier
seg om relative verdier, ikke
abso lutte.  Ligningen E = mc2

forteller hvor mye arbeid og
varme (energi) som er knyttet til
en prosess der det skjer en end-
ring i systemets masse, for
eksem pel en fusjon av to hydro-

genkjærner til en heliumkjerne
slik det skjer på solen.
Poenget i denne gjennomgan -

gen er å understreke at ”energi”
bare eksisterer ved en forandring
i et system, og at vi ikke kan til-
legge noen deler av systemet et
absolutt energiinnhold. Det vi
kaller en energiendring (ΔE) er
uløselig knyttet til en definert til-
standsendring i et gitt system. Til
tross for det vi har nevnt ovenfor,
snakker vi til daglig ofte om
”energiproduksjon”, eller om
energiinnholdet i for eksempel
sukker.  I noen lærebøker kan vi
lese at kull er vår eldste og vik -
tigste ”energikilde” (Fig. 2).  Men

for å få noe energi ut av kull så
brenner vi den, dvs. vi arrangerer
følgende prosess: 
C + O2 => CO2 + varme
(energi)
Spørsmålet blir da; er energien

lagret i C eller i O? Svaret er
naturligvis; ingen av delene,
ener gien stammer fra en endring
av et system bestående av C + O2
til et system av CO2.
Tilsvarende er det slik at når vi

snakker om energiinnholdet i
sukker, så mener vi den energien
som er knyttet til endringen av et
system av sukkermolekyler til et
system av karbondioksid og
vann.

Kjemisk binding
Når vi nå har dette på det rene
kan vi se litt på begrepet ”kje -
misk binding”. Når to atomer
nærmer seg hverandre vil de bli
påvirket av både tiltrekkende og
frastøtende krefter. Dersom de
frastøtende kreftene dominerer

Hvorfor tror biologer at
man kan lagre energi i
kjemiske bindinger?

Det er dessverre lett å
dokumentere at ihvertfall
noen biologer lider under
misforståelsen av at energi
kan lagres i kjemiske bind-
inger.  Hvorfor de gjør dette,
og hvorfor det særlig er
biologer som er belastet med
dette feilaktige perspektivet,
finnes det en forklaring på.
Men før vi kommer dit er det
nødvendig å reflektere litt
over begrepene ”energi” og
”kjemisk binding”. 

Denne artikkelen er tidligere
trykket i Kjemi. må det gjøres et stadig større

arbeid på systemet for å minske
avstanden mellom de to atom -
ene. Dette er illustrert av kurven
Ef i Fig. 3. Dersom imidlertid de
tiltrekkende kreftene dominerer
vil systemet utføre et arbeid inn-
til atomene er i en bestemt
avstand fra hverandre der fra-
støtende krefter igjen begynner å
dominere. Dette illustreres av
kurven Et i Fig. 3.  I tråd med
vanlig sjargong sier vi at sys-
temet med de to atomene i
avstanden r fra hverandre er på
et lavere energinivå enn systemet
med de to atomene langt fra
hverandre. Differansen (�E)
representerer den energien som
er frigjort under prosessen. De
to atomene i avstanden r vil altså
representere et stabilt system
hvilket vil oppfattes som en bin -
d ing. Det må med andre ord et
arbeid til for å trekke dem fra
hverandre.  Som vi har sett oven-
for vil det arbeidet (energien)
som frigjøres ved etableringen av
bindingen mellom atomene,
være nøyaktig den samme som
den som skal til for å bringe de
to atomene fra hverandre igjen.
Det er dette vi kaller bindings-
energien og den vil vanligvis
variere mellom 146 kJ/mol
(dobbeltbinding i oksygen) og

945 kJ/mol (trippelbinding i
nitrogen). 
Det burde være rimelig klart

etter dette at kjemiske bindinger
ikke er et sted der man kan lagre
energi. Likevel står det å lese i en
lærebok [1] for norsk skole:
”Kjemisk energi er en indre stil-
lingsenergi----” og videre at ”den
blir avgitt når de kjemiske bind-
ingene mellom atomene eller
ionene blir brutt”. Begrepet
”kjemisk energi” kan aksepteres i
den grad man ønsker å under-
streke at energien (arbeid +
varme) stammer fra en kjemisk
prosess, men ”indre stillings-
energi” er verre. Det antyder at
bindingene mellom atomene kan
betraktes som spente stålfjærer
som venter på å slippe løs. Dette
inntrykket forsterkes av den
andre setningen: energi frigis ved
brudd av kjemiske bindinger.
Som vi har sett ovenfor er det i
virkeligheten tvert imot, det er
dannelsen av bindingene som
frigir energi.
Dessverre er denne boken

ingen enslig svale siden vi i en
annen bok  [2] for naturfag for
videregående skole kan lese: ”I
oppbyggingsprosessene trengs
det energi for å sette sammen
nødvendige bindinger i molekyl -
ene slik at de danner et produkt”

og ”I nedbrytingsprosesser blir
energi frigitt når bindinger i
molekylene blir brutt”. Her er
det, om mulig, enda verre siden
det i den første setningen direkte
påstås i klartekst at det trengs
energi til etablere kjemiske bind-
inger. Den andre setningen er
forsåvidt logisk dersom en god -
tar den første, men, som Peer
Gynt sier: ”Hvor utgangspunktet
er galest, blir titt resultatet ori-
ginalest”.
Det finne flere eksempler på

denne type vranglære [3,4], og

sannsynligvis finnes det mange
lærebøker i skolen med dette gale
budskapet, og årsaken ser ut til å
være at i skolen er det ofte bio -
loger som har fått ansvaret for
kjemiundervisningen. Og så har
vi spørsmålet om det spesielt er
biologer som lider av slike mis-
forståelser som vist til ovenfor. Ja
det kan faktisk være en grunn til
det.  Selv om vel alle ”naturfag -
vit ere” har et grunnlag i generell
kjemi, så kan nettopp biologer
senere i studiet ha lært noe som
har fått dem til å glemme barne -
lærdommen.  Her har vi for
eksempel et sitat fra en relativt
avansert bok i biologi fra 1967
[5]: ”The animal body derives its
energy from the chemical energy
stored in the molecules of the
diet. When a molecule is syn -
thetized, energy is required for
the assembly of its constituent
atoms- bond formation.” Og
videre: “The animal taps the

stored chemical energy of such
molecules. “ Dette er jo meget
likt sitatet fra den norske lære-
boken, og vi finner igjen ideen
om at energi er lagret I et mole -
kyl og at det kreves energi for å
danne kjemiske bindinger.  Skal
vi finne roten til disse forestil-
lingene må vi enda lenger tilbake
i tiden.

Energirik fosfatbinding
I 1930 årene ble det slått fast at
sentrale energikrevende pro-
sesser i en levende organisme

krevde tilstedeværelse av adeno -
sintrifosfat (ATP). Etterhvert ble
det også funnet at ATP (Fig. 4),

eller andre spesielle fosfater (Fig.
5), alltid var til stede ved slike
prosesser og at ATP var den
sentrale ”energivaluta” i alle
levende organismer. 

FORFATTER: ARVID MOSTAD, 
PROFESSOR EMERITUS, KJEMISK
INSTITUTT, BLINDERN
E-post: arvid.mostad@kjemi.uio.no

Faktaboks:
Enheten for energi er i dag
Joule definert som: 1 newton
x 1 meter. Newton er definert
som den kraft som kan gi en
masse på 1 kg en akselerasjon
på 1 meter per sek2 (kgm/s2).
Dermed er 1 J = 1 kgm2/s2. Vi
ser at enheten representerer
et arbeid defi nert som ”kraft
x vei”.
En annen enhet for energi er
kalori der 1 Kal = 4,186 J. Vi
har også enhetene ”erg” og
”elektronvolt”.

Fig. 1

Fig.2. Er kull en energikilde?

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Alt dette er jo vel og bra, men
det katastrofale var at Fritz Lip -
man i 1941 lanserte begrepet
”energirik fosfatbinding”, og
denne bindingen ble beæret med
et eget symbol som vist på Fig.5.
Begrepet startet en tildels opp-
hetet diskusjon i faglitteraturen
der både termodynamikk og
kjemiske bindinger ble diskutert
av størelser som Barbara Banks,
Linus Pauling og A.F.Huxley.
Dessuten ble det satt igang en
hektisk forskningsvirksomhet
innen strukturkjemien angående
disse ”energirike bindinger”.
Naturligvis ble det endelige resu -
ltat av denne forskningen at disse
bindingene var helt normale.
Likevel forsvant ikke begrepet
”energirike bindinger” og fore -
stillingen om at energi er lagret i
et molekyl eksisterer fortsatt.
Hvorfor det nettopp er fosfater

som har havnet i denne rollen
som energikilder er kanskje ikke
så lett å svare på, men en årsak
kan være at ”livets kjemi” stort
sett er kjemi i vandig miljø og at
energien som frigjøres ved
hydrolyse av disse forbindelsene

er relativt stor. Eksempelvis gir
hydrolysen av fosforenol pyro -
druesyre 61.9 kJ/mol og tils-
varende verdi for kreatinfosfat er
43.1 kJ/mol.  Hydrolysen av ATP
gir ca 31 kJ/mol.  I vandig miljø
vil ATP være ionisert og mole -
kylet litt stresset pga tre negative
ladninger i nærheten av hver -
andre. P-O bindingene vil derfor
være relativt svake slik at det skal
lite energi til for å bryte dem.
Dette forholdet er mindre til
stede i ADP på produktsiden.
Dessuten er det her dannet en ny
P-O binding i den frie fosfat-
gruppen. Frigjøringen av 31
kJ/mol er altså like mye avhengig
av tilstanden hos enhetene på
produktsiden som på reagens-
siden. 
I levende organismer skjer det

mange kjemiske prosesser som
energetisk sett går ”oppover
bakke”. En slik prosess er dann-
elsen av glukose-6-fosfat:
Glukose + fosfat  => Glukose-

6-fosfat + H2O der energiend-
ringen er +14kJ/mol. Her er altså
systemet glukose-6-fosfat og
vann på et ”høyere energinivå”

enn systemet glukose og fosfor-
syre. Likevel kan vi få dette til ved
å koble denne prosessen med en
som kan avgi minst 14kJ/mol,
men helst mer. Det har vi i
hydrolysen av ATP. Spørsmålet er
bare om vi kan koble disse to
prosessene slik at vi får en samlet
prosess som avgir energi.  La oss
tenke oss at vi har et makromole -
kyl (enzym) som kan fange opp
ATP og isolere det fra det van -
dige miljø slik at hydrolysepro-
sessen ikke lenger kan skje. La oss
videre tenke oss at dette enzymet
også kan fange opp glukose slik
at det er i nærheten av ATP. Nå
kan hydrolysen av ATP skje
dersom det får et vannmolekyl
fra glukose, som på sin side kan
få den avspaltede fosfatgruppen.
Dette er forsøkt illustrert i Fig. 6;
legg merke til at ATP ikke
representerer noen ”energikilde”
så lenge det ikke kan få tak i et
vannmolekyl. Og slik er det
naturligvis at naturen gjør dette,
om ikke nøyaktig slik som det
tenkte eksempelet ovenfor.

Konklusjon
Kanskje kan vi bli enige om at
når en kjemisk binding dannes,
så frigjøres det energi. Derfor må
det gjøres et arbeid (energi) for å
bryte en kjemisk binding. Energi
er noe som bare eksisterer i for-
bindelse med en forandring.
Begge disse fakta gjør det men-
ingsløst å snakke om å lagre
energi i en kjemisk binding

Referanser
1. Kosmos ” Naturfag for 
studieforberedende 
utdanningsprogram. 
Side 94-95. 

2. Biologi, Bios2, side 77.
3. Aschehoug: Nexus 8 Naturfag 
3, side 159.

4. Gyldendal: Bi2 (grunnbok i 
biologi), side 31

5.Molecular insights into the 
living process (Academic Press
1967).

Fig. 6
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Hemoglobin Control at
Low Oxygen Levels in
Cod Explained

I
t was in 1961 that Knud
Sick, working at the Uni-
versity of Copenhagen,
reported in Nature on
polymorphic hemoglobins
(Hb) in Atlantic Cod,
using electrophoresis to
detect different Hb forms.

In this and later reports, Sick
documented Hb differences in
populations of cod harvested
from different regions in the
North Sea and others areas in
the North Atlantic.  Sick

designated two different alleles
in his study; one named HbI1
which had an allele frequency
corresponding to 61% in the
western Baltic Sea, for example,
compared to only 3% in the
eastern Baltic Sea where the
other allele named HbI2
predominated.
In discussing his work, Sick

cited several unanswered ques-
tions involving his findings; for
example, what component of Hb
(α versus β subunit) is respon -

sible for the polymorphism, 
were the electrophoresis methods
used sufficient to distinguish
different Hb polypeptides, do the
different Hbs have different
adaptive advantages, are the
differences in populations solely
caused by genetic differences or
does temperature, for example,
affect gene expression, as well.
Research following up on

Sick’s pioneering studies, includ-
ing key publications involving
both Andersen and Wetten, has

provided answers to these ques-
tions.  As far as the question of
whether it is the α or β subunit
of Hb that is responsible for the
observed polymorphism, a pub -
lication by Andersen et al. (2009)
used PCR to clone and sequence
both Hb α or β sequences  from
reverse-transcribed erythrocyte
mRNA.  Two different α chains
(Hb-α1 and Hb-α2) and four
different β chains (Hb-β 1, Hb-β
2, Hb-β 3 and Hb-β4) were
found.  Based on their coding
sequences, amino acid dif fe -
rences were  identified that jus-
tify the conclusion that it is the
Hb-β1 that accounts for the

variability observed by Sick with
a Met55–Lys62 variant account -
ing for the HbI-1 allele and a
Val55–Ala62 variant accounting
for the HbI-2 allele.  Cod homo -
zygous for the Met55–Lys62
allele are HbI-1/1 whereas those
homozygous for the Val55–Ala62
allele are HbI-2/2.  Cod with
both alleles are heterozygous
HbI-1/2.
Another question addressed by

the Andersen et al. (2009) publi -
cation was the adaptive advan -
tages of the HbI-1 allele versus
the HbI-2 allele.  To deal with
this question, the authors used
amino sequence information to
model the 3D structures of the
corresponding proteins in tetra -

meric Hb complexes.  This ana-
lysis led to the idea that the Hb
coded by the HbI-2 allele, corres-
ponding to the Val55-Ala62 vari -
ant would have a higher affinity
for oxygen com pared to the Hb
coded by the HbI-1 allele.  This
hypothesis fits nicely with the
observed distribution of the
HbI-2 allele in nature inasmuch
as it is associated with low-oxy -
gen waters such as the eastern
Baltic Sea and colder Arctic
waters of the Atlantic Ocean.
Of course, the completed

sequence of cod confirmed Sick’s
earlier presumption that  bands
seen after electrophoresis really
do represent unique Hb poly -
pep tides.  The sequence has also

provided interesting information
to fill out knowledge on how Hb
genes are arranged on the

genome and how they respond
to temperature/oxygen varia -
tions.  As far as the crucial Hb-
β1 gene is concerned, it was
found to be situated adjacent to
the Hb-α1  gene in a head-to-
head orientation and separated
by an intergenic promoter region
of about 1.7 kb that varies, de -
pen ding on genotype.  HbI-1
homozygotes with the Val55-
Ala62 allele have a so-called ‘long
promoter’ while HbI-2 homo -
zygotes with the Met55-Lys62
allele have a so-called ‘short pro-
moter’.  When Andersen and
Wetten tested the strengths of
these alternative promoters,
using a luciferase gene expression
system in salmon kidney cells,
they found that the long pro-
moter gave higher luminescence
compared to the short promoter
at both 15 C and 20 C.  Given
that the Hb coded by the Val55-
Ala62 allele has lower oxygen
affinity compared to Hb coded
by the Met55-Lys62 allele, it
makes sense that its promoter
can compensate for this by
elevating relative expression.
As the authors say (Star et al.,

2011), this result “provides a
compelling example of the
coevolution of structural and
regulatory adaptation, and high-
lights the relationship between
temperature and functional
molecular variation in the
hemoglobin system”.
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The national effort leading to
the complete sequencing of
the cod genome will
undoubtedly result in many
new ways of understanding
this important fish species.
For Øivind Andersen at
Nofima Marine at Ås and his
recent PhD student Ola Frang
Wetten, now at Hedmark
University College, partic i -
pation in the cod genome
project gave them the 
oppor tunity to find answers
to questions tracing back 
50 years.

FORFATTER: JOHN EINSET, 
UNIVERSITET FOR MILJØ- OG
BIOVITENSKAP, ÅS.
E-post: john.einset@umb.no

Figure 2.  Normalized luciferase luminescence ratios in salmon kidney
cells expressing luciferase based on either the long promoter (dark blue
bars) or the short promoter (light blue bars) of the �β1-globin gene.  Data
based on Star et al. (2011).

Øivind Andersen.

Ola Frang Wetten.

Figure 1.  Schematic of the head-to-head orientation of �α1-globin and �β1-globin genes together with the
intergenic promoter region.  Two promoter types exist; one corresponding to the long promoter-Val-Ala variant
and the other to the short promoter-Met-Lys variant.  Diagram based on Star et al. (2011).

Atlantic Cod. Photo: Hans-Petter Fjeld (from Wikipedia.)
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viktigste psykoaktive kom-
ponenten i marijuana, passerer
gjennom morkaken og binder til
cannabinoidreseptorer i fosterets
hjerne, reseptorer som er viktige i
utviklingen av sentralnervesys-
temet. I en synapse (der to nerve-
celler møtes og signaler over-
føres) transporteres det ikke bare
signalmolekyler fra pre- til post-
synaptisk celle, men det trans-
porteres også molekyler fra post-
til presynaptisk celle. Dette kalles
retrograd transport av signal -
mole kyler, og er en måte post-
synaptisk celle kan finregulere
signalet fra presynaptisk celle på.
Noen av disse retrograde signal -
molekylene er ligander for
cannabinoidreseptorene (endo -
cannabinoider), og en meget
kontrollert signalering gjennom
disse er kritisk for korrekt diffe -
rensiering av nerveceller i hjer -
nen. THC fra cannabis er også en
ligand for cannabinoid resep tor -
ene og er vist å forstyrre endo -
can na bionoid-signaleringen. Det
er usikkert om THC virker som
en agonist eller antagonist under
nevronal utvikling, men Harkany
har vist at THC kan føre til feil-
aktig dannelse av nye nervenett-
verk. En slik påvirkning  i fos-
terets hjerne på et veldig tidlig
stadium kan ha flere uheldige
langtidsvirkninger på barnets
utvikling. Langtidsoppfølging av
barn som har vært eksponert for
cannabis i mors liv viser avvik i
impulsivitet, sosial oppførsel og
læreevne. Harkanys forskning
har derfor vært sentral i den
molekylære forståelsen av hvor-
for cannabisbruk er uheldig
under graviditeten. 

Kristian Pietras forsker på
kreft, og da spesielt på det ekstra-
cellulære miljøet en kreftsvulst
vokser i. En svulst må kom-
munisere med ulike celler i sitt
mikro- og makromiljø for å
kunne vokse og invadere nær-
liggende vev. For eksempel må
svulsten, for å kunne bli større
enn noen få millimeter, sørge for
sin egen blodtilførsel for å oppnå

tilst-
rekkelig
tilførsel av
næring og
oksygen til svulst-
cellene. Denne
avhengigheten av å
danne sin egen blodtilførsen
(angiogenese) er noe Pietras har
forsket på og i stor grad bidratt
til forståelsen av. Pietras forsk-
ningsgruppe foku serer nå også
på andre elementer i svulstens

mikromiljø, som for eksempel
karsinom-assosierte fibroblaster,
vaskulære pericytter og infiltrer-
ende inflammatoriske celler. For-
ståelsen av det totale miljøet en
kreftsvulst vokser i er viktig for å
kunne legge til rette for den mest
optimale behandlingen av hver
enkelt svulst. Personlig kreft-
behandling, altså et behandlings-

opplegg som er spesielt tilpasset
hver enkelt pasient, er noe som
har fått mye oppmerksomhet i
de senere år, og som det er store
forventninger til skal gi bedre
overlevelse og mindre bivirk-
ninger enn dagens kreftbehand-
ling. Men for at slik terapi skal bli
en suksess, er det viktig av vi for-
står de molekylære mekanismene
som ligger til grunn for hver
enkelt svulst. Til dette trenger vi
gode modeller, og dette er noe
Pietras er opptatt av i sin forsk-
ning i dag. Ved å utvik le gode
modeller for ulike krefttyper som
kan bli brukt i prekliniske studier
av nye kreft medisiner, vil man på
sikt kunne bidra til bedre design
og utbytte av kliniske studier i
pasienter. Pietras er overbevist
om at vel lykket kreftbehandling
er av hengig av at man angriper
flere, men spesifikke, celletyper i
svul sten og i dens ekstracellulære
miljø. 

Felles for prisvinneren er at de
har gjort viktige funn om
molekylære mekanismer som er
viktige for helse og sykdoms-
utvikling. De understreket alle
betydningen av godt samarbeid
for å oppnå gode resultater. I sin

takketale
under

tildelings-
seremonien tok

Pietras opp viktigheten
av å ha gode rollemodeller

innen forskning, og det å
fremheve suksesshistorier på
samme måte som man gjør
innen idrett for å inspirerer ung-
dom i dag til å begynne med
vitenskapelig forskning. En pris
som Anders Jahres medisinske
pris er i så måte en viktig inspira-
sjon ikke bare for prisvinnerne
selv, men også for alle andre med
tanker om en karriere innen
forskning.

Anders Jahres
medisinske priser for
2012

Å
rets hovedpris, på en
million kroner, ble
tildelt professor Leif
Groop ved Lunds
Universitet for hans
betydningsfulle
forskning på dia-
betes, og da spesielt

på arvelige faktorer som dis-
ponerer for denne sykdommen.
Diabetes er en gruppe meta -
bolske sykdommer karakterisert
av høyt blodsukker og andre
metabolske forstyrrelser, som
skyldes at bukspyttkjertelen
ikke produserer nok insulin
og/eller at kroppen ikke respon -
derer normalt på insulin. Per i
dag deles diabetes inn i to

hovedkategorier, type 1 diabetes
som kjennetegnes av autoim -
mun ødeleggelse av beta-cellene
i bukspyttkjertelen, og type 2
diabetes som kjennetegnes av
insulinresistens og manglende
evne til å øke insulinsekre-
sjonen som kompensasjon for
dette. Denne inndelingen i type
1 og type 2 diabetes er imid-
lertid en forenkling, og nyere
forskning viser at diabetes er en
mye mer heterogen sykdom enn
denne inndelingen tilsier. Leif
Groop beskrev i 1986 en ny
undergruppe av diabetes kalt
latent autoimmune diabetes in
adults (LADA). LADA kjenne -
tegnes ved en langsom ødelegg-
else av beta-cellene i bukspytt-
kjertelen, sykdomsdebut etter

fylte 30 år og tilstedeværelse av
antistoffer mot glutamatdekar-
boksylase i plasma. Leif Groop
foreslår at diabetes kan betrak -
tes som en kontinuerlig syk-
domsgruppe med et spekter fra
autoimmun ødeleggelse av
beta-cellene på den ene siden til
metabolsk forårsaket skade på
beta-cellene på den andre siden,
med LADA et sted i mellom.
Omtrent 366 millioner men -

nesker verden over har diabetes,
og rundt 90% av disse har type 2
diabetes. Antallet diabetikere er
forventet å øke epidemisk, som
en konsekvens av en aldrende
befolkning og endret livsstil.
Risikoen for å utvikle type 2 dia-
betes i løpet av livet er 40% for
individer som har én forelder
med type 2 diabetes og nesten
70% hvis begge foreldrene har
sykdommen. Hvis moren er
affisert er man mer utsatt enn
hvis det er faren som har type 2
diabetes. Leif Groop har vært
med på å identifisere flere gener
som forklarer noe av variasjonen
i risikoen for å utvikle type 2 dia-
betes. I dag er det identifisert 65
gener relatert til type 2 diabetes,
men disse forklarer likevel bare
15% av arveligheten. Leif Groop
leter derfor etter den manglende
forklaringen på arveligheten, og
foreslår at hel-genom sekvenser -
ing og epigenetikk i fremtiden
kanskje kan bidra til å forklare

mer om hvorfor noen er mer
utsatt for type 2 diabetes enn
andre. 

Anders Jahres medisinske pris
for yngre forskere, som utgjør
400 000 kroner, ble delt mellom
Professor Tibor Harkany fra det
Karolinska Institutet i Stockhom,
og Professor Kristian Pietras fra
Lunds Universitet. Tibor Hark -
any har fokusert sin forskning

rundt effekten av cannabis på
utviklingen av hjernen, og da
mer spesifikt på dannelsen av
enkelte strukturer i hjernen tidlig
i et fosters liv. Av ulovlige narkos-
tiske stoffer er marijuana det som
er hyppigst misbrukt av kvinner
under graviditeten. Δ9-tetra-
hydrocannabinol (THC), den

Anders Jahres medisinske
pris belønner fremragende
forskning innen basal og
klinisk medisin, og er blant
de største i Norden. Prisen,
som første gang ble delt ut i
1960, kommer fra
avkastningen fra fondet etter
rederen Anders Jahre.

FORFATTERE: NINA PETTERSEN
HESSVIK OG TOVE IRENE KLOKK,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
E-post: Nina.Pettersen.Hessvik@rr-
research.no og Tove.Irene.Klokk@rr-
research.no 

Prisvinnerne.

Leif Groop.

Tibor Harkany.

Kristian Pietras.
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meg at forskere på fritt grunnlag
vil komme opp med, for eksem -
pel, programmet Biotek Norge
2020. Da vi fikk presentert dette
programmet under NBS sitt
Kontaktmøte i januar i år, var det
mange av oss som både måtte le
og gråte. Under planlegging av et
program er det for forskerne
snakk om det muliges kunst,
under strenge rammebetingelser,
og da kan det ikke  hevdes at
dette er forskernes verk. Trus-
selen er hele tiden at hvis fors-
kerne opererer for fritt, vil
deparementene trekke pengene
tilbake.
Hallén var sterkt personlig

engasjert i sitt innlegg og det
gjorde vel sitt til at temperaturen
ble relativt høy. Det var på
mange måneder fint, for dette er
første gang jeg har hørt at man i
diskusjonen mellom forskerne
og Forskningsrådet har kommet
forbi slagord og påstander og
begynt å se litt på realitetene.
Kanskje representerte dette
møtet et slags vendepunkt.
Hallén var forbauset over at fors-
kerne, som forvalter den høyeste
kompetansen i landet vårt, går
inn i en forskningspolitisk debatt
totalt uten empiri bak analysene.
Dette tror jeg vi bare skal ta til
oss og gjøre bedre. Er det så opp-
lagt at det er bedre for norsk
forskning med større potter til
forskerinitiert, langsiktig og fri

forskning? Det kan vel også sies
at Forskningsrådets argumenta-
sjon for programforskning ikke
på noen måte har tilveiebrakt
noen empiri som viser at pro-
gramforskning er mer produktiv
eller som viser hvor balanse -
punktet mellom programforsk-
ning og frie prosjekter bør ligge.
Denne måten å argumentere på
signaliserer at Forskningsrådet er
såre fornøyd med balansen – til
tross for at alle ekspertene som
de ber om råd, sier at balansen
ikke er god. Hallén hadde også
analysert hvor medlemmer av
Vitenskapsakademiet fikk sine
forskningspenger fra, og det var i
stor grad fra programmer. Det
mente han viste at mye grunn-
forskning ble finansiert gjennom
programmene og at det ikke er
noen grunn til bekymring. Dette
tror jeg representerer en avspor -
ing av debatten og en tilsløring
av det virkelige proble met:
Forskningsrådet behandler her
sine penger som et slags sosial-
budsjett som skal brukes til å
holde forskere i ånde. Hvorvidt
de gjør det de selv synes er riktig
og viktig eller det byråkratene
synes er riktig, synes å være
underordnet. Dersom vi tar imot
penger fra et program, har vi da
indirekte applaudert pro-
grammet?
Departementsråd Tom Rådahl

i Miljøverndepartementet fikk

temperaturen ytterligere opp ved
å gå inn for at alle forsknings-
midler burde være innenfor pro-
grammer og ingenting til fri,
forskerinitiert forskning. I tillegg
mente han at hvis forskerne
hadde fått bestemme, ville vi ikke
hatt den tverrfagligheten vi i dag
ser. Han angrep det han kalte
”siloforskning”, som jeg tolker
som forskning innen etablerte
felt og med etablerte metoder og
etablerte miljøer. Det var mer
uklart hvordan programmer ville
klare å styre unna slik siloforsk-
ning.
Nils Christian Stenseth rede-

gjorde for hvordan grunnleg -
gende og langsiktig forskning
gjennom historien har ledet til de
viktigste fremskrittene som vi i

dag nyter godt av. Dette ble nok
ansett som nedlatende og en
undervurdering av Forsknings-
rådet: Hallén var enig i at grense-
sprengende oppdagelser som
oftest kommer fra fors-
kerinitierte prosjekter uten noen
særlig styring utenfra, men at det
ikke betyr at grunnforskning er
alt som skal til. Jeg er ikke sikker
på om det er noen som hevder
dette. Stenseth fremholdt videre
at innovasjon, faglige restrik-
sjoner og krav om nettverk har
blitt som tvangstrøyer for mange
forskere. Videre må hele regje-
ringen ta et ansvar for landets
forskningsportefølje, et krav som
ble støttet av Technopolis i punkt
nr. 3 over.
Dag Rune Olsen støttet på

mange måter opp under Sten -
seths innlegg. Han mente at det
er misforstått at programmer er
så ønsket fra industriens side.
Som eksempel trakk han fram at
forskningsdirektøren i Statoil

argumenterer for at det må
utdannes flere forskere med bred
forskningsbakgrunn, ikke
nødvendigvis i de feltene der
Statoil arbeider i dag. 
Ann-Helén Bay forsvarte

departementenes rett til å
fremme sine sektorinteresser. Det
er det de er satt til å gjøre, ikke til
å støtte fri grunnforskning.
Spørsmålet er kanskje ikke om
det er legitimt at departementene
gjør det, men om absolutt alle
sektor-midler skal gå til pro-
grammer.
Innleggene ble etterfulgt av en

paneldebatt der temperaturen
forble høy og det var mange
engasjerte innlegg. Kanskje ble
det etter granatkastingen fra
skyttergravene såpass stor for-
ståelse at det nå kan være mulig å
krype opp og diskutere saklig og
rolig på flatmark. La oss håpe at
en spire er sådd.
Statsråd Kristin Halvorsen

oppsummerte debatten og sa at
hun oppfattet det slik at det er
ingen som argumenterer for at
alle programmer skal nedlegges.
Men det er ikke sikkert at vi har
funnet den riktige balansen ennå.
Statsråden sa hun var kjent med
at forskere er veldig forsiktige og
høflige og saklige, men at hun
var veldig glad for å ha sett litt
temperatur i debatten. ”Dere har
mye å gå på!” sa hun til slutt. 
Dette møtet var delvis

arrangert som en mulighet til
innspill til den Forskningsmeld-
ingen som skal utarbeides fram
til våren 2013. Vi ser fram til den
med spenning og forventning,
særlig etter denne debatten.

Ifølge Forskningsrådets
hjemmesider avlivet
Arvid Hallén en lang
rekke påstander om
programforskning.  Jeg
synes vel heller han
bekreftet påstandene

Opphetet debatt om 
programforskning

R
apporten er stort sett
positiv til Forsk-
ningsrådets utvikling
i disse årene, selv om
det er noen felter
som har blitt
liggende etter og
noen tidligere råd

som ikke er fulgt opp. Av
anbefalingene er det særlig tre
som vil interessere NBS-nytts
lesere:

1. Bruk mer penger på frie, 
forskerinitierte prosjekter

2. Mer risikabel og dristig 
forskning

3. Innfør et overordnet organ for
forskning, over departe-
mentene

Det er vel ikke så mange av
NBS-nytts lesere som er uenig i
dette. Punktene 1 og 2 hører nok
til en viss grad sammen, selv om
nok anvendt forskning også kan
være dristig. Disse punktene skil -
ler seg ikke så mye fra rådene
som ble gitt for 11 år siden, og
ikke så veldig mye har skjedd
siden da.
Technopolis mener at kvalite -

ten av norsk forskning ligger på
et akseptabelt nivå, men at vi
burde ha flere toppforskere som
gjør det stort i internasjonal
sammenheng. Et lite land må vel
regne med å ha noen huller i sin
forskningsportefølje, men vi bør
kunne vise til flere sterke miljøer
enn vi har.

NBS-nytts lesere er blitt vant
til at søknader om forsknings-
støtte må ledsages av forsikringer
om relevans og resultater av
samfunnsmessig betydning, i
særdeleshet om anvendeleser
som kan kaste av seg økonomisk
og teknologisk. Technopolis sin
bakgrunn er slett ikke så fjern fra
vår egen og rapporten kan derfor

for oss virke tilforlatelig. Men jeg
kan ikke dy meg for å uttrykke
min sympati for humanistiske
fag, som i denne rapporten knapt
er nevnt. Ordet ”culture” kan
man finne 17 ganger i rapporten;
14 ganger i ordet ”agriculture”.
Det er lite eller ingen omtale av
betydningen av forskning som
ikke nødvendigvis gir oss paten -
ter og inntekter. Det er på tide at
vi på naturvitenskapelig side
signaliserer at vi ser nødvendig -
heten av forskning som utvikler
vår kultur og at vi gir vår aner -
kjennelse av andre verdier enn
økonomisk fremgang.
Samme dagen som rapporten

kom ut, arrangerte Det norske
Vitenskapsakademi et åpent
debattmøte i sine lokaler i Oslo:
”Forskning om samfunnsutford-
ringer: Er programforskning løs-
ningen?”. Innledere var statsråd
Kristin Halvorsen, direktør Arvid
Hallén fra Forskningsrådet,
departementsråd Tom Rådahl og
tre forskere, Nils Christian Sten -
seth (UiO), Dag Rune Olsen
(UiB) og Ann-Helén Bay (Insti -
tutt for Samfunnsforskning). 
Arvid Hallén gikk ganske

hardt ut, og ifølge Forsknings-
rådets hjemmesider avlivet han
en lang rekke påstander om pro-
gramforskning.  Jeg synes vel

heller han bekreftet påstandene,
for han brukte mye tid på å for-
klare hvorfor det må være slik det
er. For eksempel ble påstanden
”Utlysningene er for smale” av -
vist med at slik må det bare være

når vi har så mange søknader og
små midler. Påstanden ”Departe -
mentene detaljstyrer program -
mene” ble avfeid med at forskere
var i flertall i programkomiteene.
Jeg har litt vanskelig for å se for

FORFATTER: ERIK BOYE, INSTITUTT FOR
KREFTFORSKNING, RADIUMHOS-
PITALET, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
E-post: Erik.Boye@rr-research.no

Norges Forskningsråd er
igjen lagt under lupen, denne
gangen av det internasjonale
selskapet Technopolis.
Rapporten ble offentliggjort i
september i år. Det er 11 år
siden forrige evaluering og
den nye har tatt for seg hva
Rådet har gjort for å forbedre
seg siden sist. Rapporten er
grundig og ender opp med 12
anbefalinger som er konkrete
og tydelige.

Kristin Halvorsen. 
(Foto: Rune Kongsro)

Statsråd Kristin Hal- 
vorsen var veldig glad
for å ha sett litt tem -
peratur i debatten

Panelet fra venstre.: Dag Rune Olsen, Arvid Hallén, Ann-Helén Bay, Nils
Chr. Stenseth og Tom Rådahl. (Foto: Forkningsrådet)
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VED ERIK BOYE

Kvantifiseringer
I våre jobber bruker vi mye tid på
kvantifiseringer. Hvor mye enzym,
hvor høy aktivitet, hvor mange
molekyler? Dette finner vi ut av ved
å gjøre sofistikerte analyser. Det er
viktig for oss å gjøre gode
kvantifiseringer og viktig for de viten-
skapelige konklusjonene vi trekker. 
Det er kanskje derfor jeg steiler så
kraftig når jeg støter på
kvantifiseringer i det offentlige rom,
vanligvis gjennom media. Det er
særlig i prosentregning det svikter,
for det er ikke pensum på journalist-
skolen. Her er et klipp fra Aften-
posten som gjør dette unødig kom-
plisert: ”Boligprisene var 8.5 %
høyere i april i år, sammenliknet

med april i fjor. Det er vanskelig å si
hvor høyt 8.5 % faktisk er. Men i for-
hold til lønnsveksten på drøye 4.4 %
er det veldig mye”, sier Terje Buraas,
leder i EFF. Ja, og jeg har lyst til å
legge til at sammenliknet med 0.1%
er det enda mer. 

Gangetabellen er heller ikke lett. Det
er greit å ha dobbelt så mange. Men
halvparten så mange? Dobbelt så
få? Betyr ”dobbelt” automatisk at vi
snakker om en økning? Kanskje
ikke. Det blir enda verre når man
kombinerer det med en annen
uklarhet, som ”Prisen er tre ganger
så billig”. Det første problemet er
selvfølgelig at det her ikke er sole-
klart om prisen går opp eller ned.

Dernest må det vel kunne påpekes
at det ikke er prisen man kjøper,
men varen. Prisen er lav eller høy –
varen er dyr eller billig. En morsom
variant i prisforvirringen var en
annonse for en vare med ”Rimelig
høy pris”. Siden det var en annonse,
tenker jeg at de ville forsvare den
høye prisen med at det, tross alt, var
rimelig. 

Jeg har i mange år irritert meg på
den vanlige bruken av ordet
”brøkdel”, men jeg finner til min for-
skrekkelse ut at det er jeg som er
avvikeren. I de oppslagsverkene jeg
har konsultert, defineres det som
”en liten del” eller som ”del av en
brøk”. Og jeg som trodde at

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.

99999/100000 var en brøkdel av
1. Det er det ikke, ifølge autoritative
definisjoner. Dette vil jeg ta helt til
menneskerettsdomstolen i Stras-
bourg: Jeg forbeholder meg retten til
å hevde at en brøkdel er en brøk
som angir delen av et hele, av alt, av
utgangspunktet. Hvis det står i
avisen at noen forventet utbetalt
1000 kr, ”men fikk bare en brøkdel”,
er det ikke gitt for meg at summen
var langt under 1000 kr. Det kan ha
vært 999 kr, selv om jeg forstår at
det ikke er den intenderte men-
ingen. Kjernepunktet er hvorvidt en
brøkdel nødvendigvis er langt, langt
under 1. Jeg ville brukt uttrykket
”liten brøkdel”, men det er i så fall
smør på flesk – en pleonasme. 

For et drøyt år siden påpekte jeg i
denne spalten tendensen til at TV-
intervjuere brukte frasen ”Hvor viktig
er det at….”, uten at intervjueren
noensinne forventer noe svar på
spørsmålet. De vet svaret, og det
kommer kontant: ”Veldig viktig!”
Spørsmålet er nok snarere ment
som ”si noe mer om dette, er det
viktig?”. Nå har dette utartet full-
stendig og er et nesten obligatorisk
element i ethvert intervju, særlig når
journalistene intervjuer hverandre.
Og det blir gjerne ”Hvor katastrofalt
er dette…” – i hvilket tilfelle noe svar
heller ikke er nødvendig.

La FEBS få din e-postadresse!

FEBS ønsker å få en mer direkte kontakt med medlemmene. Alle medlemmer av NBS er også medlemmer av FEBS, og for å oppnå
dette ønsker de tilgang til e-postlistene fra de nasjonale organisasjonene. Adressene skal altså brukes av FEBS for en mer direkte
kontakt med medlemmene og kunngjøring av forskjellige aktiviteter av interesse. Det er altså ikke snakk om å selge adresselister til
kommersielle aktører. Hvert enkelt medlem må godkjenne at e-postadressen formidles til FEBS. 

Hvordan kan du godkjenne at e-postadressen din gis til FEBS? Her er det mange muligheter (dvs. minst to): Send en e-post til
generalsekretæren, tom.kristensen@imbv.uio.no, eller kryss av på lister som vil være tilgjengelige på Vintermøtet.



Arnts biostreker er denne gangen hentet fra 1989. Arnt sier om denne
tegningen at det året kom fiskebiokjemi på prosjektmenyen ved Bio-
kjemisk institutt, UiB og ikke alle var like begeistret for den
utviklingen. Tegningen ble benyttet som invitasjon til julefesten på
instituttet det året.
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sarcomaceller med EWS-FLI1
translokasjon responderte godt
på PARP-inhibitorer. Forfatterne
mener at denne høykapasites-
metoden kan gi ny innsikt i

hvilke medisiner som er effektive
for hver enkelt pasient og kan
føre oss videre mot skreddersydd
kreftbehandling. Resultene er
publisert i år i Nature (Garnett et
al.: Nature 483 (2012) 570-5). 

Peter van Loo presenterte "livs-
historien" til 21 brystkrefttu -
morer som var helgenomse-
kvensert med 30- til 40-fold dek-
ning. Forskerne ønsket å under-
søke intratumor heterogenitet
ved å studere hvordan cellesam -
mensetningen i tumorene
utviklet seg over tid. Dette ble
gjort mulig med nye bioinfor-
matiske metoder. Mutasjoner
oppstod under hele livsløpet til
tumorene, men de fleste punkt-
mutasjoner fant kun sted i en
liten andel av cellene. Alle
tumorene hadde en dominant
subklon som representerte mer
enn 50 % av tumoren. Forskerne
mener at denne dominante sub-
klonen er i stand til å opprett-
holde proliferasjon etter at nok
genomiske forandringer har
funnet sted. Resultatene er
publisert i år av Nik-Zainal og
medforfattere  (Cell 149
(2012) 994-1007). 

Det ble også presentert
mange flere interessante
studier innenfor epigene -
tikk, angiogenese, virus,
betennelse, mikromiljø,
tumormetabolisme,
apoptose og meta-
stasering, der ana-
lysene var gjort
både på hele ge -
no met eller på

enkeltgener og pathways. I tillegg
viste mange firmaer fram det
nyeste innenfor bioteknologi.
Uten denne utviklingen hadde
ikke kreftforskning som vi
kjenner det i dag vært mulig.
Postersesjonen var også vellykket,
med interessante temaer som
fanget oppmerksomheten til
mange entusiastiske deltakere.
Alt i alt var EACR kongressen
svært vellykket og inspirerende,
og vi er glade for å ha fått anled-
ning til å delta på den.

P
ier Paolo Pandolfi
presenterte ceRNA
(competing endo -
genous RNA) hypo -
tesen, en teori som
hvis korrekt tilfører
et nytt kompleksitets-
nivå oppå alt vi vet

om genregulering. Det tra-
disjonelle synet er at et miRNA
kan inhibere mange mRNAer
(transkripter) fra å bli trans-
latert til proteiner. Den nye
hypotesen sier at transkripter
(mRNAer og andre ikke-
proteinkodene transkriper)
konkurrerer om en begrenset
mengde av et miRNA. Hvis to
transkripter blir inhibert av
samme miRNA vil øket mengde
av det ene transkriptet binde
opp flere kopier av miRNAet, og
færre kopier av miRNAet vil
være tilgjengelig for a inhibere
det andre transkriptet. Vice
versa vil et gen som blir inhibert
av DNA metylering eller dele-
sjon frigjøre flere miRNAer til å
inhibere et annet gen hvis disse
to genene deler miRNA bind-
ingsseter. Følgelig kan trans-
kripter som deler bindingseter
for samme miRNA være co-
regulert. Dette betyr altså at
transkriberte, men ikke-
proteinkodende deler av
genomet (for eksempel
pseudogener) kan ha viktige
regulatoriske funksjoner. I til-
legg vil denne reguleringen
kunne fungere i nettverk. Et
miRNA kan regulerer mange
transkripter, og et transkript
kan også være regulert av flere
miRNAer. Genomvide
reguleringsnettverk kan
poteniselt være til stedet. Fors-
kerne foreslår også at ved å
kartlegge nukleotidene i
miRNA bindingssetene vil man
kunne analysere potensielle
interaksjoner in silico, og
predikere hvordan dette nett-
verket påvirker genekspresjon.
Hypotesen ble publisert i august
i 2011 (Salmena et al.: Cell 146
(2011) 353-8). 
Carlos Caldas presenterte de

molekylære funnene fra en
studie kalt "Metabric" der 2000
brystkreftpasienter ble studert.
1000 av pasientene ble brukt som
discovery sett og 1000 pasienter
ble brukt som valideringssett. I
studien ble det brukt en integrert
metode der genetisk variasjon i
kimbanen (SNPer), kopitalls-
variasjon i kimbanen (CNVer)
og kopitallsvariasjon in tumor
(CNAer) ble analysert. CNAer
forklarte mye av genekspresjons-
variasjonen i tumor, og gener
med den beste korrelasjonen
mellom CNAer og ekspresjon ble
brukt til å clustre de første 1000
pasientene. Forskerne fant at
brystkreft kan deles i ti ulike sub-
grupper (IntClust 1-10) med stor
forskjell i overlevelse. IntClust 2
bestod av Luminal A og Luminal
B tumorer (basert på PAM50
klassifisering) med kopitallsend-
ringer in 11q13/14 som er et
område med mange potensielle
drivergener som CCND1, EMSY,
PAK1, RSF1. Denne gruppen
hadde veldig dårlig overlevelse.
IntClust 3 og 4 bestod også av
mange Luminal A tumorer (men
også andre) og både ER positive
og ER negative tumorer, og var
kjennetegnet av lav genomisk
instabilittet. I disse to gruppene
var det god overlevelse.
IntClust10 inneholdt de fleste
basale tumorer og hadde dårlig

overlevelse de første årene, men
god prognose hvis pasientene
overlevde lenger enn fem år.
Resultatene ble validert i nye
1000 pasienter og viste seg å være
robuste. Kliniske implikasjoner
av studiet er at bryst-
kreftpasienter kan bli delt inn i
flere grupper enn før, og at denne
informasjonen kan bidra til å
avgjøre hvilke behandling en
pasient bør få, og om visse
pasienter kan slippe visse
behandlingsformer. Resultatene
ble publisert i år av Curtis og
medarbeidere (Nature 486
(2012) 346-52).
Mike Stratton presenterte et

arbeid der flere hundre kreft-
cellelinjer ble screenet for
respons ved behandling med
130 legemidler som er under
klinisk vurdering. Cellenes
genom ble også sekvensert
for mutasjoner i 64 av de
vaneligste kreftgenene
for å finne ut om dette
kunne brukes som
biomarkører for
behandlingsrespons
og -resistens. Ett av
funnene fra denne
studien var at
Ewings

Kreftkongress i 
Barcelona

EACR (European Association
of Cancer Research) kon-
gressen i Barcelona juli 2012
hadde mange verdensledende
foredragsholdere om kreft
med mottoet "From Basic
Research to Personalised
Cancer Treatment ". Vi deltok
med støtte fra NBS.

FORFATTERE: LAXMI SILWAL-PANDIT
OG THOMAS FLESICHER, GENETISK
AVDELING, RADIUMHOSPITALET
E-post: laxmi.silwal-pandit@rr-
research.no
E-post: thomas.fleischer@rr-
research.no
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Presidentvalget

NBS er ikke bare en organisasjon
for norske biokjemikere og
mole kylærbiologer. Under den
nåværende ledelse har forenin -
gen også tatt mål av seg til å
overvåke menneskerettighetene i
forskjellige land som norske for -
skere har nær kontakt med. Så
nå befinner Biorabiaten seg i

Princeton, New Jersey for å over-
våke det amerikanske president-
valget og på vegne av NBS sørge
for at alt går riktig for seg. 
Som en ekstra bonus fikk Bio -

rabiaten også oppleve orkanen
Sandys herjinger, og på en hjem -
melagd telegraflinje forteller han
med ærefrykt om hvordan den

kraftige vinden veltet store trær
og bragte svære ødeleggelser med
seg. En følge av dette var at elekt-
risiteten forsvant, og store deler
av Princeton, deriblant Biora -
biaten, er nå i det fjerde døgnet
uten strøm og uten internett
(derav den hjemmelagde telegra-
flinjen). Det største problemet,

prikker og streker Biorabiaten, er
temperaturen.
Hjemmetemperaturen er nå
nede i 13 grader, og siden skolene
har vært stengt hele uken ligger
nå Biorabiatens tallrike barn
under dynene hele dagen og
jamrer seg over kulden. Selv lar
Biorabiaten seg ikke affisere av

romtemperaturer, men av
hensyn til familien har han satt
seg fore å skaffe elektrisitet på
alternative måter. 
Uten tilgang til internett er selv

Biorabiaten ute av stand til å
kon struere svært avanserte løs-
ninger, men han har tatt i bruk
sine biologiske kunnskaper for å

ta seg av problemet og mener nå
at han er svært nær ved å løse
det. Planen hans er å sette opp to
bakteriekulturer: en med nega -
tivt ladde melkesyrebakterier,
som han har skaffet seg fra et
yoghurtglass, og en med positivt
ladde E. coli-bakterier, som han
har skaffet seg - vel leseren kan
vel selv forestille seg hvordan.
Kulturene er trygt plassert under
barnas dyner, og Biorabiaten
håper at de om kort tid vil være
tilstrekkelig tette til at han ganske
enkelt kan putte de to endene av
en elektrisk ledning ned i hver
sin kolbe og på den måten få
rikelig med strøm. Siden ame-
rikanske elektriske duppedingser
bare krever 115 volt regner Bio -
rabiaten med at dette skal være
en tilstrekkelig løsning, men det
ergrer ham at han på grunn av
nettmangelen er hindret i å finne
på noe mer avansert. 
Han husker at han forleden

leste at bakterier kunne lede
strøm, noe som opplagt kunne
blitt utnyttet i et nytt biobatteri,
men han noterte seg ikke detal -
jene og er derfor ute av stand til å
inkorporere dette i oppfinnelsen.
Men, tikker han, det hele har nå
utviklet seg til også å bli en kamp
mot klokken. På sin daglige
morgentur møtte han en eskadre
med hvite lastebiler lastet med
lysstolper, kraner og gravema -
skiner, så det er stor fare for at
den normale elektrisiteten vil
være tilbake før bakteriekultur -
ene har blitt tilstrekkelig tette.
Når det gjelder presidentvalget

har ikke Biorabiaten stort å for-
telle. Skal man dømme ut fra
valgplakatene, sier han, er det
ingen som bryr seg om presi -
dent valget, mens det ser ut til å
være en viss interesse for ord-
førervalget i Princeton. Men på
førstkommende tirsdag vil han
låne naboens sykkel og besøke
valglokalene i nabolaget, hvor
han vil gjøre sin plikt og sørge for
at ingen uhumskheter skal
forekomme.
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myIDP
Hvor mange PhD’er bør vi utdanne og hvilke
stillinger bør de utdannes til? Dette er et
sentralt forskningspolitisk tema i mange
land. Mens en doktorgrad tidligere ble sett
på hovedsakelig som det første trinnet i en
vitenskapelig karriere, så vil nyutdannede
PhD’er nå i større grad gå inn i andre type
stillinger, for eksempel tilknyttet industri,
forskningspolitikk, departementer, forsk-
ningskommunikasjon, patentkontorer etc. I
lys av at flere PhD’er nå går inn i andre type
stillinger enn i grunnforskning er det grunn til
å stille spørsmål om de treningspro-
grammene studentene får er godt nok til-
passet den nye situasjonen. 
Science følger opp denne problemstil-

lingen på lederplass 7. september. Der
argumenteres det for nytten av at hver
student får sin individuelle utviklingsplan
(IDP; individual development plan). National
Institute of Health krever nå slike IDP’er for
de ca 32 000 post. docs. som de støtter
økonomisk. For å hjelpe studentene med å
opprette og følge opp slike individuelle
utviklingsplaner er det nå opprettet en Web
applikasjon, kalt myIDP. Den er gratis til-
gjengelig for alle og finnes på følgende link:
http://myidp.sciencecareers.org

Media bidrar til å
gi feil inntrykk av
forskningsfronten
I PLOS ONE 7 (2012) e44275 er det en
artikkel med tittel ”Why most biomedical
findings echoed by newspapers turn out to
be false”.  Forfatterne av denne artikkelen
hevder at medias popularisering av forsk-
ningsresultater ofte medfører at folk får et
galt bilde av status innen de forskningsfelt

media informerer om. Dette påstår for-
fatterne skyldes at media hovedsakelig
omtaler studier som viser en effekt og i liten
grad omtaler studier som ikke viser effekt.
Media refererer dessuten mest fra artikler
publisert i de viktigste tidsskriftene, som
publiserer artikler der det påstås at en måler
en effekt, men de trykker sjelden artikler der
konklusjonen er at det ikke er noen effekt.
En oppfølgende studie som viser at det
likevel ikke var noen effekt blir derfor oftest
publisert i mindre viktige tidsskrift og blir
sjelden omtalt i media. Denne seleksjonen
av hva media bringer videre er altså i følge
forfatterne med på å gi ”folk flest” et galt
inntrykk av kunnskapen innen forskjellige
forskningsfelt. Forfatterne har en omfattende
diskusjon av dette tema basert på forskning
relatert til ADHD.

Forskningsjuks
Dette tema ble omtalt i NBS-Nytt 1/2011
(alle NBS-Nytt fra og med 2005 finnes på
selskapets hjemmesider). Det synes som
problemet med forskningsjuks er økende og
det er nylig publisert flere interessante
artikler om dette. I Lab Times 5/2012 er det
en artikkel med tittel “Scientific misconduct:
The strange case of a gel and its true
origins”. I den artikkelen er det omtale av at
bilde av en 2D-gel som ble publisert i 2005
er fremkommet med avanserte modifika-
sjoner av en 2D-gel laget av en annen
gruppe. Den opprinnelige 2D-gelen var
inkludert i et manuskript som ble avslått for
publisering i 2002.
I PNAS (109 (2012) 17028) er det en

interessant artikkel med tittel ”Misconduct
accounts for the majority of retracted
publications”. Forfatterne har gjort en
detaljert studie av alle de 2047 biomedi -
sinske studier som de fant i PubMed og som
var trukket tilbake inntil 3. mai i år. Deres
gjennomgang viser at 21,3 % av disse

artiklene var trukket tilbake pga. feil, mens
67,4 % var trukket tilbake pga av ”mis-
conduct”, inkludert 43,4 % pga juks eller
mistanke om juks, 14,2 % pga av duplikat
publisering og 9,8 % pga av plagiat. For-
fatterne hevder at andelen av vitenskapelig
artikler som blir trukket tilbake har økt ca.
10x siden 1975. De fleste artiklene som
trekkes tilbake pga juks eller mistenkt juks
kommer fra land med lang forskningstradis-
jon, som for eksempel USA, Tyskland og
Japan, og de er ofte publisert i høyimpakt
tidsskrifter. Artikler som blir trukket tilbake
pga. plagiat eller duplisering kommer ofte fra
land som ikke har så lang forskningstradis-
jon (Kina og India bidrar betydelig her) og
publiseres ofte i tidsskrifter med lavere
impakt. Forfatterne påpeker at de forskjellige
tidsskrifter har ulik politikk for informasjon
tilknyttet artikler som blir trukket tilbake. For
eksempel har Journal of Biological
Chemistry den politikk at de aldri gir en
begrunnelse for hvorfor en artikkel trekkes
tilbake.
Nature er også opptatt av denne

problematikken.  I heftet som ble publisert
2. august i år har de en artikkel med tittel
”The roots of research misconduct” 
og i fjor høst publiserte de en interessant
artikkel som inkluderer en figur med hvordan
antall tilbaketrukne artikler har økt de
senere årene (Nature 478 (2011) 26-28).

Top Science
Scandals of 2011
Har du etter dette ønske om å lese mer om
skandaler innen forskning så finner du rikelig
med eksempler hos The Scientist ved å
bruke følgende link: 
http://www.the-
scientist.com/?articles.view/articleNo/315
19/title/Top-Science-Scandals-of-2011/
(doi/10.1101/gad.2052911,2011).

Vi sees på Lillehammer
www.nbskontaktmote.no 

Under denne tittelen ble det i septem-
berheftet av ASCB Newsletter (American
Society Cell Biology) svart på spørsmål
fra en student som ba om tips for
hvordan en burde stille spørsmål etter
foredrag på store internasjonale møter.
Med tillatelse fra ASCB gjengis her en del
av svaret fra ”Labby”.

The first step is to arrive early and scope
out the room. Sit near the front (the first
row works nicely) and on the aisle, very
near a floor microphone. (Sit near the aisle
too if it appears that runners will bear
microphones.) As the talk ends, go to the
floor mike (or raise your hand) while the
applause is under way (or even when an
acknowledgment slide is showing). Don’t
worry. No one consider this overly aggres-
sive.

Plan to be VERY brief and VERY focused.
Avoid platitudes (no one cares whether or
not you thought it was a great talk, and
there are very few “great talks” in any case,
only one per decade). Leave clarification
issues to a one-to-one with the speaker. In
general, don’t inquire about whether
certain follow-up experiments have been
done or are under way; most likely they
have been and it is a bit demeaning to
imply the speaker hasn’t thought of them
(and also labels you as somewhat naïve). 

(Et avsnitt ikke tatt med)

A general category of questions seeks to
reconcile a talk with previous work not
mentioned, and here a succinct format is
best, such as: “How do these results relate
to those published last year by Firstrike

and colleagues?” Your phrasing can raise
the temperature, or keep it cool. Thus,
“Your results don’t fit with…” is less skill-
ful than “How then can we integrate your
results with ….?” The latter, in turn, is a bit
sharper than “I’m trying to think if there
may be a way to reconcile your findings
with those of Firstrike et al.”

Of course, these are just examples. An
overarching rule is that if you have any
doubt that your question is interesting or
useful (hopefully not mutually exclusive),
ask it of the speaker later rather than from
the floor. A final matter of etiquette:
Ration your questions in a session. Even if
your questions are consistently quite good
(or good), it is only fair to let others have
their turn.

The Art of Asking Questions at
Meetings



presentasjoner. Under works-
hopene ble det hold kurs innen
slik som kvalitetskontroll, statis-
tiske metoder og bruk av Soft -
ware. Diverse utfordringer i
feltet, slik som prøveopparbeid -
else og instrumentering, ble også
nøye diskutert. Mange av fore -
dragene og posterne presenterte
resultater innen medisinsk
metabolomikk, og da med tanke
på forståelse av sykdomsbilde på
metabolittnivå, biomarkører i for
eksempel diagnostisering av
Alzheimers på tidlig stadium og
forskjellige kreftformer, samt
metabolisme av forskjellig
medisiner. I tillegg kunne man
også få med seg mange foredrag
innen forståelsen av mikrobiell-
og plante metabolisme, statistisk
modellering samt presentasjon
av ny teknologi og målingsappli -
kasjoner. Selv fulgte jeg spesielt
de foredragene som gikk innen

medisinsk metabolomikk,
farmasøytisk metabolomikk,
statistiske modeller, samt der
instrumenteringsindustrien

presenterte sine nyeste innova-
sjoner. 
Biomarkører er viktig for å

fastslå sikkerriktig diagnose på et

tidlig stadium. Dette kan bidra til
en riktig og målrettet behandling
før sykdommen er blitt manifes-
tert og mer kompleks å behandle.
Når en klinisk kan fastslå
sykdom som kreft eller
Alzheimers er sykdommen oftest
kommet til et stadium som gjør
den utfordrende eller umulig å
kurere. På konferansen ble det
presentert en rekke biomarkør
funn innen disse sykdommene
som kan gjøre det mulig å
diagnostisere på et tidligere
stadium enn før. For eksempel
ble det presentert resultater hvor
man i serum har funnet at flere
biomarkører - hvor av den
viktigste er 2,4-dihydro-
xybutanioc acid - predikerer at
pasienter lider av mild kognitiv
svekkelse (forstadium til
Alzheimers). Økt forståelse av
sykdomsbildet kan gi muligheter
for nye terapeutiske vinduer.  Til
dags dato finnes det for eksempel
kun medisiner som forsinker
utviklingen av Alzheimers –
acetylkolinesteraser og NMDA
reseptor antagonister. Det man
trenger er en terapi som virker på
de bakenforliggende mekanis-
mene slik at Alzheimers aldri
utvikles.
Mitt bidrag til konferansen var

en plakat der jeg presenterte to
kombinerte metoder: “A highly
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Metabolomikk

J
eg er PhD-student på
andre året ved Institutt
for Bioteknologi,
NTNU. Mitt doktor-
gradsprosjekt går ut på å
utvikle ny og følsom
metodikk for analyse av
metabolittsammenset-

ning i biologiske prøver for så å
anvende metodikken til å
studere karbon- og energi-
metabolismen i humane celler.
Jeg tilhører en faggruppe som
har fokus på massespektrometri
(MS)-basert Metabolomikk.
Med den siste investeringen har
vi instrumentering for separa-
sjon av analytter i biologiske
ekstrakter med bruk av gass-
kromatografi (GC), væske-
kromatografi (LC), kapillær-
elektroforese, ione-kroma-
tografi og sist, men ikke minst,
det siste innen separasjonstek-
nologi – UPC2 «convergence»-
kromatografi. Av MS
instrumentering er laboratoriet
utstyrt både med kvantitative
MSer (single kvadrupoler og
trippel kvadrupoler) og høy-
oppløselige MSer for mer
kvalitativ karakterisering av
ekstraktene. Faggruppen ved
Institutt for bioteknologi har
nært samarbeid med SINTEF
Materialer og Kjemi, Avdeling

for Bioteknologi innen dette
forskningsfeltet.
«Metabolomics Society» er en

årlig konferanse som tar sikte på
å fremme vekst, bruk og for-
ståelse av feltet metabolomikk
innen biovitenskap. Konferansen
får stadig høyere deltagerantall,
og i år deltok mer enn 550 del -
tagere fra over 40 land. Konfe -
ransen hadde over 260 plakater
og 84 foredrag. 10 store spon -
sorer hadde stands der de pre -
senterte sine siste teknologiske
fremskritt innen feltet.   
Metabolomikk er et nytt 

«-omics» felt i rivende utvikling.
Metabolitter er produkter i den
regulatoriske prosessen innen et
biologisk system, derfor kan vi si
at metabolomet er linken mel-
lom genotypen og fenotypen til
en organisme. Metabolomikk
defineres som en omfattende
kvalitativ- og kvantitativ analyse
av metabolitter – mindre enn
1500 Da – i celler, vev og orga -
nismer. De to mest brukte tek-
nologiske plattformene som
brukes innen metabolomikk er
nukleær magnetisk resonans
spektroskopi (NMR) og MS.
NMR er en veldig reproduserbar
og kvantitativ teknikk kan ana-
lysere en rekke metabolitter
direkte fra væsker og vev. Teoret-

isk sett kan alle metabolitter
detekteres med NMR, men dette
krever høy konsentrasjon av stof -
fene. MS derimot, har en mye
lavere deteksjonsgrense for meta -
bolitter. I og med at metabolitter
som detekteres med NMR ikke
trenger å være ekstrahert fra en
matriks kan prøvene i prinsippet
ekstraheres til bruk innen andre
analyser etter NMR-analysen, for
eksempel til MS baserte analyser.
MS analyser er diskriminerende i
motsetning til NMR. Med dette
menes at man allerede under
ekstrahering av metabolitter vel -
ger hvilke stoffklasser man skal
analysere. 
I dag er MS-baserte analyse -

teknikker oftere brukt innen
metabolomikk enn NMR. Dette
fordi MS-instrumentene har en
langt høyere sensitivitet slik at
man kommer langt ned i detek-
sjons område. Før snakket man
om at man kunne detektere og
kvantifisere en sukkerbit i et
olympisk svømmebasseng. I dag
sier man at en tusendedel av en
sukkerbit er nok for deteksjon
med MS. Dette gjør at man kan
detektere selv de minst konsent-
rerte stoffene i et biologisk
system. 
Selve konferansen var delt inn

i workshops, foredrag og poster-

Sammen med min veileder,
Per Bruheim, deltok jeg på
“The 8th International
Conference of the Meta bolo -
mics Society” i Was hing ton
DC fra 25.-28. juni. USAs
hovedstad er en av de mest
spennende byene i USA og
byr på flere verdenskjente
bygninger, museer og monu -
menter. Før konferansen fikk
jeg muligheten til å se og
oppleve mange av disse med
god hjelp av en lokal ekspert
som bodde der for ti år siden,
min veileder. Min deltagelse
var støttet av NBS.

FORFATTER: HANS FREDRIK NYVOLD
KVITVANG, INSTITUTT FOR BIOTEK-
NOLOGI, NTNU, TRONDHEIM
E-post: hans.f.n.kvitvang@ntnu.no Interessante diskusjoner og lesning under poster-sesjoner. Sosialisering var en viktig del av konferansen.

Alt er stort i USA, selv grillene.



C
RS er blant annet
involvert i utgivelsen
av den populære
tidsskriften Journal
of Controlled Rele -
ase og medlem mene
bidrar dessuten ofte
til arbeid som publi -

seres i Biomaterials. Dette årlige
arrangementet er omfattende
og i år bidro forskere fra mer
enn 42 land med over 700 pos-
tere og 100 presentasjoner. I
hovedsak omhandlet konfe -
ransen temaer som levering av
DNA og siRNA, biomaterialer,
nanomedisiner og aktiv/passiv
targeting. 
Første dag av konferansen

deltok jeg på en workshop hvor
EPR-effekten (”Enhanced
Permeability and Retention”) ble
diskutert i forbindelse med
levering av nanomedisiner som f.
eks. lipider og makromolekyler
til tumorvev. EPR-effekten er
kort forklart en økt akkumu ler -
ing av enkelte molekyler i
tumorvev på grunn av lekkasje
fra tumorvaskulaturen.
Tumorvaskulatur kjennetegnes
med omfattende angiogenese,
defekt vaskulær arkitektur,
redusert lymfatisk drenering og
en stor økning i produksjon av
permeabilitetsøkende media -
torer. Dette sikrer en tilførsel av
næringsstoffer og oksygen som
resulterer i rask tumorvekst. EPR
kan utnyttes i behandling ved å
gi en mer spesifikk levering av
medisiner for bekjempelse av
tumor. På workshopen ble det
gitt en grundig innføring i EPR-
effekten og hvordan dette
fenomenet kan påvirkes av
variabler som tumor diversitet,
dyremodeller, biodistribusjon og
intracellulære interaksjoner. I til-
legg ble muligheten for kontrol -
lert frigjøring av aktive reagenser
fra nanocarriers til tumorvev dis-
kutert. Introduksjonsforedraget
ble gitt av Hiroshi Maeda; fors-
keren som oppdaget EPR-
effekten på 80-tallet. I dette
foredraget ble det diskutert egen-
skaper hos nanomedisiner og

32 33

FORFATTER: JOSTEIN MALMO 
NTNU, INST. FOR
LABORATORIEMEDISIN, BARNE- OG
KVINNESYKDOMMER
E-post:
jostein.malmo@biotech.ntnu.no

Jeg deltok 14-18 juli på det
39. årlige møtet for ”Control -
led Release Society” (CRS)
med reisestøtte fra NBS.
Møtet ble denne gangen
arrangert i Quebec, Canada.
CRS er en internasjonal og
multidisiplinær organisasjon
dedikert til forskning og tek-
nologi relatert til levering av
medisiner. 

Controlled Release
Society

makromolekyler som gjør de
egnet til levering vha EPR-
effekten. Videre ble det beskrevet
hvordan man kan forsterke
effekten fra EPR ved behandling
av tumor gjennom å øke blod-
trykket med vaskulære effektorer
som f.eks angiotensin II, NO og
angiotensin-converting enzyme
inhibitor. 
Det ble presentert mye spenn-

ende arbeid fra både inviterte og
utvalgte foredragsholdere. Blant
annet ble det diskutert hvordan
man kan benytte biomaterialer
for kontrollert frigjøring av
faktorer for å regenerere nevro -
ner, øke intracellulær frigjøring
av nanomedisiner samt å levere
nanopartikler til spesifikke celler
i bestemte deler av kroppen.
Forskningsresultatene presentert
på konferansen gir det inntrykk
av at man ikke har oppnådd
store gjennombrudd når det
gjelder målrettet levering av
nanomedisiner. Det er også noe
uenighet om den økte leveringen
man kan oppnå ved målrettet
levering av nanomedisiner til
f.eks tumorvev nødvendigvis gir
mer effektiv behandling. Deri-
mot er spesifikk levering til vev
sannsynligvis en viktig strategi
for å kunne øke dosen av lege-
midler, siden maksimal dose i
dag ofte velges ut ifra hva pasi -
enten faktisk kan tåle uten alvor-
lige bivirkninger. For å øke
effektiviteten av nanomedisiner
utføres det mange studier med
ulike molekyler som benyttes
som nanocarriers. På denne kon-
feransen ble det vist eksempler
på bruk av lipider, polymerer og
polypeptider for behandling av

kreft, leversykdommer, lidelser i
øyet, virusinfeksjoner og cystisk
fibrose for å nevne noe. Den
generelle oppfatningen er at det
ikke nødvendigvis er leveringen
av legemidler til cellene det
største problemet, men det er
derimot vanskeligere å få frigjort
de terapeutiske molekylene inne i
målcellene. Ved å kombinere
spesifikk levering med effektiv
intracellulær frigjøring av medi -
siner vil man potensielt kunne
effektivisere behandlingen og øke
dosen uten toksiske bieffekter.
Det arbeides mye med disse
problemstillingene, og jeg tror
man på lengre sikt vil kunne
oppnå en stor økning i effek -
tiviteten av terapeutiske mole -
kyler ved transport med
nanocarriers.
Mitt bidrag på konferansen var

en poster hvor optimale egen-
skaper hos biopolymeren kitosan
ble beskrevet for levering av
siRNA til endotelceller i blod-
hjerne barrieren med den hen -
sikt å øke transporten av lege-
midler til hjernen. Dette arbeidet
har vært en del av min doktor-
grad ved NTNU. Presentasjonen
av posteren ga en unik mulighet
til å diskutere kitosan-mediert
levering av nukleinsyrer med
andre forskere innenfor feltet.
Konferansen var godt egnet for
alle som arbeider med nano -
medisin og levering av lege-
midler eller nukleinsyrer in vitro
eller in vivo. Jeg vil også bemerke
at Quebec er en svært fin by vel
verdt et besøk selv om det bare
skulle være i forbindelse med
ferie.

sensitive GC-MS/MS method for
absolute quantification of amino
and non-amino organic acids,
including a robotized
derivatization step”. Innen
metabolomikk er det vanligste å
rapportere relativ intensiteter.
Det ultimate er selvfølgelig å få
en absolutt konsentrasjons-
bestemmelse av metabolittene i
celler og biologiske væsker. Det
vanligste i dag er å normalisere
alle metabolittene i prøveek-
straktene mot en eller få intern-
standarder for å korrigere for tap
og variasjon mellom prøver.
Metoden jeg presenterte er en
svært sensitiv metode som
benytter GC koblet til en trippel
kvadrupol (QqQ) MS. Dette er
en målrettet metode for absolutt
kvantifisering av alle detekterte

aminosyrer, aminforbindelser og
organiske syrer. Metoden er
basert på derivatisering med
metyl kloroformat (MCF) og
introduksjon av internstandarder
for alle detekterte stoffer. Måten
dette gjøres på er at man
derivatiserer standarder for alle
metabolittene i biblioteket med
deuterium-merket MCF og
metanol. Disse tungt merkede
standardene tilsettes den reelle
prøven og fungerer som intern-
standarder. Slik får alle
metabolittene i metoden sin egen
internstandard. En QqQ kan lett
skille mellom overlappende ana-
lytt og internstandard. Denne
måten å normalisere på gir et
mer korrekt bilde av metabolitt-
poolen da stoffer i en metabolitt-
klasse vil derivatiseres i ulik grad.

Dessuten vil ytelsen til
instrumentet variere hele tiden.
Den tradisjonelle ionekilden, EI,
er blitt byttet ut med en positiv
kjemisk ionisering (PCI) kilde.
Dette gir opphav til større ione-
fragmenter samt bevaring av
molekylfragmentet, og dette har
gjort lettere å selektere unike
MS/MS-transisjoner blant de
mange koeluerende
metabolittene. Den nye metoden
består pr i dag av 80 vanlig
amino-, og ikke amino-
organiske syrer. Derivatisering av
mange prøver tar mye tid, og
krever mange dyre kjemikalier.
Derfor har vi lagd en auto-
matisert derivatiseringsmetode
som sparer tid, kjemikalier og
utstyr. Dette er med på å senke
kostnaden pr prøve betraktelig.

MCF-derivatiseringsprotokollen
ble robotisert på en ”Beckman
Coulter Biomek NXP liquid
handling unit”, som er en del av
et større BC robotsystem tilhør-
ende SINTEF Bioteknologi.
Automatisering er med på å
redusere variasjon mellom
prøveserier (e.g. forskjellige fors-
kere), og dette er med på å øke
reproduserbarheten. Dette er i alt
en strømlinjeformet metode som
gir en signifikant forbedring av
dagens metodikk for kvantitativ
GC-MS metabolittanalyse.  
Konferansen ble avsluttet med

bankettmiddag i National Zoo
blant løver og tigre. Jeg lærte mye
på konferansen, og fikk mange
nye bekjente i feltet
metabolomikk. 

NBS-Nytt søker 
redaksjonsmedlem 
fra Tromsø

Tromsø har for tiden ingen 
representant i redaksjonen 
av NBS-Nytt. Det er viktig at 
alle de store lokalgruppene i 
NBS er representert i redak-
sjonen for å bidra til omtale i 
bladet av aktiviteter fra alle 
lokalavdelingene. Redaktøren 
oppfordrer Tromsø-miljøet til å 
engasjere seg med å finne et nytt 
redaksjonsmedlem.

Henvendelser om dette rettes til redaktøren. 
E-post: tore.skotland@rr-research.no. 
Telefon: 992 72 647. 



34 N
NPCR-konferansen
er en liten kongress
som er støttet av
Nordic Cancer
Union og gjen-
nomført av ph.d.-
studenter. Møtet er
skreddersydd for

studenter fra skandinaviske
land som jobber med doktor-
graden. Målet med konferansen
er å tilby et forum hvor ph.d.-
kandidater kan treffes og finne
mulige samarbeidspartnere fra
andre land tidlig i forsknings-
karrieren. Dessuten skal møtet
tilby en god mulighet til å øve
seg på å presentere egen forsk-
ning enten med muntlig
presentasjon eller med poster.
På denne første konferansen var
det rundt tretti deltakere fra
Norge og Sverige som
presenterte enten egne forsk-
ningsresultater eller metoder
som de jobber med. Det var 14
muntlige presentasjoner og 14
postere.
Programmet begynte på

søndag kveld med en mottagelse
hvor deltakerne kunne bli kjent

med hverandre. På mandagen
var det først muntlige presenta-
sjoner om Raf mutasjoner og
deres effekter i forskjellige typer
kreft, og deretter foredrag om
kliniske aspekter ved kreft.
Spesielt interessant var en
presentasjon som fokuserte på
kreftbehandling med en sosial
synsvinkel. Det ble presentert en
undersøkelse på hvordan
egyptiske familier med barn som
har kreft takler sykdommen og
hva som må forbedres i samtalen
mellom lege og pasienter. Ellers
var det foredrag om sekvensering
av “kreftgener” og hva man kan
tolke ut av resultatene. Etter lunsj
holdt gjesteforeleser Tuomas
Tammela fra Finland en foreles-
ning om angiogenese og metas-
tase. Selv om det var svært få av
deltakerne som jobber med
hvordan det dannes blodkar og
lymfekar var foredraget meget
interessant og vi lærte mye om
hvordan man presenterer data på
en lett forståelig måte. Videre var
det en presentasjon om integrin
og tilknytning av dette
extracellulære matrix proteinet

til munnkreft før det ble min tur
til å snakke om myelomatose og
hepatocyttvekstfaktor (HGF).
Arbeidet mitt startet med at

jeg målte og sammenliknet kon-
sentrasjonen av HGF protein i
blodserum med HGF mRNA-
mengde i CD138+ plasmaceller
fra tretti myelompasienter.
Sammenlikningen viste en
tendens til at pasienter med høye
HGF mRNA-verdier hadde høye
HGF serumkonsentrasjoner. Litt
bakgrunnsinformasjon: Høye
konsentrasjoner av HGF i serum
er knyttet til mer aggressive kreft-
former. Siden vi lurte på hvorfor
noen pasienter med
myelomatose har høyt uttrykk av
HGF gikk vi videre med noen av
pasientprøvene som hadde høye
konsentrasjoner av HGF. Disse
prøvene brukte vi til å sekvensere
HGF-promotoren for å se etter
eventuelle mutasjoner. I HGF
promotoren finnes det et
polyadenosine element
bestående av tretti adenosiner.
Dette elementet er viktig i
regulering av transkripsjon og
det vi fant var at elementet i

Nordisk nettverk for 
ph.d. studenter innen
kreftforskning

Det første møte i en ny årlig
serie “Nordic Network for
PhD students in Cancer
Research” (NNPCR-kon-
feransen) ble avholdt på Nya
Varvet i Gøteborg 3.-5. juni.
Jeg deltok med reisestøtte fra
NBS.

FORFATTER: CHRISTOPH RAMPA,
INSTITUTT FOR KREFTFORSKNING 
OG MOLEKYLÆR MEDISIN, 
NTNU, TRONDHEIM
E-post: christoph.rampa@ntnu.no

noen pasientprøver hadde mistet
adenosiner. Det var også en
tendens til lavere HGF mRNA-
verdier i samme prøve. Dagen ble
avsluttet med to metode-
presentasjoner. Det ene
foredraget var om companion
diagnostics i kolorektalkreft og
det andre om bruk av next
generation sequencing til å
karakterisere forskjellige
Helicobacter pylori typer og
identifisere subtyper av bakterier
som fører til at det utvikles kreft.
Etter dagens siste presentasjon
var det middag og et fritidspro-

gram som inneholdt samtaler
med de andre deltakerne og gjes-
teforeleserne. 
Tirsdagen begynte med et

foredrag fra gjesteforeleser Lauri
Aaltonen som er professor på
Academy of Finland’s Center of
Excellence in Cancer Genetics i
Helsinki. Han fortalte blant
annet om hvordan senteret ble
dannet og hva som er viktig og
hva man burde ta hensyn til når
man arbeider med doktorgraden.
Deretter var det en presentasjon
om et automatisert fluorescens-
mikroskop som kan brukes til

celleanalyser. Dette er særlig
nyttig i forskningsgrupper som
enten ikke har flowcytometer
eller analyserer cellene på andre
måter enn med flowcytometri.
Møtets siste presentasjon ble
holdt av en lege som i doktor-
graden sin holder på med
utvikling av multimodale
reagenser til bildediagnostikk av
kreftpasienter. Hensikten er å
utvikle et verktøy som kan
brukes i flere forskjellige bilde-
diagnostiske metoder som mag-
netresonanstomografi,
nukleærmagnetresonans og

computertomografi og som kan
hjelpe ved diagnostisering og
operasjon av kreftpasienter.

Møtet ble avsluttet med en dis-
kusjonsrunde om hvordan det
nordiske nettverket for ph.d.-
studenter i kreftforskning kan
forbedres og hvordan det kan
hjelpe i egen forskning. Resten av
dagen nyttet vi til å se på
Gøteborgs severdigheter, sitte på
fine kafeer og prate om forskning
og andre ting før hjemreise.

Det var 27 deltakere fra Norge og Sverige og to gjesteforelesere fra Finland på første NNPCR konferansen.

NBS-Nytt takker de firmaer som har 
bidratt med annonser i løpet av året 
og oppfordrer medlemmene til å 
vise at det lønner seg å annonsere
i bladet.

Vi takker spesielt Fisher Scientific som har bidratt med en
helsides annonse i alle numre (fast annonse på side 2).

Vi takker også Orion Diagnostica, Olympus, AH Diagnostics,
Matriks og WWR for deres bidrag. 

Støtt våre annonsører!



NBS reisestipend 2011 – nye regler

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

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året. 
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Mastergradstudenter og stipendiater som er NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter og kurs. Søkere må
delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Stipendet er begrenset oppad til 10.000 NOK for europeiske konferanser og kurs og
15.000 NOK for konferanser og kurs utenfor Europa. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte.  Vi oppfordrer også våre
medlemmer til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må innleveres før reisens start.
Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges original-

dokumentasjon dvs. (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare
finnes i elektronisk form må dekning av utgiftene dokumenteres ved bankutskrifter. Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som
egner seg til trykking i NBS Nytt og gjerne legge ved bilder.

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

Søknadene sendes til: Tom Kristensen på epost: tom.kristensen@imbv.uio.no 

Alternativt per post til:
Professor Tom Kristensen
Generalsekretær NBS 
Institutt for molekylær biovitenskap
Universitet i Oslo
PB 1041 Blindern
0316 Oslo, Norway

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

NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge. 
Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til sendes til Generalsekretæren (winnie.eskild@imbv.uio.no) som legger utlys-

ningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.
Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om

ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rr-
research.no.

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


