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49 år og like sprek?

Da håper jeg at alle er kommet godt i gang med 2013. Til slutt i lederen har jeg et for-
sinket forslag til nyttårsforsett som kan passe alle NBS forskere. 

Men først, Norsk Biokjemisk kontaktmøte ble arrangert på Lillehammer i overgangen
Januar-Februar. Med 350 deltakere, mange utstillere og svært dyktige, nasjonale og
internasjonale, forelesere var det 49. kontaktmøte like inspirerende som da jeg som
stipendiat deltok på mitt første kontaktmøte for litt over 20 år siden. I tillegg til det
vitenskapelige var det også perfekte forhold for langrenn og alpint – og for fest og dans

til litt for sent på natten. På side 9 i dette heftet kan du sjekke hvem som stakk av med priser for beste
poster, beste vitenskapelig bilde og for minisymposium. Til neste år ønsker vi enda flere masterstudenter.
Tanken er at dersom en drar på kontaktmøte som ung student vil en fortsette å dra dit resten av livet.
Trondheim har tatt over stafettpinnen fra Oslo og alle kan glede seg til at de skal arrangere kontaktmøte
på Røros til neste år. Kanskje de har noe spesielt i tankene for kontaktmøtets 50-årsjubileum.

Jeg vet ikke om jeg har lov å diskutere NBS sitt navn i lederspalten – men siden det ikke er noe reviewere
som skal lese gjennom dette tar jeg sjansen. De siste årene har navnet, Norsk Biokjemisk Selskap, blitt dis-
kutert flere ganger med bakgrunn i at mange medlemmer ikke tror de er biokjemikere. Kanskje det også
finnes en del som ikke er medlemmer av samme grunn? Det er mange som tenker at de heller er
molekylærbiologer, noen er genetikere. Jeg er kanskje litt av hvert. Det er nok ikke helt umulig at NBS kan
gi en liten pris til den som finner et dekkende navn som også har med seg litt historie. Norsk Bio-
kjemisk/Molekylærbiologisk Selskap er allerede foreslått så det må være noe litt bedre enn det.

Forslag til nyttårsforsett blir kort. De fleste av oss har et kontinuerlig press for å sikre forskningsmidler til
seg selv eller til forskningsgruppen sin. Hvis alle sender en ekstra søknad til utlandet (det tar ikke så lang
tid dersom en bruker en forbedret versjon av en avslått søknad.....) kan det bli mange ekstra forsknings-
millioner til Norge i årene som kommer.

PRESIDENT
Arne Klungland

På vei til ferie og sol og sommer på Gran Canaria sent i november i fjor fikk jeg Inter -
national Herald Tribune utdelt på flyet. Forsiden tiltrakk seg min oppmerksomhet. 
To saker var slått opp der, krisen i Midtøsten og en historie om en liten blekksprut med
tilsynelatende evig liv. Den populærvitenskapelige historien om blekkspruten var
omtalt i en stor artikkel inne i bladet. Artikkelen var interessant (finnes ved å gå inn på
nettsidene til bladet og bruke søkeordet ”jellyfish”), men mest interessant synes jeg det
var å se hvordan de brukte både forside og betydelig spalteplass inne i bladet til en slik
populærvitenskapelig artikkel.

Dette er noe en sjelden eller aldri observerer i norske media, selv om jeg synes det har vært noen få lys-
punkter de siste årene. I NRK synes jeg at Schrødingers katt og Harald Eias programmer om Hjerneforsk-
ning og humorprogrammet Brille har vært positive innslag. I Aftenposten har kultur- og debattdirektør
Knut Olav Åmås bidratt med flere interessante artikler. Like før jul kom Aftenposten med informasjon
om at han hadde fått utvidet sitt ansvarsområde slik at han nå også er forskningsredaktør. Så vidt jeg vet
er han landets eneste forskningsredaktør i den type media. Vi trenger sårt mer oppmerksomhet om forsk-
ning i norske media, og jeg oppfordrer leserne av NBS-Nytt til å bidra med innspill og artikler som sendes
til Åmås. La det ikke stå på oss at media mangler innspill om interessante populærvitenskapelige artikler!
Pass på at dere skriver enkelt og balansert. Vi trenger ikke flere artikler om at ”kreftgåten er løst” basert på
noen celleforsøk.  

Det er drøye to uker siden vi kom hjem fra årets Kontaktmøte på Lillehammer. Der ble Arne Klungland
gjenvalgt som President for en ny toårs periode. Gjenvalg av president har forresten ikke skjedd ofte i sel-
skapets historie (du finner liste over alle presidentene i NBS-Nytt 6/2011, side 6). Som Klungland skriver i
sin spalte på forrige side vil det i tiden fremover bli ny diskusjon om navnet på selskapet. NBS-Nytt stiller
selvsagt plass til disposisjon for innspill og diskusjon om det tema. 

Neste år blir Kontaktmøtet arrangert for 50. gang. Det møtet blir holdt på Røros i januar med
Trondheimsmiljøet som arrangør. Årets møte var svært vellykket på alle måter og vi ser frem til et fantas-
tisk jubileumsmøte neste år både vitenskapelig og sosialt. Trondheimsmiljøet har tidligere vist at de kan
lage fest på Røros!

I dette heftet kan du lese en fyldig omtale av årets Kontaktmøte. Noen bilder finner du her i bladet og
mange flere bilder vil bli lagt ut på nettsidene. Ellers i dette heftet finner du en artikkel om fettforskning
på Ås, referat fra Generalforsamlingen på Lillehammer, referater fra diverse møter, litt om doping, doktor-
gradsomtaler og de faste spaltene Ordkløveri, Arnts biostreker og Biorabiaten. Jeg håper innholdet faller i
smak og takker alle bidragsyterne til dette nummeret.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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T
orsdags morgen
satte vi kursen mot
Lillehammer og det
49. kontaktmøtet for
NBS. Stemningen var
god og været upå-
klagelig. Reisefølget
bestod av erfarne

kontaktmøte-farere. En liten
rundspørring avslørte følgende
forventninger: møte andre
(gamle kjente og nye bekjent-
skaper), gode foredrag, faglig
påfyll, inspirasjon, kanskje en
skitur og helst vinne noe fra
utstillerne, god mat og en bra
fest. I år var det lokallaget i Oslo
som stod for arrangementet. En
velfungerende komite utgått fra
forskningsmiljøene på OUS
hadde satt sammen et spenn-
ende program. Totalt elleve
plenumsforedrag innen aktuelle
og interessante forskningsfelt
sto på programmet, fra
molekylær evolusjon og syntet-
isk biologi, via epigenetikk,
genregulering og cellebiologi til
nevrobiologi og immunologi.
Flere av foredragsholderne var
verdenseledene på sitt felt, og
samtlige fremviste den gode
kombinasjonen av fremragende
forskning og fremragende for-
midling. Dyktig «story telling»
med klar kommunikasjon av
hensikt, gjennomføring og

resultatene av forskningen gikk
igjen.  I tillegg til åtte interna-
sjonale inviterte foredrags-
holdere, bidro tre dyktige fors-
kere fra forskningsmiljøene i
Oslo. 

DNA – syntese og visualisering
av livets molekyl     
Programmet startet med begyn -
nelsen i dobbelt forstand. Steven
A. Benner fra Foundation of
Applied Molecular Evolution
and The Westerheim Institute
for Science and Technology,
startet med å oppfordre oss til å

ta en nærmere titt på DNA-
molekylet. For en kjemiker kan
valget av DNA som kritisk infor-
masjonsbærer virke som en dår-
lig ide. To DNA-tråder, begge
med negative ladning som fra-
støter hverandre, skal hybrid-
isere? Informasjonen kodes og
leses ved hjelp av hydrogen bind-
inger, og det i et vandig miljø
fullt av potensielle dipoler?
Benner viste at ved å gå nærmere
inn på den kjemiske sammenset-
ningen, får vi en større forståelse
av hvorfor denne strukturen har
blitt utvalgt fra naturens side.
Kombinasjonen av ladning,
purin og pyrimidin størrelse,
plassering og avstand mellom
hydrogenbindingenes dipoler,
har sikret informasjonslagring
og konservering. Samtidig er
informasjonen lett tilgjengelig
for avlesing og kopiering. Gjen-
nom sitt arbeid har han benyttet
kjemisk syntese til å endre
biologiske markomolekyler og
vært med å starte feltet syntet-
iskbiologi. 
Sammenhengen mellom kjemi

og biologisk funksjon er grunn-
leggende, både for å forstå
hvordan molekylære endringer
bidrar til overlevelse og seleksjon,
men også for hvordan syntet-
iskbiologi kan anvendes. Benner
viste flere elegante eksempler på
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49. Kontaktmøte arrangert 
på Lillehammer

Kontaktmøtet for Norsk Bio-
kjemisk Selskap (NBS) ble i
år arrangert på Lillehammer
31. januar – 3. februar av
forskningsmiljøene i Oslo,
hovedsakelig fra Oslo 
Universitets Sykehus (OUS).
Programmet inneholdt gode
plenumsforedrag fra interna-
sjonale toppforskere, men
viste også bredden i forsk-
ningen her i Norge gjennom
en rekke minisymposier og
posterpresentasjoner.

FORFATTER: GUNNAR DICK,
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, 
UNIVERSITET I OSLO 
E-post: gunnar.dick@ibv.uio.no
FOTOGRAF: REDAKTØREN

hvordan nitrogenbasene i DNA
kan endres slik at de inngår nye
hydrogenbindinger og dermed
danner andre basepar.  Dette gir
et alternativt DNA-alfabet som
kan utnyttes i en rekke applika-
sjoner. Eksempler på dette var
bruk av alternativt DNA i
«nested-pcr» eller «multiplex Q-
PCR» hvor bakgrunn minimeres
og spesifisiteten økes. Et over-
ordnet mål for Benner og hans
Foundation for Applied
Molecular Evolution er å etablere
en organisme som nytter et
kunstig genetisk system. Veien dit
vil også gi ny innsikt i hvordan
naturens egne systemer fungerer
og har utviklet seg.  
Eric C. Green,Howard

Hughes Medical Institute, tok
opp (DNA-)tråden fra Benners
foredrag. Han har utviklet et
unikt system for studier av
enkelt-molekyl interaksjoner
mellom DNA og DNA-bindene
proteiner – «DNA-curtains». Et
navn som er meget beskrivende
for teknikken. Enkelt gjengitt
består systemet av en overflate

dekket av et lipidlag, nano-
strukturer i overflaten som
avgrenser lipidlaget, lipidfor-
ankrede fluoriserende DNA-
tråder, en buffer med fluorisende
DNA-bindende proteiner og et
mikroskop. Ved å feste enden av
50 kilobaser lange DNA tråder til
et lipidanker, bindes DNA
trådene til lipidlaget på over-
flaten. Det hele settes opp i et
microfluidic kammer hvor
bufferstrømmen over prøven
retter ut DNA trådene. Samtidig
driver lipidankrene med
strømmen til de stopper mot
nanostrukturen som avgrenser
lipidlaget. Resultatet er en gardin
av fluoriserende DNA tråder som
henger nedover fra kanten av
lipidlaget. DNA gardinen er til-
gjengelig for binding av fluoriser-
ende DNA-bindene proteiner.
Bindingsegenskaper og forflyt-
ning langs DNA-tråden kan så
observeres ved å analysere
fluorescens signalene i planet rett
over lipidlaget hvor inter-
aksjonene skjer. En stor styrke
ved teknikken er at den mulig-

gjør et stort antall observasjoner
samtidig. Greene viste resultater
fra hvordan de har brukt dette
systemet til å observere DNA-
binding og bevegelse til et
protein involvert i reparasjon av
enkelttråd-brudd. 

Biologisk informasjon og
genregulering      
Ved å ta i bruk nye
sekvenseringsmetoder og bio-
informatikk kan vi få ny kunn-
skap fra genomiske data. Ravi
Sachidanandam fra Mount

Sinai Hospital har utviklet en ny
metode for å isolere mitokon-
drielt DNA, mtDNA. Det mito-
kondrielle genomet er sirkulært,
koder for 13 proteiner, 22 t-
RNAer og 2 rRNAer.
Organiseringen av mtRNA gjen-
speiler mitokondrienes
prokaryote opprinnelse før
endosymbiose i eukaryote celler.
Mitokondriene er helt
nødvendige for energiomsetning
og ATP produksjon i eukaryote
celler. Samtidig er en rekke syk-
domstilstander knyttet til mito-
kondrie funksjon.
Sachidanandam har med sin nye
metode sekvensert mtRNA med
høy grad av spesifisitet fra opptil
20 generasjoner av cellelinjer.
Ved å studere mutasjonsraten i
mtDNA nedover i generasjoner,
og å sammenligne med mtDNA
fra friske individer, kan vi trolig
forstå mer av aldringseffekten på
mitokondrier og deres rolle i
aldersrelaterte sykdommer. 
Kevin P. White fra University

of Chicago viste potensialet i å
organisere biologisk infor-
masjon. Ved å integrere ekspre-
sjonsdata, transkripsjonsfaktor-
bindingsseter, protein-inter-
aksjons data og litteratur-søk

bygges virtuelle nettverk over
mulige sammenhenger. Inter-
aksjoner i nettverket kan
representere reelle biologiske
sammenhenger. Ved å sammen-
ligne nettverk for ulike modell-
organismer og sykdomstil-
stander, kan betydningsfulle
interaksjoner skilles ut og
studeres nærmere. White viste
dette for nettverk basert på
Drosophila og kreftcellelinjer.
Regulering av DNA er sentralt

i forhold til biologisk utvikling
og differensiering, men også ved

tap av funksjon og ukontrollert
cellevekst som i kreft. Henrik
Helin fra Universitet i
København studerer hvordan
epigenetiske mekanismer, DNA
metylering og histon
modifisering, opprettholder cel-
lens identitet og hvordan disse
mekanismene er deregulert ved
kreftutvikling. Han har studert
polycomb gruppe proteinene,
repressorer for en rekke
differensierings prosesser gjen-
nom polycomb repressor
complex (PRC)1 og 2.
Kreftrelatalerte somatiske muta-
sjoner i disse genene viser betyd-
ningen av denne regulerings-
mekanismen for kreftutvikling.
PRC1 og 2 har enzymatisk
aktivitet for histon modifikasjon,
men rekrutteringen til målgener
og detaljene i transkripsjonskon-
troll er fortsatt ukjent. Trolig
rekrutteres PRC1 av PRC2 som
er involvert i metylering av K27
på H3. Helin viste at i tillegg til
PRC1 bestående av Mel18,
Mph1, Cbx7 (gjenkjenner K27
metylering av H3) og Ring1b
(ubiquitylering av K119 på
H2A), assosiere andre polycomb
gruppe proteiner i komplekser;
Nspc1, Ring1b, Fbxl10

Tor Erik Rusten delte ut Image award priser til Julie Elisabeth Heggelund
og Nadja Sandra Katheder

Helene Knævelsrud delte ut posterpriser til Sadaf Ghorbani, Lise
Ellefsen Sandquist og Tor Olav Berg.

Arne Klungland delte ut priser til de fire han mente leverte de beste
minisymposipresentasjonene: Helene Knævelsrud, Tuva Holt Hereng,
Thomas Fleischer og Siri Dørum.

Anne Simonsen var en av tre norske foredragsholdere i plenum; hun ble
introdusert av Harald Stenmark.

Ludvig M. Sollid, norsk hovedforedragsholder, her sammen med Magnar
Bjørås og Torbjørn Rognes fra arrangementskomitéen.
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(demetylase av K36 på H3) og
Rybp. Fbxl10 er trolig involvert i
rekrutering av PRC1 til GC-rike
sekvenser. Kombinasjonen og
rekrutteringen av proteinkom-
pleksene ligger til grunn for
transkripsjonsreguleringen. 

Cellebiologi – fra kreft til
nevrobiologi  
Anne Simonsen, Institutt for
medisinske basalfag ved UiO, har
i sin forskning beskrevet
hvorledes fosfatidyl-inositol-3-
fosfat (PI3P) er involvert i auto-
fagi og kartlagt flere molekylære
regulerings mekanismer. I sitt
foredrag gikk hun gjennom
autofagi-prosessen og viste
hvordan effektorproteiner med
FYVE- og PX-domener
interagerer med PI3P og har
ulike effekter. I tillegg ble to PX-
domene proteiner involvert i
autofagi, identifisert ved siRNA
screens, presentert på egne
minisymposier av medlemmer i
forskningsgruppen.  Sentralt i
selektiv degradering av cytoplas-
matisk materiale er ALFY
(autophagy-linked FYVE-
protein). Ved reduksjon av ALFY
øker mengden huntingtin
aggregater i nerveceller som
modellerer Huntington’s
diseas/Setesdals Rykkja, mens
sult-indusert ikke-selektiv auto-
fagi er upåvirket. Motsatt gir
overuttrykk av ALFY i en
Drosophila-modell av
Huntington’s reduksjon av
aggregater og økt livslengde.
ALFY er ett av åtte humane
proteiner gruppert i BEACH-
familien. Forskningsgruppen har
nå et pågående prosjekt hvor de
studeres BEACH proteinenes
funksjon og mulige roller i auto-
fagi. I tillegg har gruppen iden-
tifisert flere spesialiserte roller
for autofagi, blant annet
degradering av acute
promyelocytic leukimia (APL)
oncoprotein PML/RARA med
betydning for behandlingen av
APL. 
Gregory A. Petsko, Brandeis

University og Harvard Medical
School, har sin bakgrunn fra
strukturkjemi og benytter denne
tilnærmingen blant annet for å
utvikle medisiner til behandling
av nervedegenererende syk-
dommer.  Petsko har studert
strukturen av α-synuclein. Dette
cytosoliske proteinet er uttrykt i
nerveceller og involvert i
Parkinson. Avleiringer, såkalte
Lewy bodies, som kjennetegner
Parkinson patologi inneholder
α-synuclein. I tillegg er arvelige
former for Parkinson i flere
tilfeller assosiert med mutasjoner
eller endring av kopinummer for

α-synuclein-genet.
Sammenhengen mellom
aggregering av α-synuclein og
nervetoksisitet er fortsatt ikke
klarlagt. Samtidig kjenner man
ikke α-synucleins naturlige
funksjon, knockout dyr har
normal fenotyp. I normal til-
stand foreligger full-lengde α-
synuclein i en tetramer og
aggregerer ikke. Derimot påvises
et C-terminalt trunkert fragment
i tillegg til full-lengde α-
synuclein i avleiringer. Petsko og
medarbeidere har vist at det C-
terminale fragmentet aggregerer
raskere enn full-lengde in vitro,
og at det kan rekruttere full-
lengde α-synuclein til
aggregatene. Hypotesen er at
mulig spalting av full-lengde
initierer aggregering og dannelse
av Lewy bodies in vivo, analogt
til Aβ i Alzheimer. Ved hjelp av
ulike Parkinson modeller er en
mulig protease identifisert, cas-
pase 1. Hemming av denne

reduserer spalting og aggregering
av α-synuclein in vitro og i
humane nerveceller. Inhibitorer
testes nå ut i in vivo modeller
med tanke på behandling av
Parkinson.    
Stamceller og kreftceller er

begge avhengig av å prolifere og
opprettholde sin identitet. Dette
har ført til konseptet om at kreft
skyldes celler med stamcelle-lig-
nende egenskaper, og at varig
kreftbehandling må rettes inn
mot disse. Pier Giuseppe Pelicci
har utforsket dette konseptet ved
å studere kreft stamceller. Alle
stamceller kan gjennomgå sym-
metrisk eller asymmetrisk cel-
ledeling. I det første tilfellet gir
en celle opphav til to nye stam-
celler, og en økning i den totale
mengden stamceller. I asymmet-
risk celledeling gir en celle opp-
hav til en ny stamcelle og en celle
uten stamcelle egenskaper

(differensiering). Oncogenene
p53 og p21 virker ulikt på
reguleringen av celledelingen i
forskjellige celler. Peliccie og
medarbeidere har studert dette i
brystkrefttumorer og leukemi.
Kreft stamcellene oppregulerer
p21 for å motvirke DNA skade
og øke replikasjonspotensiale.
Samtidig inaktiveres p53 og gir
økt symmetrisk celledeling.
Asymmetrisk celledeling er
dermed en mulig mekanisme for
å motvirke tumordannelse, mens
symmetrisk øker tumorekspan-
sjon. En mulig strategi for
behandling er derfor å påvirke
denne reguleringen.     

Celle-celle kommunikasjon –
immunologi og plantefysiologi
Immunforsvaret er en effektiv
mekanisme som beskytter
kroppen mot skadelige inn-
trenger. Lymfocyttene er avgjør-
ende for den adaptive immunre-
sponsen, og tradisjonelt har

disse utøvd sin funksjon i
sirkulasjonen og lymfesystemet.
Adrian Hayday, King’s College
London, viste at en stor popula-
sjon av T-lymfocytter har tilhold
i epitelet. Epiteloverflaten på de
indre overflater i kroppen
danner grenseflate mot det ytre
miljø, og er utsatt for infeksjoner
fra ulike patogener. T-
lymfocyttene i epitelet er
sentrale i immunresponsen da
de kan overvåke og raskt opp-
fatte endringer i epitelet som
følge av infeksjon. Videre kan
denne overvåkningen også spille
en rolle ved andre stress-
situasjoner i epitelet (DNA
skade, endret celledeling og
differensiering), som ofte vil
være tilfellet ved tumordannelse.
Hayday og medarbeidere har
kartlagt hvordan «stress-
antigener» utrykt på epitelet i
form av MHC-like proteiner

som MICA (human)/Rae1(mus)
gjenkjennes av NKG2D på
lymfocyttene, og de har vist
hvordan dette aktivere lokal
immunrespons. Et av fokusene i
forskningsgruppen er å kartlegge
andre proteiner involvert i slike
interaksjoner ved bruk av cel-
leoverflate proteomikk. I tillegg
vil gruppen utforske hvilken
rolle T-lymfocytt overvåkningen
har i allergi, inflammasjon og
tumorbiologi. 
I naturlig fortsettelse av

Hayday’s foredrag presenterte
Ludvig M. Sollid fra Centre of
Immune Regulation, OUS,
cøliaki. Cøliaki er en auto-
immun tilstand som fører til
skader på tarmepitelet. Cøliaki
skyldes immunrespons mot
peptider fra gluten. Peptidene
presenteres av antigen-presenter-
ende dendritiske celler via MHC
klasse II som gjenkjennes av
CD4-postive T-lymfocytter og
aktiverer immunrespons.  Geno-
typen til MHC klasse II er sterkt
assosiert med tilstanden. Når
gluten peptider presenteres av
MHC klasse II med genotypene
HLA-DQ2 eller HLA-DQ8, gjen-
kjennes de av CD4. I tillegg er
deaminering, omdannelse av Gln
til Glu, ved transglutaminase 2 av
gluten peptidene nødvendig for
effektiv epitop gjenkjennelse og
interaksjon med CD4 positive T-
celler. Introduksjonen av
negative ladning øker trolig
binding til MHC klasse II og
legger dermed til rette for inter-
aksjonen med CD4. Denne pro-
sessen er involvert i initieringen
av cøliaki, mens videre forløp
forverres gjennom økt
inflammasjon, utvikling av anti-
stoffer mot autoantigen som
transglutaminase 2, og gir til slutt
skader på epitelet. Behandlingen
er å avstå fra gluten i kosten.
Dette reduserer immunre-
sponsen, symptomene forsvinner
og epitelet vil i de fleste tilfeller
normaliseres. Sollied diskuterte
cøliaki i forhold til initiering og
opprettholdelse av auto-immune
tilstander. Samspillet mellom
immunforsvarets ulike celler og
epitelet er sentralt for å forstå
mekanismene som ligger til
grunn for cøliaki, men også
auto-immune tilstander generelt.        
Reidunn Aalen fra Institutt for

biovitenskap, UiO, fortalte om
hvorledes planter danner og
kvitter seg med organer i sitt livs-
løp for å sikre reproduksjon. Det
vil si prosesser som dannelse av
blomster og avblomstring.  Hos
planter er adskillelse av organer
en kontrollert celleseparasjon.
Aalen og medarbeidere har vist
hvordan et sekretorisk peptid,

Inflorescence Deficient in Abscis-
sion (IDA), binder til leucin-rich
repeat receptor-like (LRR-RL)
kinasene HAE og HSL2 på cel-
leoverflaten og induserer cel-
leseparasjon. Ved å mutere IDA
genet i Arabidopsis thaliana vil
planten ikke avblomstre da cel-
leseparasjon ikke inntreffer.
Peptidligand-reseptorparet IDA-
HAE/HSL2 har også vist seg å
være involvert i celleseparasjon
ved rotvekst. Hittil er kun et
fåtall peptidligand-reseptorpar
beskrevet og forskningsgruppen
arbeider med å finne flere kan-
didater involvert i cellesepara-
sjon. Et stort potensiale for
anvendelse er innen kom-
mersielle arter i matproduksjon i
forhold til kontroll av frø felling
og økning av utbytte fra
avlingen.

Minisymposier og postersesjon
- stor faglig bredde
Arrangørene hadde lagt opp til
at de som ønsket slapp til med
10 min foredrag i
minisymposium sesjonene.
Dette gav 4 parallelle sesjoner av
6 foredrag torsdag, fredag og
lørdag. En utfordring er fordel-
ing av tilhørere. Noen sesjoner
var nok mindre besøkt enn
andre. Den store fordelen er at
man virkelig får vist den store
bredden i forskningen som
gjøres i norske miljøer: fra klass-
iske cellebiologi, genregulering,
strukturkjemi og enzymologi til
bioprospektering, nanopartikkel
«drug-delivery»  og polymer-
kjemi.  Biokjemi er blitt integrert
i alle områder av livsvitenskap
og er relevant for både
kjemikere, biologer, biotek-
nologer og medisinere.
Minisymposiene gir også en
mulighet for master- og PhD-
studenter til å presentere egne
data og egen forskning. For
mange har kontaktmøtet vært
en god start for formidling av
forskning til fagfeller utenfor

egen forskningsgruppe eller
institusjon. Dette var også
tilfellet i år hvor 3 unge forskere
ble tildelt pris for sine bidrag (se
faktaboks). Postersesjonene
fulgte opp inntrykket fra
minisymposiene. Alle postere
hang opp i de to posterse-
sjonene, hvor henholdsvis
oddetall og partall nummererte
postere ble presentert av en av
forfatterne. Vinservering til-
rettela for sosialisering og faglig
diskusjon, og postersesjonene
var godt besøkt.  

Bioteknologi og biotek-industri
Det er et tegn i tiden at
samfunnets forskningsinves-
teringer skal betales tilbake i
form av anvendelse og økt ver-
diskapning i samfunnet. Ikke
minst er forventningene til
nyvinninger innen livsvitenskap
og bioteknologi høye. Dette
gjenspeilet seg i orienteringen til
Øystein Rønning om biotek-
nologi programmet i Forsk-
ningsrådet, Biotek 2021. Pro-
grammet er mer fokusert på
anvendelse og nytteverdi enn
forgjengeren FUGE. Prosjektene
skal bidra til utvikling innen
sektorene landbruk, havbruk,
industri og helse. Mange kunne
nok ønsket seg en annen innret-
ning med mer vekt på grunn-
leggende forskning innen livs-
vitenskapene. I mange tilfeller
springer gode ideer og anvend-
elser ut i fra gode forskningspro-
sjekter. Dette ble det gitt flere
eksempler på i en egen plenums-
sesjon hvor tre lovende opp-
starts-firmaer, Lytix Biopharma,
Avexxin og PCI Biotech,
presenterte deler av sin pro-
sjektportefølje. Samtlige innlegg
framholdt god forskning som
grunnlag for innovasjon, og
betydningen av samarbeid med
gode forskningsmiljøer. Spesielt
ble dette poengtert av Pål Kris-
tian Selbo fra PCI Biotech som
har et godt samarbeid med

miljøene ved tidligere Radium-
hospitalet, nå OUS. Dette sam-
arbeidet kom også til utrykk
igjennom presentasjon av forsk-
ningsresultater i tre
minisymposier. 
Moderne forskningen er høy-

teknologisk. Ikke minst gjelder
dette livsvitenskapene der en
stadig teknologiutvikling endrer
rammene og mulighetene for
forskningen. DNA sekvenserings
teknologi er kanskje det beste
eksempelet. Det er derfor
nødvendig å holde seg oppdatert
på nye teknikker og
metodologiske fremskritt, og å
møte leverandørindustrien. De
er også gode sponsorer og en
økonomisk forutsetning for å
arrangere kontaktmøtet. Mer en
40 utstiller var på plass, og hadde
godt besøkte stands. Om det var
konkurranser og «give-aways»
som lokket, eller gode priser på
nye produkter, skal være usagt. I
tillegg presenterte flere av
leverandørene ny teknologi i en
egen minisymposium sesjon.

Festmiddag og korsang   
Tradisjon tro ble det holdt mot-
tagelse og festmiddag lørdag
kveld. Denne gangen med
underholdning fra «Coradium»
- Radiumshospitalets eget
blandede kor (ansatte
m/venner). Menyen bestod av
scampi og kamskjell, etterfulgt
av reinsdyrstek og til sist
Dølatupper, en lokal variant av
tilslørte bondepiker. Godt sel-
skap og god mat! Under taffelet
ble priser ble delt ut (se fakta-
boks) og generalsekretær Tom
Kristensen og president Arne
Klungland takket arrangements-
komiteen for et ypperlig møte.
Det kan jeg absolutt slutte meg
til. Hvordan var så stemningen i
bilen på veien hjem? Vel, litt
slitne, men godt fornøyde. Det
hadde blitt bra foredrag, tid til
skitur, to flasker rødvin fra en
utstiller, gjensyn med tidligere
kollegaer og møte med nye
bekjentskaper. Vi gleder oss
allerede til neste år!  

Arrangementskomité:
Magnar Bjørås, Bjørn Dalhus, Hege Edvardsen, Matthias Kol-
berg, Vesseal N. Kristensen, Helene Wold Rasmussen, Torbjørn
Rognes og Tor Erik Rusten.
Deltakere: ca 350, her av 17 masterstudenter
11 Plenumsforedrag; 75 Minisymposier; 83 Postere

Posterpriser:
1) Tor Olav Berg, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø

(5000 NOK) ”Characterization of a Neuraminic acid synthase
from the psychrophilic organism Moritella viscosa”
2) Lise Ellefsen Sandquist,Avdeling for strålingsbiologi,

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus (3000 NOK) ”A
Novel Role for the PNUTS/WDR82/TOX4/PP1 Phosphatase
Complex in the DNA Response”
3) Sadaf Ghorbani, Institutt for biomedisin, Universitetet i

Bergen (2000 NOK) ”Is there a role of 14-3-3 heterodimers in
the regulation of human tyrosine hydroxylase?”

Image award (to førstepriser, iPod Nano):
Nadja Sandra Katheder,Avdeling for biokjemi, Radiumhos-

pitalet, Oslo universitetssykehus. ”Immune cells ’nibbling’ on a
neoplastic tumor in Drosophila melanogaster”
Julie Elisabeth Heggelund, Institutt for kjemi, Universitetet i

Oslo. ”Red Lysozyme”

Minisymposiumspriser (fire priser á 2500 NOK):
Helene Knævelsrud, Institutt for basalmedisin, Universitetet

i Oslo. ”The cortactin-binding PX domain protein HS1BP3 is
involved in autophagy and cell migration”
Thomas Fleischer,Avdeling for genetikk, Radiumhospitalet,

Oslo universitetssykehus. ”DNA methylation patterns in breast
cancer progression from in situ carcinoma to invasive
carcinoma”
Tuva Holt Hereng, Spermatech, Universitetet i Oslo.

”Exogenous pyruvate accelerates glycolysis and promotes
capacitation in human spermatozoa”
Siri Dørum, Centre for Immune Regulation, Department of

Immunology, University of Oslo, Oslo, Norway. “Rapid
method for identification of gluten T-cell epitopes”

Arrangementskomitéen ble takket for vel utført jobb.

Pål Øystein Falnes ledet sesjonen hvor Reidunn B. Aalen var foredrags-
holder i plenum.
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Stemningsbilder fra
Lillehammer
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ett består av mange
ulike typer lipider viss
innhold og helsemes-
sige kvalitet kan variere
sterkt mellom ulike
typer råvarer (Fakta-
boks 1) og som kan
påvirkes av proses-

sering (bearbeiding) og lagring.
For å sikre bruk av fett med
høyt innhold av helsebringende
lipider er det viktig med økt
kunnskap om mangfoldet av
lipider i råvarer, oljer og mat/ -
fôr produkter, deres stabilitet
gjennom prosessering og lag-
ring og deres betydning for
ernæring og helse.  Dette er
hovedfokus for lipidforsk-
ningen på Nofima; et nasjonalt
matforskningsinstitutt som
driver forskning og utvikling
for akvakulturnæringen, fis-
kerinæringen og matindustrien
(Faktaboks 2). Nofima er delt
inn i 3 divisjoner: Mat, Akva -
kultur og Fiskeri, Industri og
Marked.  Den forskningsfaglige
kompetansen på fett og lipider i
Nofima er bygget opp over
kunnskap som er ervervet over
lang tid i industrirettede forsk-
ningsprosjekter med fokus på
prosessteknologi, oljekvalitet,

produktkvalitet, ernæring og
helse (Fig. 1). Til sammen ca. 25
personer (forskere, ingeniører,
stipendiater og «postdocs») for-
delt på de 3 divisjonene (se
gruppebilde) jobber med lipid -
relaterte problemstillinger. Flere
av disse er knyttet sammen i et
Nofima finansiert prosjekt kalt
Nofima lipidplattform med
fokus på oljekvalitet – et viktig
initiativ for å samle, styrke og
videreutvikle Nofimas lipid-
kompetanse. 
En bred analyseplattform for

kjemisk, fysisk og sensorisk ana-

lyse av lipider er selve navet i
Nofimas lipidforskning og består
i dag av klassiske analyser,
moderne analytiske teknikker
(bl.a. target og omics analyser),
hurtigmetoder og statistiske
verktøy (Fig. 1). De analytiske
metodene er basert på kroma-
tografi (TL, LC, GC), masse -
spektrometri, spektroskopiske
teknikker slik som fluorescens,
IR, raman og NMR (31P, 1H).
Helserelaterte problemstillinger
blir adressert ved bruk av fisk,
humane cellelinjer og/eller in
vitro bioaktivitetsstudier. Biolab i
Divisjon Akvakultur er en eks-
pertlab på lipidkarakterisering
med en spesiell kompetanse i å
identifisere ukjente fettsyrer,
inkludert transfettsyrer i marine
oljer og omega-3 konsentrat.
Lipidkompetansen på Nofima
benyttes i oppdragsanalyser så
vel som forskningsbaserte ana-
lyser koblet både til industriopp-
drag direkte og til aktuelle forsk-
ningsprosjekter. Nofimas styrke
innen lipidkarakterisering har
fått stor oppmerksomhet fra
industrien, og da spesielt omega-
3 industrien, som har svært
strenge spesifikasjonskrav. 

Lipidgruppen ved Divisjon Mat
Nofima Divisjon Mat utgjør det
tidligere matforskningsinsti -
tuttet Matforsk lokalisert i Ås
utenfor Oslo. Et av forsknings-
områdene i divisjonen er «Mat

Fett er fett, 
samma det vel…?
Lipidforskningen ved Nofima, Divisjon Mat

Fett utgjør opp til 30 % av
maten vi spiser, og er helt
avgjørende for smaken og
teksturen til matproduktene.
I tillegg har fettet i maten en
stor betydning for ernæring
og helse. Det er derfor ikke ett
fett hva slags fett maten
inneholder. 

og Helse» som har som mål å
hjelpe matindustrien med å
utvikle mat for bedre helse.
Dette forskningsområdet består i
dag av 3 forskningsgrupper med
fokus på henholdsvis karbohyd-
rater, fytokjemikalier og lipider.
Lipidgruppen består av et tverr-
faglig team av 5 forskere og 3
ingeniører med bred tekno -
logisk, analytisk, biokjemisk,
ernæring og/eller cellebiologisk
erfaring. Basisforskningen er
finansiert av Fondet for forsk-
ningsavgift på landbrukspro -
dukter (FFL) og har derfor fokus
på landbruksbaserte lipider,
hovedsakelig fra plantemateriale.
Forskning på marine lipider
foregår i oppdragsforskning for
industrien og i forskningspro-
sjekter med andre finansierings-
kilder enn FFL. Karakterisering
av helsebringende lipider, måling
og hemming av lipidoksidering
samt biologiske effekter av
utvalgte lipider er lipidgruppens
forskningsfokus. 

Karakterisering av helse-
bringende lipider 
Lipider har mange viktige roller i
cellene til levende organismer,
fra å fungere som strukturelle
komponenter til å delta i cellu -
lær signalering, metabolske pro-
sesser og genregulering. Hvilke
lipider en får i seg gjennom
maten kan derfor føre til end-
ringer i den cellulære lipids-
ammensetningen som igjen kan
ha stor innvirkning på organis-
mens fysiologiske funksjoner.
Med utfasingen av herdet fett og
palmeolje i matvarer på grunn
av negative effekter på både helse
og miljø trengs det utvikling av
sunne og bærekraftige alter -
native oljekilder som kan møte
de teknologiske utfordringene
som kreves for å produsere mat-
produkter med høy kvalitet.
Rapsolje, med et lavt innhold av
mettede fettsyrer og et relativt
høyt innhold av alpha-lino-
lensyre, blir i økende grad brukt
som en erstatter for palmeolje
(som inneholder mye 16:0) så
vel som et godt alternativ for

soya- og olivenolje. Helsefordel -
ene til de langkjedete og fleru -
mettede marine omega-3 fett-
syrene (20:5, 22:5 og 22:6) er vel-
kjent. Studier har vist en beskyt -
tende effekt av disse mot hjerte-
kar sykdommer og forhøyet
inflammasjon. I tillegg kan de ha
en mulig hemmende effekt på
sinnslidelser og visse typer av
kreft. Vi ønsker å finne ut om
omega-3 fettsyren alpha-lino-
lensyre (18:3) som bla finnes i
ulike mengder i vegetabilsk oljer,
kan lede til tilsvarende helsemes-
sige effekter som marine omega-
3 fettsyrer. Dette krever omdan -
nelse til stearidonsyre (18:4) og
videre til langkjedet omega-3.
Denne prosessen er begrenset i
kroppen, men på den annen side
er det fortsatt ukjent hvilke kon-
sentrasjoner av de langkjedede
omega-3 fettsyrene som kreves
for positiv helseeffekter. 
Det meste av forskningen på

vegetabilske oljer har vært rettet
mot innholdet av fettsyrer
(omega-3 og omega-6), deres
triglycerider og steroler. Lite er

gjort på andre potensielle helse-
fremmende lipider slik som
modifiserte fettsyrer (forgrenede
fettsyrer, substituerte fettsyrer og
isomere), glykolipider, fosfolipi -
der og glyceroletere. For at lipi -
der i mat skal ha en positiv effekt
inne i kroppen må de tas opp
gjennom tarmen. Vår hypotese
er at biotilgjengeligheten og bio-
aktiviteten til lipider i mat er
avhengig av deres molekylære
struktur, og at denne strukturen
kan bli påvirket av håndtering,
prosessering og lagring. Vi jobber
derfor med å optimalisere pro-
sess og lagringsbetingelser for å
ivareta helsefremmende lipider.
Videre arbeider vi med karak -
terisering av lipider fra ulike
oljeplanter. Målet er å få fram
nye vegetabilske oljer med økt
kvalitet både med hensyn til
mattekniske og helsemessige
problemstillinger. 
Et eksempel på dette er Odelia,

en serie med norske rapsoljer til
ulik bruk i husholdningen (en til
baking, en til steking, en natu -
rell). For å legge videre grunnlag
for kunnskapsbasert utvikling av
vegetabilske oljer med optimal
innhold av helsefremmende
lipider er vi nå i gang med å
karakterisere ulike sorter av raps
med hensyn til innhold av andre
lipider og hvordan disse kan
ivaretas i oljen gjennom proses-
sering. I tillegg studerer vi
Oljedodre (Camelina Sativa) og
havre som to nye mulige frem -
tidige kommersielle oljeplanter i
Norge. Oljedodretilhører samme
plantefamilie som raps, og har et
høyt innhold av alpha-linolen -
syre (nesten 3 ganger høyere enn
i raps), steroler og antioksidanter.
Havre, med et oljeinnhold på
opptil 10-13%, inneholder rela -
tivt lite alpha-linolensyre men
har derimot steroler som kan ha
en reduserende effekt på nivået
av kolesterol i serum og på
inflammasjon. Dette gjør disse to
oljeplantene veldig interessante
som utgangspunkt for matolje så
vel som for helsekostprodukter.

FORFATTERE: STINE GRIMMER, 
ASTRID NILSSON OG PERNILLE
BAARDSETH, 
DIVISJON MAT, NOFIMA, ÅS. 
E-post: stine.grimmer@nofima.no;
astrid.nilsson@nofima.no;
pernille.baardseth@nofima.no 

Den samlede lipidkompetansen på Nofima, Divisjon  Mat, Akvakultur og Fiskeri, Industri og Marked
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Måling og hemming av 
lipidoksidering 
En stor utfordring for lipidhol -
dige produkter er oksidasjon
(harskning) som fører til forand-
ringer i matens smak, farge og
tekstur. Lys, temperatur og
atmosfærisk oksygen er de fak -
torene som i størst grad påvirker
oksidering, men forurensing fra
metallrester og enzymaktivering
som følge av prosessering spiller
også en rolle. Oksideringen kan i
tillegg ha en stor innvirkning på
hvordan lipidene fungerer i
kroppen, selv om det ennå er
ukjent i hvilken grad lipid-
oksideringsprodukter har en
skadelig effekt. Nesten alle lip -
ider er sensitive for oksidasjon,
men flerumettede fettsyrer er
spesielt utsatt. Lipidoksidasjons-
produkter kan deles inn i 3 klas -
ser: primære, sekundære og
tertiære. Primære oksidasjons-
produkter er hydroksyperoksi -
der som har ingen lukt eller
smak. Disse er ustabile og
dekomponerer lett til sekundære
oksidasjonsprodukter som kan
være lavmolekylære, flyktige for-
bindelser (aldehyder, ketoner,
hydrokarboner, alkoholer, syrer
osv.) eller høymolekylære for-
bindelser. De lavmolekylære
sekundære oksidasjonsprodukt -
ene har stor innflytelse på lukt
og smak, mens virkningen av de
høymolekylære forbindelsene på
produktkvalitet er lite kjent.
Tertiære oksidasjonsprodukter
oppstår når sekundære oksida-
sjonsproduk ter reagerer videre

med f.eks. aminer. 
Å måle oksidasjon i nærings-

midler er en stor utfordring og
det finnes en rekke ulike måle -
metoder. For kommersielle oljer
finnes det to offisielle måleme -
toder for lipidoksidering, «Perox -
ide value» (PV) og «Anisidine
value» (AV), som måler hen -
holds vis mengden av primære og
sekundære oksidasjonsproduk -
ter. Det er per i dag ingen krav til
grenseverdier når det gjelder
lipidoksidasjon i kommersielle
oljer, men den europeiske
farmakopø og GOED (Global
organization for EPA and DHA
omega-3s) har kommet med
anbefalinger om en øvrig grense -
verdi på hen holds vis PV10, AV30
og PV5, AV20. De siste årene har
det blitt økt fokus på at PV og AV
ikke er gode nok målemetoder til
å beskrive den reelle kvaliteten
fordi de ofte blir påvirket av
andre komponenter tilstede i
oljene (slik som fargestoffer,
vitaminer, mineraler, aromakom-
ponenter). Utvikling av nye ana-
lytiske metoder til å måle lipid-
oksidasjon i oljer, så vel som i
mat og fôrprodukter, er derfor
nødvendig. Vår erfaring er at
sensorisk analyse er den beste
metoden for å måle lipidoksida-
sjon. Vi har etablert en metode
for bestemmelse av spesifikke
flyktige oksidasjonsprodukter
ved hjelp av GC-MS Headspace
som korrelerer svært godt med
sensorisk analyse. Denne benyt -
tes i dag i flere forskningspro-
sjekter og industrioppdrag.

Videre er vi i gang med å
videreutvikle raskere og mer
spesifikke varianter av denne
metoden som kan brukes på en
rekke produkter. 
Gjennom flere års forskning

og industrioppdrag på oksida-
sjonsproblematikk har vi opp-

arbeidet høy kompetanse om
oksidasjonsforløpet i et nærings-
middel og hvordan denne kan
forsinkes/utsettes. Vi er nå i gang
med å studere hvordan proses-
sering av vegetabilske oljer kan
optimaliseres med hensyn på å
ivareta mest mulig av de iboende
antioksidantene i oljevekster for
å produsere mer stabile vegeta -
bil ske oljer med hensyn på
oksidasjon.

Biologiske effekter av 
utvalgte lipider
Den kjemiske karakteriseringen
av lipidene er tett koblet til ana-
lyser av utvalgte biologiske
effekter (Fig. 2). Ved bruk av
humane cellelinjer studerer vi
hvordan ulike typer oljer og
lipider påvirker utvalgte cellu -
lære effekter og hvordan end-
ringer i disse oljene og lipidene
som følge av prosessering og lag-
ring gir en tilsvarende endring i
cellulære effekter. Cellulære
modellsystemer for å måle effekt
på inflammasjonsresponser,
hemming av veksten til tarm-
kreftceller og opptak og trans-
port over tarmepitelet er så langt
etablert, og brukes blant annet til
å studere effekter av vegetabilske
oljer fra ulike oljevekster og
effekter av oksiderte oljer. 
Vi har også etablert og

videreutviklet en metode som
simulerer fordøyelsessystemet
ved bruk av kommersielle enzy -
mer. Denne benytter vi til å
undersøke hvordan ulike mat-
komponenter brytes ned av for-
døyelsesenzymene, men også
hvordan lipidfordøyelsen kan
påvirkes av andre matkom-
ponenter. Hemming av lipidfor-
døyelsen kan lede til økt mett-
hetsfølelse og dermed ha gunstig
effekt på vektkontroll. Vi er i
gang med å studere effekten av
ulike matingredienser så vel som

spesifikke lipider og bruk av
emulsjoner på lipidfordøyelsen.
Nye prosesseringsteknikker slik
som høytrykkshomogenisering
vil bli brukt til å lage emulsjoner
som har fordelaktige effekter på
tekstur, smak og helse.

Et utvalg av personer ved Nofima som jobber med lipidrelaterte problemstillinger. Fra venstre: Astrid Nilsson,
Bjørn Ole Haugsgjerd, Svein Mjøs, Stine Grimmer, Jacob Torgersen, Bente Ruyter, Målfrid Tofteberg Bjerke,
Tone-Kari Knutsdatter Østbye, Marte Averanden Kjær, Jarle Wang Andersen, Marijana Todorcevic, Grethe Iren
Borge , Elin-Merete Nicolaisen, Åge Oterhals, Frank Lundby, Stanko Skugur, Ane Meisland og Manuela Lehnert.
Sittende foran fra venstre: John-Erik Haugen og Gjermund Vogt.

Fig. 2 Biologiske modellsystemer i bruk: Fordøyelse og cellelinjer

VED ERIK BOYE

Skriv med aksent
Denne gangen skal vi diskutere
importen av de franske aksentene
til norsk. På Holbergs tid var det
fjongest å snakke fransk. Nå nøyer
vi oss med å smykke ordene våre
med franske aksenter, som brukes
for å antyde hvor trykket skal
legges. Fotball og Forskning styres i
Norge av brødrene Hallén. Den
aksenten er nok der for å skille dem
fra en halv en. Men forekomsten av
aksenter i norske navn er tydelig for
oppadgående, og en undres på
funksjonen, utover å skille navnet

fra Hansen, Olsen og Andresen. En
tidligere bekjent lød navnet Forsén
og gjorde hva han kunne for å leve
opp til navnet.

Den første regelen er å skille mel-
lom accent aigu og accent grave.
For de som ikke husker forskjellen:
aigu peker mot sky, grave peker mot
grav. Aksent aigu brukes vanligvis
for å fortelle hvor trykket skal
legges, og noen ord på norsk –
oftest arvet fra fransk – har en slik
aksent (kafé, allé, idé). Det er vanlig
å bruke ordet ”én” for å understreke

motsetningen til to eller tre: ”Det var
ikke én, det var tre”.  Men dette har
nå tatt helt overhånd og vi støter på
overforbruket i avisene hver eneste
dag: ”Én av Obamas viktigste taler”,
”Han var én av de største heltene”,
”Hun har syv EM- og én VM-medalje
fra før”, ”Møt én som overlevde”.
Ikke i én av disse formuleringene gir
det noen mening å bruke apo-
strofen. Man kan også støte på
både ”ét” og ”étt”, som
representerer en helt unødvendig og
forsøplende bruk av vår kjære
aksent. Aftenposten har nå lagt sin

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.

elsk på ”dén” og ”dét”. Skrivemåten
er visstnok klarert av Språkrådet,
men som den puritaner jeg er, kan
jeg ikke helt svelge denne bruken.
”Dén bruken kan jeg ikke
akseptere” – hva i huleste er
poenget med apostrofen? Er det
egenlig noen betydningsfull forskjell
på ”det vet jeg ikke” og ”dét vet jeg
ikke”? 

Annonser for sportsutstyr er en
uuttømmelig kilde til underholdning
og språkforvirring. Der har de sluttet
å trene, det nye ordet er å tréne.
Sikkert mye mer effektivt. Verre blir
det når ”trène” kommer på banen,
og det gjør det når man ikke vet for-
skjell på de to aksentene. Det
menes vel et nordnorsk ”træne”.
Kanskje vi skulle droppe ”bær” til
fordel for ”bèr”? Jeg vil slå et slag
for den forfordelte aksent grave, for
her kan vi få mye kreativ språk-
utvikling.

Jeg venter på de naturlige opp-
følgerne. Når kommer ”dén”,
”hvém”, ”hán”, ”méne” og ”dill og
dáll”? Og i fotballreportasjene fra
Lerkendal bør det vel hete ”bállen”?
Dette er det trønderske ”baln”, med
trykk på første stavelse.

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.
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Genmodifiserte mygg 
på frifot

F
rå 2009 har Oxitec i
samarbeid med lokale
styresmakter sett ut
genmodifiserte mygg i
testforsøk på
Caymanøyane i Karibia
og i Malaysia. Medan
egg til desse forsøka

vart frakta frå ein fabrikk i
Oxford, har firmaet no bygd ein
eigen fabrikk for å lage
genmodifiserte mygg i Brasil.
Det er òg snakk om å setje ut
genmodifiserte mygg i Florida. I
tillegg jobbar Oxitec med
liknande teknologi på
malariamygg og insekt som
øydelegg jordbruksplantar.
Denguefeber rammar 50 til 100
millionar menneske i året i
tropiske strøk. Sjukdommen
liknar i første omgang på
influensa. Men andre gongen
ein blir smitta, kan sjuk-
dommen gå over i eit nytt
stadium med indre blødingar,
såkalla hemoragisk feber, som
er ein av dei viktigaste årsakene
til at barn blir sjuke og døyr i
fleire land i Asia og Latin-Ame-
rika. Derfor ser Verdshelse-
organisasjonen (WHO) på
denguefeber som eit trugsmål
mot folkehelsa. Aedes-mygg
spreier òg andre trope-
sjukdommar.

Myggkontroll
Aedes aegypti-myggen treng
varmt, tropisk klima, og trivst i
små dammar av regnvatn, særleg
i bøtter, boksar og bildekk, i
område der menneske held til.
Det blir stadig fleire slike mygg i
takt med at byane veks. Blir det
varmare i Europa på grunn av
klimaendringar, kan det tenkjast
at myggen slår seg til her òg.
Enno finst det ikkje nokon god-
kjent vaksine mot denguefeber,
men ein vaksine frå Sanofi-Pas-
teur blir no prøvd ut på
menneske. Det finst heller ingen
medisin verken for å førebygge
eller kurere sjukdommen. I dag
er derfor den einaste måten å
kontrollere spreiinga på å bruke
myggnett eller myggmiddel for

ikkje å bli stukken, eller å fjerne
myggen. Mest vanleg er det å
sprøyte med insektgift, gjerne
over store område. Drenering
har òg vore prøvd, og å lære folk
å fjerne tomme boksar, bildekk
og søppel har gitt gode resultat i
nokre land. Sidan 1950-talet har
sterile insekt vore brukt for å
utrydde insektartar. Til å gjere
insekta sterile bruker ein
ultrafiolett stråling. Sterile
hannar parar seg med hoer, men
får ikkje avkom. I andre tilfelle
lever ikkje avkomma opp. Denne
teknologien vart brukt til å
utrydde flugearten Cochliomyia
hominivorax i Nord- og Mel-
lom-Amerika. Trass i at det har
fungert med nokre insektartar,
har det ikkje lykkast å bruke

steril mygg på denne måten.
Andre forskarar arbeider òg med
å infisere mygg med mikrobar
som gjer at dei ikkje formeirar
seg.

Myggfabrikk
Etter at dei genmodifiserte egga
er klekte på fabrikken til Oxitec,
blir larvane fôra opp til dei for-
vandlar seg til mygg. Når
myggen når ein viss alder, kan
hannmyggen skiljast frå
homyggen fordi han er mindre.
Det er berre homyggen som
stikk og overfører dengueviruset,
så derfor slepp dei ut berre
hannmygg. Myggen lever i bur
til han blir sterk nok til å greie
seg ute i naturen og konkurrere
med ville mygg om hoene. Det

Meir enn ti millionar
genmodifiserte mygg er det
siste året sleppte ut i byen
Juazeiro i Brasil. Målet er å
få bukt med virussjuk-
dommen denguefeber.
Myggen som blir sleppt ut, er
hannmygg av arten Aedes
aegypti, som spreier
dengueviruset. Han er
genmodifisert slik at
avkommet døyr. Det britiske
firmaet Oxitec, som har
patent på myggen, hevdar at
denne teknologien kan hjelpe
til å halde myggbestanden
nede så viruset ikkje spreier
seg.

Denne artikkelen stod på
trykk i Bioteknologinemnda
sitt tidsskrift GENialt 5/2012.

FORFATTER: AUDRUN UTSKARPEN,
REDAKSJONSMEDLEM I GENIALT
E-post: audrun.utskarpen@bion.no

nye genet som er sett inn i DNA-
et til myggen, får cellene til å lage
proteinet tTA, som hindrar
produksjonen av viktige protein,
slik at myggen etter kvart døyr.
Så lenge myggen er i kontakt

med antibiotikumet tetracyclin
på laboratoriet, lagar han ikkje
tTA-protein. Han har nok
tetracyclin i kroppen til at han
rekk å pare seg ute i det fri.
Avkomma arvar det nye genet
som gjer at dei lagar tTA, og fordi
dei ikkje har tilgang til
tetracyclin, døyr dei ifølgje
Oxitec på larve- eller puppesta-
diet. Teknologien er bygd på at
det ikkje finst tetracyclin i
naturen. Men tetracyclin blir
mykje brukt både i landbruket og
i medisin til menneske, og det

finst gjerne tetracyclinrestar i
kloakken. Om lag tre prosent av
myggen vil alltid overleve, men i
laboratorieforsøk overlevde opp
til 15 prosent av myggen når han
kom i kontakt med fôr som
inneheldt restar av tetracyclin.
Derfor er det viktig å måle kor
mykje tetracyclin som finst i
området der myggen skal
sleppast ut.

Mindre mygg
Myggbestanden i områda der det
er sett ut genmodifiserte mygg,
er ifølgje Oxitec og samarbeids-
partnarane redusert med over
åtti prosent. Oxitec medgir at
teknologien deira ikkje er god
nok til å utrydde Aedesmyggen,
berre til å halde bestanden nede

saman med andre tiltak. For at
den genmodifiserte hannmyggen
skal utkonkurrere vill mygg, må
ein med jamne mellomrom setje
ut fleire genmodifiserte mygg
enn det finst vill mygg. Oxitec
held fram at genmodifiserte
mygg gjer at ein slepp å bruke
skadelege sprøytemiddel, og
hevdar at ein kan ta livet av den
arten ein ønskjer, utan å skade
andre insekt, dyr eller fuglar.

Likevel er det svært mykje vi
ikkje veit om konsekvensane av å
sleppe ut slik mygg i naturen,
blant anna korleis det vil påverke
balansen i økosystemet. Insekt-
forskarar meiner ein på førehand
må undersøke om den
genmodifiserte myggen kan
krysse seg med andre myggartar
slik at dei nye gena spreier seg.
Dessutan er det ein fare for at når
vi undertrykker éin art, kan
andre myggartar, som spreier
andre sjukdommar, blomstre
opp. Til dømes kan Aedes
albipictus rykke inn dersom
Aedes aegypti forsvinn.
Albipictus er ein annan type
Aedes-mygg som held til i meir
landlege omgivnader, og som òg
kan spreie dengue-feber.
Ein del av befolkninga kan

dessutan vere heilt eller delvis
immun mot denguefeber. Om
ein ikkje lykkast i å halde
bestanden nede, og mygg som
ber dengueviruset etter ei tid
kjem tilbake, kan immuniteten i
befolkninga i mellomtida vere
svekt.

Informasjon
Firmaet Oxitec og styresmaktene
i Brasil, Caymanøyane og
Malaysia har fått mykje kritikk
for forsøka med å setje ut
genmodifiserte mygg.

Kritikarane reagerer på at lokal-
befolkninga og verda elles ikkje
fekk vite om forsøka på
Caymanøyane før etter at dei var
gjorde. Genteknologar som for-
skar på liknande teknologi,
meiner det kan øydeleggje
tilliten til teknologi som kan vise
seg å vere nyttig. Caymanøyane
hadde heller ingen lov om
biosikkerheit. I Malaysia var den
genmodifiserte myggen den
første saka som vart handsama
under den nye loven om
biosikkerheit, som blant anna
seier at det skal haldast
offentlege høyringar før
genmodifiserte organismar blir
sette ut i naturen, og at dei som
bur i området, må samtykke
først.

Lim Li Ching, seniorforskar i
organisasjonen Third World
Network (TWN) og rådgivar ved
GenØk – Senter for
biosikkerheit, er oppteken av at
folk må kunne få informasjon.
TWN meiner at prosessen til no
ikkje har vore open nok. Noko
som òg kan skape vanskar, er at
Oxitec har patent på tek-
nologien.
– Vi må få vite kva avtalar

regjeringa har gjort med Oxitec,
og om landet no blir fanga i ein
situasjon der vi stadig må betale
pengar til firmaet, seier Lim. Lim
held fram at denguefeber er ein
svært alvorleg sjukdom, og at
teknologien derfor kan vere
nyttig.
– Men før vi eventuelt vel å

satse på genteknologi, må vi ha ei
grundig og uavhengig
risikovurdering og deretter
vurdere risikoen opp mot for-
delane, samstundes som vi ser på
andre alternativ, seier ho.

Her ser vi den raude fargen på
menneskeblodet gjennom mages-
kinnet til Aedes-myggen. Det er òg
blodet som fargar stikkesnabelen
oransje. Foto: Centers for Disease
Control and Prevention / James
Gathany
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Arnts biostreker er denne gangen to tegninger relatert til  
diskusjonene om genmodifisering. Dette ble mye disku tert i
media fra midten av 80-tallet og Arnt laget da tegningen
øverst på siden der han ville illustrere temperaturen i disse
diskusjonene. Bildet nederst på siden har Arnt kalt ”Tomat-
planten McGregors promiskuøse ville liv i Mexico” og er
relatert til at utsettelsen av en skotsk genetisk manipulert 
tomatplante i Mexico ble stoppet på grunn av 
faren for at den kunne spres ukontrollert i naturen. 

18

Arnts 
biostreker

Dopingsaken mot 
Erik Tysse

Jeg har mottatt flere
forespørsler om å redegjøre
for dopingsaken mot Erik
Tysse i NBS-Nytt. Det har jeg
til nå unnlatt å gjøre pga.
min involvering som fag-
ekspert for Tysse. Jeg finner
det nå på sin plass å gi
følgende informasjon om
saken.

Tysse har nå lagt ut alle sentrale dokumenter om denne saken på sin hjemmeside
(http://eriktysse.com/CaseDocuments.html). Det inkluderer instruksen dopinglaboratoriene har for å teste
EPO-lignende substanser, likeså dopinglaboratoriets rapporter for A- og B-prøve. De dokumentene vi som
fageksperter hadde tilgjengelige ligger altså nå åpent på nettet. I tillegg finnes flere dokumenter levert fra
lederne av dopinglaboratoriene i Roma, Paris og Seibersdorf (Østerrike) like før saken ble behandlet i CAS,
idrettes voldgiftsrett i Lausanne.

Jon Nissen-Meyer, Erik Boye, Bjarne Østerud og undertegnede har med utgangspunkt i at disse
dokumentene nå er tilgjengelig for alle, skrevet en artikkel som ble publisert i nettversjonen av Lab Times 8.
februar i år. Vi viser her de sentrale rådata og forklarer hvorfor de ikke påviser tilstedeværelse av CERA i
urinprøven. Link til dette hefte med vår artikkel (”WADA-accredited doping analyses cannot always be
trusted”) på side 18: http://www.labtimes.org/labtimes/currentissue/index.lasso. Tidsskriftet har vurdert
artikkelen så interessant at den slås opp på forsiden. 

Forfatternes involvering i saken er som følger: BØ og TS har vært fageksperter for Tysse fra før saken
kom opp til behandling i Oslo. JNM og EB var blant de 6 professorene i Oslo som skrev til Aftenposten at
analysedata ikke påviste tilstedeværelse av CERA. JNM var også til stede under saksbehandlingen i
Lausanne sammen med BØ og TS, der alle vitnet om at det ikke var påvist CERA i urinprøven. Samme
utsagn ble gitt av professor Werner Franke og hans nærmeste medarbeider Dr. Hans Heid (begge Heidel-
berg) per telefon; de har jobbet med lignende saker i mange år. Professor Franke har i flere 10-år vært aktiv
i kampen mot doping; det var han som avslørte den systematiske bruk av doping i tidligere DDR. Hans
kommentar til TV2 og Bergens Tidende om avgjørelsen i Lausanne finnes på følgende linker: 
http://www.tv2.no/sport/ovrig/tysk-dopingekspert-mener-tyssekjennelsen-er-feil-3573579.html og

http://www.bt.no/sport/--Dette-kan-ikke-tas-alvorlig-2566913.html

I tillegg til vår kritikk av det rent analytiske og tolking av data har 
denne saken også andre aspekter som har rystet flere av oss som har vært
involvert. De aspektene har Østerud og jeg beskrevet i en nettkronikk i Bergens
Tidende. Den kan leses på følgende link:
http://blogg.bt.no/preik/2011/10/10/idrettens-domssystem-ma-endres/

De tre siste linkene finnes alle på hjemmesidene til Tysse.

Tore Skotland
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Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og 
dagsorden. 
Vedtak: Innkalling og 
dagsorden ble enstemmig 
godkjent.

2. Godkjenning av referat fra
NBS generalforsamling 2012.
Vedtak: Referatet fra 
generalforsamlingen ble 
godkjent.

3. Styrets beretning.
Styrets beretning er vedlagt

4. Budsjett for 2013.
Budsjettet for 2013 er vedlagt

5. Valg av President
Valgkomitéen har rapportert 
at Arne Klungland er villig til 
å stille til gjenvalg og har 
derfor innstilt ham som
eneste kandidat.
Vedtak: Arne Klungland ble 
enstemmig gjenvalgt som 
president av NBS

6. Utnevning av internasjonal 
delegat
Ifølge vedtektene er NBS 

generalsekretær Selskapets 
internasjonale delegat. 
Nåværende generalsekretær 
mener at en viss kontinuitet er
viktig og vil grunnet sin 
relativt høye alder og 
manglende erfaring foreslå at 
tidligere generalsekretær 
Winnie Eskild fortsetter som 
internasjonal delegat inntil 
NBS med tiden kan få en 
yngre generalsekretær.
Vedtak: Winnie Eskild ble 
enstemmig valgt som 
nternasjonal delegat for NBS

7. Søknad fra tidligere 
generalsekretær Winnie Eskild
om midler til reise med mer.
Winnie Eskild har fortsatt å 
gjøre en stor innsats for 
Selskapet etter at hun avtrådte
som generalsekretær i januar 
2012. Hun har søkt om 
kr. 20 000 som godtgjørelse, i 
form av reisestøtte, og også  
om overføring av disponerte 
men ennå ubrukte midler fra 
2012 kr 9362.75.
Vedtak: Søknaden fra Winnie 
Eskild ble enstemmig 
godkjent.

8. Sletting av NBS-Nytt som 
selskap med begrenset ansvar 
i Brønnøysundregisteret.
NBS-Nytt er registrert som 
eget selskap i Brønnøysund-
registeret. Selskap med 
begrenset ansvar er en 
organisasjonsform som skal 
fjernes. Alternativene er å 
endre organisasjonsformen til 
samvirkeforetak, eller å slette 
selskapet og så evt. registrere 
det som noe annet. Samvirke-
tiltak skal ha som hovedmål å 
fremme medlemmenes 
økonomiske interesser, noe 
det er vanskelig å se at NBS--
Nytt gjør. Så vidt general -
sekretæren har funnet ut, vil 
NBS kunne overta drift og 
utgivelse av NBS-Nytt uten 
økonomiske eller andre 
konsekvenser, så lenge vi 
holder oss til 4 utgivelser 
pr. år.
Vedtak: Generalforsamlingen 
vedtok enstemmig at NBS--
Nytt skal slettes som eget 
selskap i Brønnøysund-
registeret og at Norsk Bio-
kjemisk Selskap overtar 
utgivelsen av medlemsbladet

9. Arrangør av NBS Kontakt -
møte 2015.
Vedtak: Bergen står for tur til 
å arrangere Kontaktmøtet i 
2015, etter at Trondheim 
arrangerer møtet i 2014.

Eventuelt.
Spørsmålet om et navneskifte fra
Norsk Biokjemisk Selskap til et
noe mer inkluderende navn ble
nok en gang luftet. Det ble
foreslått at styret bør komme
frem til et eller flere alternative
navneforslag og at spørsmålet tas
opp til avstemning på en
fremtidig generalforsamling.

Referatet er skrevet av
Generalsekretæren. Vedleggene
nevnt i pkt. 3 og 4 trykkes ikke i
NBS-Nytt.

Referat fra generalfor-
samling for Norsk 
Biokjemisk Selskap

Tid: Lørdag 2. februar 2013
kl. 9:00
Sted: Radisson Blu
Lillehammer Hotel
Ca. 15 medlemmer av 
NBS deltok på generalfor-
samlingen

Tom Kristensen og Arne Klung-
land, generalsekretær og
president, som sammen styrer
NBS.

Disse har fått reisestipend fra NBS i 2012:
NAVN KONFERANSE/KURS
Anja Kjellesvik Østre “Tolerance and autoimmune disease”
Ragnhild Stenberg Berg ”Immune Tolerance and Autoimmune Diesase”
Siril S.  Bakke “Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body 

Weight Regulation” og “Pathogenesis of Diabetes: 
Emerging Insights into Molecular Mechanisms” 

Xiang Yi Kong ”FEBS – IUBMB Congress 2012”
Adrijana Skugor ”The Life of a Stem Cell: From Birth to Death”
Lilia Ulanova ”Drug Delivery and Targeting – Nordic Chapter 2012”
Marianne Arnemo ”The Second International Congress on Parmacology of Vaccines”
Simone Balzer ”The Essential Protein Engineering Summit”
Veronika Smith ”6th ASM Conference on Biofilms”
Elisabeth Lampe ”7th International Conference on Tularemia” 
Jostein  Malmo ” 9th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society”
Vinh Phung ”International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST)”
Jasmin  Kroeger “Membrane Transport Proteins”
Hans F. N. Kvitvang ”2012 International conference of the metabolomics society"
Linn Hodneland ”17th European Bioenergetics Conference”
Audun Kvalvaag ”Membrane dynamics in physiology and disease”
Christoph Rampa ”Nordic Network for PhD students in Cancer Research”
Line Tangerås ”Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology”
Praval Karki “Transglutaminases in Human Disease Processes”
Thomas Fleischer “The European Association for Cancer Research congress”
Laxmi Silwal-Pandit “22nd Biennial Congress of the EACR”
Craig Myrum “Society for Neuroscience (SfN) Conference”
Alf Håkon Lystad “6th International Symposium on Autophagy 2012”

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

Mastergradsstudenter, stipen -
diater og postdoktorer som er
medlem av NFM, kan søke om
støtte til deltagelse på interna-
sjonale vitenskapelige møter og
kurs. For å få stipend, må man
delta aktivt, dvs. presentere
poster eller holde foredrag. Det
ytes ikke støtte til å delta på
norske konferanser.

Postdoktorer, forskere og gruppe -
ledere kan også søke om støtte
til gjesteforskerstipend.

Stipendene er begrenset oppad til
10.000 NOK.

Søknad må innleveres før reisens
start og søker må ha vært med -
lem av NFM i minimum et år. Vi
oppfordrer også våre medlemmer
til å søke reisestipend fra FEMS
(Federation of European Microbio -
logical Societies).

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

Søknad må inneholde:
1) Faglig begrunnelse
2) Budsjett med angivelse av 

beløp det søkes om
3) Ved søknad om støtte til å 

delta på kurs eller konferanse 
må anbefaling (uttalelse) fra 
veileder legges ved. 

4) Ved søknad om gjestefor-
skerstipend, må søknaden 
inneholde prosjektbeskrivelse

(maks 1 s) og CV (med publika-
sjonsliste) legges ved.

Søknad sendes til: Ågot Aakra på
epost: agot.aakra@umb.no
Ingen fast søknadsfrist, søknader
behandles fortløpende.

Alternativt per post til: 
Ågot Aakra, Forskningsavd, UMB,
Postboks 5003, 1432 Ås
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B I O R A B I AT E N : 

Funksjonell medisin

B
iorabiaten har aldri
trodd på alternativ
medisin, men etter at
han fikk et reklame -
bilag fra et medisinsk
senter i Oslo-områ -
det i postkassen
sammen med Aften-

posten forleden dag har han
begynt å lure på om funksjonell

medisin kan være noe for ham.
Hele ti leger er ansatt i senteret,
i tillegg til fysioterapeuter, kiro-
praktorer, psykologer, napra -
pater, akupunktører, ernærings-
terapeuter, homeopater, rosen -
terapeuter og attpå til en NLP-
coach (hva NLP er? Neuro-
linguistic programming, natur-
ligvis!). ”Ut fra profesjons-

betegnelsene kunne man lett tro
at også dette dreier seg om
alternativ medisin”, sier han,
men der tar man altså feil.
Funksjonell medisin er som
mange vil vite etter å ha lest
bilaget ikke såkalt ”alternativ”
medisin, hvis noen skulle tro
det. Tvert imot er funksjonell
medisin en bro mellom nyere

forskning fra ulike medisinske
disipliner, og burde derfor være
av spesielt stor interesse for
lesere av NBS-Nytt. Problemet
med det offentlige helsesys-
temet er at medisinsk praksis
kan henge mange år etter forsk-
ningen, fordi fastlegene har
utrolig mye å håndtere i sin
hverdag, kan man lese i bilaget. 

Filosofien bak funksjonell
medisin er mangslungen, men
vel verd å sette seg inn i. Funk-
sjonell medisin har som mål å
finne årsaken til pasientens
problemer, for deretter å fjerne
dem, og ikke kun gi en medisin
som demper symptomene. Det
etterstrebes at behandlingen skal
gjøres så naturlig som mulig,

noe som blant annet oppnås ved
å benytte naturlige, bioidentiske,
plantebaserte hormoner i anti-
age-behandlingen, i stedet for
østrogener fra hesteblod eller
kjemisk fremstilte hormoner,
som jo er forbundet med kreft. 

Annonsene i bilaget har også
vakt Biorabiatens interesse. Det
er for eksempel svært få av
enzymologene i NBS, mener
han, som er klar over at kroppen
trenger tilførsel av naturlige
vegetabilske enzymer for å klare
å bryte ned og fordøye maten
ordentlig. Og for de av NBS-
medlemmene som interesserer
seg for melkesyrebakterier, og
det er jo noen, må det være
interessant å lese at en dagsdose
av BioCare Bio-Acidophilus
inneholder hele 20 milliarder
gode, levende melkesyrebak-
terier fra 4 humane
bakteriestammer. Er det rart at
det hjelper på fordøyelsessys-
temet? Vintertilbudet på tarm-
skylling virket også interessant,
sier han.

Men er det ikke imponerende
da, dere” sier Biorabiaten
entusiastisk. ”Her har vi ti leger
som uten tvil kunne tjent store
penger i det offentlige helse-
system, og så velger de på en
uegennyttig måte å yte sin skjerv
for å bringe helsetilbudet i Norge
nærmere forskningsfronten.”

Biorabiaten har nettopp vendt
hjem fra NBS Kontaktmøte, og
er litt skuffet over det hele. ”Lite
nytenkning og ingen store vyer”,
hevder han. ”Det er på tide å se
seg om etter alternativer til Kon-
taktmøtet”. Ifølge Biorabiaten
kan et alternativ være å besøke
en av de 14 alternativmessene
som skal avholdes i landet i løpet
av året. Selv skal han besøke
flere, og håper på den måten på
ikke bare å holde sin plass i
forskningsfronten, men å ligge
langt foran den.  Dette er møte-
plasser som besøkes av titusenvis
av mennesker, gjør han opp-

merksom på. Sammenlignet
med dette er et Kontaktmøte i
året barnemat. Og nettsiden
alternativmesse.no har 350 000
forskjellige besøkende i året,
mens hjemmesiden til NBS
kanskje ligger på 350. Nei,
Biorabiaten blir sikrere og sik-
rere på at fremtiden for
medlemmene av NBS er å legge
stridsøksen på hylla og omfavne
de nye disiplinene, snarere enn å
prøve å motarbeide dem.



B
iofilmer er multi -
cellulære strukturer
av mikrobielle celler
festet til en overflate
hvor cellene omgis
og beskyttes av et
ekstracellulært lag av
polysakkarider,

proteiner og DNA.  Dette er en
naturlig vekstform for mange
bakterier, både i naturen og i
vertsinfeksjoner og beskytter
bakteriene mot antimikrobielle
midler og kroppens
immunsystem.

Konferansen ble innledet av
Hillary Scott-Lapin med en
minnetale til nylig avdøde J.
William «Bill» Costerton. Bill
Costerton er kjent som
«biofilmens far» og var den første
som beskrev fenomenet i 1978
med artikkelen «How bacteria
stick» hvor han omtalte hvordan
kolonier av bakterier fester seg til
overflater i fjellbekker. Han for-
tsatte å gjøre fremragende forsk-
ning innen biofilm i mange år og
produserte over 700 artikler om
emnet.

Første Key Note Speaker var
Richard Losick fra Harvard Uni-
versity, USA, som snakket om
biofilmdannelse og –nedbryting i
Bacillus subtilis. Det er kjent at B.
subtilis danner biofilm både på
overflater og på vannoverflater,
men av nyere oppdagelse er at de
også danner biofilm under over-
flater, nærmere bestemt på
planterøtter hvor de beskytter
planten mot patogener. I Kina
selges nå sporer fra B. subtilis i
store sekker til bønder som
ønsker sunnere planter på åkeren
sin. Bakteriene danner imidlertid
ikke biofilm på røtter av døde
planter, og man har funnet ut at
tilgang på oksygen er nødvendig
for å stimulere et biofilminduser-
ende protein kalt KinB. Videre
fortalte Losick om forsøk som
har vist å isolere små selv-
produserte molekyler som styrer
nedbryting av biofilm i B. sub-
tilis. Disse molekylene er D-

aminosyrer som synteseres i
bakterien fra L-aminosyrer og
polyamidet norspermidin. D-
aminosyrer virker ved å
inkorporere seg i peptidoglykan-
sidekjedene i bakterien og
dermed trigge frigjøring av
proteinfibre som danner en del
av biofilmmatrixen.  Nors-
permidin virker ved å angripe
polysakkarider som også er en
stor del av matrixen bakteriene
omgir seg med. En dob-
belmutant av D-aminosyrer og
norspermidin ga biofilmer som
holdt mye lenger enn de 5-9
dagene som er vanlig.

Senere i konferansen gikk en
Harvard-kollega av Losick, Ilena
Kolodkin-Gal dypere inn på
samme tema og fortalte at det ser
ut som om at de samme
molekylene styrer nedbryting av
biofilm i flere gram-positive
bakterier, i hennes forsøk
Staphylococcus aureus. Ved å
tilsette medium fra en oppløst
biofilm ble dannelse av ny
biofilm hindret, og analyser viste
tilstedeværelse av D-aminosyrer
også her. Det er imidlertid litt
forskjellige D-aminosyrer som er
effektive for S. aureus enn for B.
sublitis, men begge er mer
sensitive for sine egenproduserte
aminosyrer enn dem fra en
annen bakterie. S. aureus
produserer ikke norspermidin,
men en S. aureus biofilm ble
oppløst etter tilsetting av
polyamid fra en annen kilde. 

Et annet hett tema var
amyloide fibre.  Dette er uløselige
proteinaggregater som i
mennesker er involvert i flere
nevrodegenerative sykdomer, slik
som Alzheimers og Parkinsons.
Disse kalles gjerne «misfolded
amyloids» men i bakterier finnes
det også funksjonelle amyloider,
som for eksempel curlifibre som
er tynne polymere av subenheter
uttrykt på celleoverflaten av
bakterier som E. coli. I E.coli er
curli blant annet involvert i
adhesjon til extracellulære

matrixproteiner.  Regine Hengge
fra Universitetet i Berlin, Tys-
kland viste oss hvordan curli i E.
coli danner stabile nettverk av
aggregater rundt cellene som
befinner seg i topplaget av en
biofilm.  Dette danner et
beskyttende lag rundt resten av
bakteriene i biofilmen. Nederst i
biofilmen finner vi i stedet
bakterier som uttrykker flageller.
Flageller er vanligvis forbundet
med motilitet, men her fikk vi se
at flagellene dannet et
arkitektonisk nettverk i bunn-
sjiktet av biofilmen og på den
måten stabiliserte stukturen.

George O’Toole fra Geisel
School of Medicine at Dartmo-
uth i Hanover, USA hadde en
meget fascinerende presentasjon
om det intrikate systemet som er
involvert i adhesjon og
biofilmdannelse i Pseudomonas
fluorescens. LapA, et adhesjons-
protein festet til ytre cellemem-
bran, sørger for bakteriens
intielle adhesjon til overflater og
promoterer biofilmdannelse.
LapA reguleres av den periplas-
miske proteasen LapG som i fri
form klipper av LapA’s feste til
cellemembranen slik at bakterien
mister sin adhesjonsevne.  Ved
lavt fosfatnivå inne i cellen
aktiveres fosfodiersterasen RapA
som degraderer c-di-GMP, en
second messenger. C-di-GMP vil
ved høye nivåer binde til og
aktivere det transmembrane
proteinet LapD, som i sin tur vil
binde opp LapG i periplasma.
LapG er dermed ikke lenger fri
og LapA forblir festet til cel-
lemembranen. 
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Tularemikonferanse Biofilmer

D
et er i år 100 år siden
tularemibakterien
ble isolert for første
gang i Tulare
County i California
og det ble blant
annet markert med
et foredrag som ga

et historisk overblikk over store
oppdagelser innen Francisella
tularensis-forskning. Historien
til bakterien har involvert selv
kona til en forsker i form av
innsats som forsøkskanin og
store militærprosjekter som
«Project Whitecoat» benyttet
seg av militærtjenestefolk til
samme formål. 

En av hovedårsakene til at det
har vært fokus på tularemi er
Francisella tularensis sitt
potensial som biologisk våpen,
men forskningen etter den kalde
krigen har dreiet seg mer i ret-
ning forebygging gjennom
vaksinering og karakterisering av
bakteriens livssyklus i miljøet.
Det er laget mutanter for et stort
antall virulensgener hos
Francisella tularensis sp.  med
hovedmålsetning å finne gode
vaksinekandidater mot human
tularemi. Det var presentasjoner
av svært høy kvalitet fra forskere
innen feltet. Høydepunktene var
følgelig mange og delvis
hemmeligstemplet fram til
publisering, slik at beskrivelsen
her blir mer stikkordsmessig. En
stor andel av presentasjonene i
løpet av konferansen handlet om
de ulike egenskapene til iden-
tifiserte virulensfaktorer og deres
potensial for vaksineutvikling.
Andre presenterte studier av
mulige vektorer for overføring av
bakterien til dyr og mennesker,
Francisellas immunmodulering,
type VI sekresjon, genetisk
karakterisering av tularemi-
utbrudd og listen over spenn-
ende forskning er lang. 

Siden vårt arbeid i Francisella-
gruppen ved UiO og NVH dreier
seg om den fiskepatogene
bakterien Francisella noatunensis

ssp. noatunensis, var det ingen
overraskelse at jeg og min kollega
Espen Brudal var en minoritet på
konferansen med hensyn på
bakteriespesies. Til tross for ulike
vertsspektre og forskjeller i vekst-
betingelser har Francisella
tularensis-varianter og fis-
kepatogene Francisella en relativt
stor sekvenslikhet. Det er av
uvurderlig nytte at vi fikk
komme på tularemikonferansen
for å få et innblikk i hvor
tularemiforskningen gjør funn
som kan være nyttige i arbeidet
med fiskepatogene Francisella. 

Konferansen var lagt opp med
to presentasjonsøkter, før og etter
lunsj, før postersesjonen
avrundet dagene. Noen timer til
å utforske den svært hyggelige
byen Breckenridge ble det også
og byen stilte opp med strålende
vær og frisk høstluft. Byen er
kjent for sitt flotte alpinanlegg og
det er lett å se at butikkutvalget

og aktivitetstilbudet er tilpasset
spreke friluftsmennesker.

Jeg presenterte posteren min
den første dagen og mange viste
interesse for arbeidet med
Francisella noatunensis og kom
med nyttige innspill. Posterpris-
komiteen likte spesielt godt kom-
munikasjonen vi fikk rundt pos-
teren. Jeg ble derfor den lykkelige
mottaker av en posterpris ved
avslutningsmiddagen - et
sjokoladeekorn og 50£ fulgte
også med og alt ga glede på hvert
sitt vis.

17. -20. september i år ble
den syvende tularemikon-
feransen holdt i Breckenridge
i Colorado, USA. Blant de 221
deltagerne på konferansen
var majoriteten fra USA og
en ikke ubetydelig andel
deltagere fra Sverige, men
totalt sett var hele 23
nasjoner representert. Møtet
var en ypperlig mulighet til å
skape nye kontakter på tvers
av forskningsmiljøer og
utvide horisonten til egen
forskning. Jeg deltok med
støtte fra NBS.

FORFATTER: ELISABETH OPSJØN
LAMPE, FARMASØYTISK INSTITUTT,
UNIVERSITET I OSLO
E-POST: e.o.lampe@farmasi.uio.no

FORFATTER: VERONIKA SMITH,
FARMASØYTISK INSTITUTT, 
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post: veronika.smith@farmasi.uio.no

The American Society for
Microbiology (ASM) er i dag
den eldste og største life
science organisasjonen i
verden. Fra dens oppstart i
1899 med 59 medlemmer er
det i dag over 39000
medlemmer, med over en
tredjedel fra andre land enn
USA. Dette var den 6. kon-
feransen om biofilm ASM har
holdt; i år var møtestedet
Miami. Rundt 400 deltagere
fra hele verden deltok. Jeg var
så heldig å få delta med støtte
fra NBS.
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Lasse 
Fredriksen
disputerte 7.
september
2012 ved
UMB, Ås
med
avhandlingen
“Studies of

the glycoproteome and delivery
of therapeutic proteins in
Lactobacillus”. Veiledere var
Vincent Eijsink  og Geir
Mathiesen. 

I første del av dette arbeidet
ble glykoproteiner fra den pro -
biotiske bakterien Lactoba cillus
plantarum identifisert og karak -
terisert ved hjelp av lektinblot -
ting og HPLC-MS/MS. Samtlige
identifiserte proteiner var koblet
til glykan via serin eller threonin
residuer (O-glykosylering), og
identiteten til glykanet var mest
sannsynlig N-acetylglukosamin.
Det ble også vist at proteiner
med kjente intracellulære funk-
sjoner var glykosylerte, noe som
tidligere ikke har vært påvist i
bakterier. Arbeidet viser at L.
plantarum har et generelt O-
glykosyleringssystem som likner
på glykosyleringssystemer i
eukaryote organismer, men det
gjenstår fortsatt å kartlegge sys-
temets funksjon i denne bakte -
rien. I andre del av doktorgrads-
arbeidet  ble L. plantarum utvik -
let og anvendt som vaksine-
leveringsvektor. Kreftvaksine-
proteinet 37 kDa oncofetal anti -
gen (OFA) ble kovalent ankret til
bakteriens overflate via et
peptidoglykan-bundet LPxTG-
motiv. Oral immunisering av
mus viste dannelse av OFA-spesi -
fikke antistoff i serum. Videre ble

de proinflammatoriske egen-
skapene til L. plantarum økt ved
å ankre virulensfaktoren invasin
fra den patogene bakterien
Yersinia pseudotuberculosis til L.
plantarums cellemembran. In
vitro forsøk viste at denne modi -
fiserte L. plantarum-stammen
induserte den proinflamma -
toriske transkripsjonsfaktoren
NF-�B i humane monocytter. L.
plantarum anses nå som en
lovende leveringsvektor for
terapeutiske molekyler på grunn
av dens trygghetsstatus, dens
evne til å vedbli i det humane
fordøyelsessystemet og stimulere
immunforsvaret.

Linn Iren
Hodneland
Nilsson
disputerte 8.
februar 2013
for ph.d.-
graden ved
Universitetet
i Bergen med

avhandlingen “Regulation of
mitochondrial function and
biogenesis. A study on the role of
mitochondria during conditions
of cellular stress”. Arbeidet har
blitt utført ved Institutt for
Biomedisin under veiledning fra
Karl J. Tronstad og James B.
Lorens. 

Hodneland Nilsson har i sitt
doktorgradsarbeid studert
hvordan mitokondrienes antall,
struktur og funksjon reguleres
for å håndtere situasjoner som
påvirker og noen ganger truer
cellenes energiforsyning. Hun
har studert hvordan molekylære
mekanismer fører til mitokon-
drielle forandringer i både celler
og dyr. Hun har også undersøkt
hva som skjer dersom mitokon-
driene i kreftceller settes under
press. Studiene har blant annet
vist at noen kreftceller reagerer
kraftigere på behandlinger som
begrenser sukkertilgjenge lig -
heten, og at dette påvirker cel-
lenes overlevelsesevne. Funnene
tyder på at regulering av mito-
kondriene er avgjørende for at
kreftceller skal kunne fortsette å
vokse. Hodneland Nilsson har
også utviklet et nytt modell-
system for å studere hva som
bestemmer antall mitokondrier i
cellen. Denne metoden gir nye
muligheter for detaljerte studier
av mitokondrielle tilpasninger i
levende celler, og kan bli et nyttig
verktøy for utvikling av nye
medi siner. Hun har også deltatt i
utvikling av nye metoder for
mikroskopiske analyser av mito-
kondrienes struktur. Hodneland
Nilssons forskning viser at mito-

kondriell regulering er en viktig
del av cellenes tilpasningsevne og
stresstoleranse. De nye metodene
som er utviklet gir lovende
muligheter til å studere mekanis-
mene i detalj. 

Sigrun
Margrethe
Hjelle
disputerte 25.
januar 2013
for ph.d.-
graden ved
Universitetet
i Bergen med

avhandlinga ”Expression and
function of p53 full-length, p53�
and p53� protein isoforms in
cancer”. Arbeidet blei utført ved
Institutt for Indremedisin, under
rettleiing av Bjørn Tore Gjertsen
og Frode Berven.

For å optimalisere behandling
av kreft er det viktig å kategori -
sere sjukdomane basert på ulike
karakteristikkar. Dette kan bidra
til å kunne føreseie kva behand-
ling som vil vere mest optimal
for kvart enkelt krefttilfelle. I
denne avhandlinga har Hjelle
utvikla metodar for deteksjon og
samanlikning av proteinuttrykk.
Ho har studert uttrykking og
funksjon av p53 full-lengde, p53�
og p53�, med mål om å kunne
bruke proteinet som ein markør
for diagnose. I avhandlinga har
Hjelle primært arbeida med
kreftmateriale donert frå
pasientar med akutt myelogen
leukemi (AML), men også
materiale frå pasientar med
brystkreft. Desse blod- og vevs-
prøvene vart analysert for p53-
proteinuttrykking ved hjelp av
to-dimensjonal gelelektroforese.
Metoden separerer proteina i to
dimensjonar, slik at dei tre
aktuelle p53-proteina, p53 full-
lengde, p53� and p53�, vert
synlege og kan analyserast. Ved
hjelp av denne metoden, kopla
saman med ei spesiallaga ana-
lyseprogramvare, kan uttrykk-
inga av dei ulike proteinvarian -
tane verte kopla til ulik infor-
masjon om pasientane i ein
korrelasjonsanalyse. I ein slik
analyse av kreftceller frå AML-
pasientar fann Hjelle at AML-
pasientar som hovudsakleg
uttrykte proteina p53� and p53�,
og lite p53 full-lengde, hadde
best prognose. I brystkreft var
uttrykking av desse proteina
lågare, noko som kan tyde på at
dei har blitt nedregulert for at
kreftcellene skal kunne dele seg. 

Åge
Aleksander
Skjevik
disputerte 23.
januar 2013
for ph.d.-
graden ved
Universitetet

i Bergen med avhandlingen ”A
study of lipid bilayer dynamics
and interac tions with ligands”.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for Biome disin, og ble veiledet av
Knut Teigen, med Henning
Lygre og Bengt Erik Haug som
bivei ledere. 

Biologiske prosesser i kroppen
baserer seg på spesifikke inter-
aksjoner mellom molekyler, og
majoriteten av disse finner sted
inne i cellen. Over halvparten av
alle proteiner interagerer med
membraner, og mange lege-
midler virker på proteiner som
sitter i membranen. Detaljert
kunnskap om interaksjonene
mellom membraner og ulike
molekyler er derfor veldig rele -
vant innenfor områder som bio-
kjemi, biomedisin og legemid-
delutvikling. Skjevik har i hoved-
sak benyttet datasimuleringer til
å lære mer om vekselvirkninger
innad i membranen og mellom
membraner og forskjellige mole -
kyler, hvor resultatene viser
dynamikken til systemet på
atomnivå. I første del av pro-
sjektet undersøkte Skjevik inter-
aksjonen mellom det lokalbe -
døv ende legemiddelet artikain og
en membranmodell. Fra før er
det observert at artikain beveger
seg raskere gjennom membraner
enn andre lokalbedøvende
midler, men man vet ikke hvor-
for. Simuleringene avslørte det
som kan være mekanismen bak,
som også kan ha betydning for
utvikling av nye medikamenter
som lettere krysser biologiske
membraner. 
I prosjektets andre del studerte

Skjevik hvordan et segment av
enzymet tyrosin hydroxylase
oppførte seg i vann, i interaksjon
med en membranmodell og
bundet til et protein. Resultatene
viste fleksibiliteten til segmentet
og hvordan det tilpasser seg til
ulike interaksjonspartnere. 
I prosjektets siste del utviklet

Skjevik en «plug-and-play»-
metode for simuleringer av
membran-systemer på data-
maskinen. 

Hanne Kristin Fredly disputerer
18. januar 2013 for ph.d.-graden
ved Universitetet i Bergen med
avhandlinga ”Disease-stabilizing
treatment of human acute
myeloid leukaemia –

DOKTOR
GRADER
Nye

NBS-nytt ønsker i tiden frem-
over å gi en kort omtale av nye
doktorgrader. Det er redak-
sjonsmedlemmene i de enkelte
lokalforeninger som har
ansvaret for å lage disse
omtalene. Vi håper at nye
doktorander og deres veiledere
bidrar med å sende infor-
masjon (og gjerne bilde av
doktoranden) til det lokale
redaksjonsmedlem (listet på
side 3 i bladet)
Da det for tiden ikke er noe

redaksjonsmedlem fra Tromsø
oppfordres doktorander og
veiledere i Tromsø å sende
omtale direkte til redaktøren.

experimental
and clinical
studies”.
Forskings-
arbeidet har
vore utført
ved seksjon
for hemato -

logi, institutt for indremedisin,
med rettleiare Øystein Bruserud
og Bjørn-Tore Gjertsen.

Akutt myelogen leukemi
(AML) er ein aggressiv type
blodkreft som rammer om lag
150 personar i Noreg årleg. Ube-
handla er sjukdomen dødeleg i
løpet av få veker eller månader.
Fleirtalet av pasientane med
AML er eldre enn 65 år. Medan
prognosen for yngre pasientar
har vorte betra dei siste tiåra, kan
mange eldre ikkje få den mest
intensive behandlinga grunna
høg risiko for komplikasjonar.
Nye behandlingsstrategiar er
difor naudsynte for denne
gruppa. 
I avhandlinga har Fredly

behandla ei større gruppe eldre
AML-pasientar med kombi -
nasjonen av valproat (ein mykje
brukt epilepsimedisin), all-trans
retionid syre (vitamin-A syre) og
låge doser av cellegifta cytarabin.
Ein såg då sjukdomsstabilisering
for ein tredjedel av pasientane,
nokre få pasientar fekk også til-
bakegang av sjukdomen. Ved
dårleg effekt av behandlinga
kunne ein sjå respons ved bruk
av andre milde cellegifter i staden
for cytarabin. I det vidare har
Fredly studert korleis denne
behandlinga påverkar dei friske
delane av kroppen, og dette
synest vere ei enkel og trygg
behandling for pasientar som av
ulike grunnar ikkje kan gjen-
nomføre intensiv cellegiftbe -
handling. I ulike eksperimentelle
modellar har ein også studert
verknadsmekanismane som fører
til at denne behandlinga
stabiliserer og bremsar sjuk-
dommen.

Julie
Nikolaisen
disputerer 20.
desember
2012 for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen ”A study on cellu -
lar regulation of mitochondrial
function”. Arbeidet har blitt
utført ved Institutt for Biome -
disin med Karl J. Tronstad som
hovedveileder og James B.
Lorens og Dr. Werner J. H.
Koopman som biveiledere.

Mitokondrienes omdanning
av næringsstoffer til ATP er svært
viktig for kroppens funksjon. Ny
forskning har vist at feil i mito-
kondriene er en medvirkende
årsak til utviklingen av flere av de
store folkesykdommene, som
diabetes, hjerte- og karsykdom -
mer, samt kreft. Kunnskap om
mitokondrienes regulerings-
mekanismer er viktig for
utvikling av nye metoder for
forebygging og behandling.
Nikolaisen har studert hvordan
mitokondriene fungerer og styres
av ulike faktorer i og utenfor
cellen. Hun fant at mitokon-
drienes funksjon i kreftceller var
med på å bestemme om cellene
ble stresset ved begrenset
næringstilgang. Dette gjaldt
spesielt tilgangen på sukker, en
viktig næringskilde for kreft-
celler. Detaljerte studier av cel-
lenes stoffskifte avdekket også
nye svakheter i de studerte kreft-
cellene. Disse svakhetene har
potensiale for å bli utnyttet i
fremtidig behandling av kreft.
Videre studerte Nikolaisen
hvordan mitokondriene regu -
leres i cellene som danner blod-
årer (endotelceller og glatte mus-
kelceller) i en cellemodell for
angiogenese. Hun avdekket flere
mitokondrielle forandringer og
identifiserte nye faktorer som
deltar i denne modellen, disse
resultatene peker mot en viktig
rolle for mitokondriene i
angiogenese prosessen. Ved å
bruke avansert mikroskopi, og
utvikle nye metoder for billed-
analyser, kunne vi studere mito-
kondrienes struktur i detalj.
Forskning har vist at slike studier
kan gi ny og viktig informasjon
om mitokondrienes tilstand. 

Mette
Pernille
Myklebust
disputerte 10.
desember
2012 for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlinga
”Molecular markers of anal
cancer and colorectal cancer. A
study of microRNAs, desmo -
somal cadherins and cyclin D1
isoforms”. Arbeidet har vore
utført ved Seksjon for onkologi,
Institutt for indremedisin, og
Mohn Kreftforskningslabora -
torium, under rettleiing frå Olav
Dahl og Øystein Fluge.

I arbeidet sitt har Myklebust
undersøkt uttrykking av
mikroRNA i analkreft og funne

at ein av desse, miR-15b, har
samanheng med infeksjon med
Humant Papilloma Virus (HPV)
som er vanleg i analkreft.
Resultata viser at miR-15b truleg
hemmer signalmolekyl for cel-
ledelinga i svulsten. Vidare har
ein sett på samanbinding av cel-
lene i svulstar, noko ein trur er
viktig ved metastering. Uttrykk-
inga av utvalde molekyl som
bind cellene saman vart studert
og analysert i samanheng med
overleving ved analkreft. Resulta
viser at låge nivå av proteina des-
moglein1 og desmocollin1 er
assosiert med betre overleving
ved analkreft. Til slutt har Myk-
lebyst studert dei to isoformene
av cellesyklusproteinet cyclin D1,
cyclin D1a og cyclin D1b, som
molekylære markørar for over-
leving og respons på kjemoterapi
med 5-fluorouracil/levamisol,
gitt i tillegg til kirurgi (adjuvant
kjemoterapi) ved tjukktarm- og
endetarmskreft. Resultata viser at
pasientar med tjukktarmskreft
(stadium II og III) der svulsten
har høg uttrykking av cyclin
D1a-proteinet, har betre effekt av
denne kjemoterapibehandlinga
enn dei med låg cyclin D1a.
Doktorgradsarbeidet har såleis
iden ti fisert fleire kandidatar som
molekylære markørar for prog -
nose ved analkreft og ein markør
for effekt av 5-fluorouracil
adjuvant kjemoterapi ved tjukk-
tarmskreft. 

Amra
Grudic-Feta
disputerte 10.
desember
2012 for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen ”Promyelocytic
leukemia bodies – functions and
dynamics”. Arbeidet har vært
utført ved Institutt for Biome -
disin med veiledere Rolf Bjerkvig
og Stig Ove Bøe (Rikshospitalet,
Oslo).

Grudic-Feta har studert
proteinet promyelosytisk
leukemia (PML), og arbeidet hra
vist at PML opptrer i forskjellige
former i menneskeceller og at
dets atferd påvirkes av hvor i
cellen PML har sitt hjem, samt i
hvilken form det opptrer i. PML
har mange funksjoner i en
menneskecelle. En av de mest
sentrale funksjonene er å hindre
utvikling av akutt promyelosytisk
leukemi (APL). APL er unik
blant akutt leukemi med det at
det finnes en kur. Kuren er bruk
av vitamin A og arsenikk, som i

kombinasjon har vist seg å
kunne gi en langtidsoverlevelse
på over 90 prosent. Grudic-Feta
har gjennom sitt arbeid forsøkt å
finne ut hvordan arsenikk
påvirker celler i behandling av
APL. Funnene viser at arsenikk
påvirker PML på flere områder,
blant annet ved endring av loka-
sjon til PML, samt hvilke
molekyler PML interagerer med
og hvor dynamisk de ulike
former av PML er. Grudic-Fetas
studie gir kunnskap om hvordan
kreftbehandlinger virker, og stu-
dien utgjør et bidrag til en
pågående jakt etter kur mot
andre kreftformer. Videre kan
kunnskap om hvordan arsenikk
påvirker menneskeceller rette
fokus på effektene av langtidseks-
ponering for arsenikk i drikke-
vann slik tilfellet er i noen deler
av verden. 

Anja 
Torsvik
disputerer
fredag 7.
desember
2012 for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen
”Mesenchymal Stem Cells in
Cancer Research – Biosafety and
characterization of in vitro
models”. 

Torsvik avdekket at det i stor
grad var feiltolkning av labora -
torieresultater som gjorde at det
for en del år siden ble rapportert
fra flere forskningsgrupper at
mesenchymale stamceller poten -
sielt kunne gi opphav til kreft.
Feiltolkningene gjorde at det ble
stilt spørsmål ved sikkerheten
ved klinisk bruk av disse cellene.
Mesenchymale stamceller kan
isoleres fra voksne individer og
som kan gi opphav til bein, brusk
og fettceller. Cellene har fått stor
klinisk interesse ettersom de kan
hindre frastøting ved beinmargs-
og organtransplantasjon. De kan
også fungere som reparasjons-
celler for skadet vev, og det blir
forsket på om cellene også kan
brukes i kreftbehandling. Opp-
dagelsen har stor betydning for
bruken av mesenchymale stam-
celler i klinisk behandling, men
også for andre forskningsgrupper
som i likhet med hennes egen, lot
spennende resultater overskygge
en grunnleggende kritisk
vurdering av resultatene. Basale
kvalitetskontroller har derfor fått
et spesielt fokus i denne
avhandlingen. Torsvik belyser
også akademisk uenighet for-
bundet med mesenchymale
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stamceller, blant annet hvilken
rolle de spiller i kreftutvikling, og
samspill mellom kreftceller og
mesenchymale stamceller. Videre
setter hun fokus på prekliniske
kreftcellemodeller som ofte
brukes ukritisk og uten en
grundig evaluering av om de for-
tsatt representerer krefttypen de
stammer fra. Dette bidrar til
usikkerhet rundt resultatene og
gir opphav til nye kontroverser. I
konklusjonen oppfordres det
særlig til større åpenhet om feil
og negative resultater i forskning,
samt høyere krav til grunn-
karakterisering av basismodeller i
både stamcelle- og kreftforsk-
ning. 

Marte Inn-
selset Flydal
disputerte 9.
november
2012 for
ph.d.-graden
ved Univer -
sitetet i Ber -
gen med

avhandlingen “Structure, func -
tion and regulation of non-
mammalian forms of phenyla -
lanine hydroxylase”. Arbeidet har
vært utført ved Institutt for Bio -
medisin, under veiledning fra
Aurora Martinez og Knut
Teigen.

Pasienter med Føllings syk -
dom (fenylketonuri) er født med
dysfunksjonell fenylalanin
hydroxylase (PAH) enzym, og
må leve på en streng diett for å
unngå at opphopning av fenyla -
lanin i blod og hjerne skal for-
årsake hjerneskade. Tross suk -
sessen med dietterapi, pågår det
forskning for å finne alternative
terapier som kan lette hverdagen
for pasientene, kombinert med
studier for å øke forståelsen av
hvordan enzymet virker.Sub-
strataktivering og positiv koope -
ra tivitet, viktige regulerings-
mekanismer for humant PAH,
mangler hos PAH fra enklere
organismer, men også hos flere
humane PAH med mutasjon.
Innselset Flydal har studert
enzymet PAH fra bakteriene
Colwellia psychrerythraea og
Legionella pneumophila, og fra
rundormen Caenorhabditis
elegans. I disse organismene er
ikke PAHs oppgave å beskytte
hjernen, og oppbyggingen og
reguleringen av PAH er dermed
mer primitiv. Innselset Flydal har
belyst PAHs rolle i disse organis-
mene, men også funnet unike
egenskaper ved hvert enkelt
enzym ettersom det har tilpasset
seg organismens omgivelser. Et
av de viktigste funnene er PAHs

rolle i dannelsen av pyomelanin
hos L. pneumophila. Innselset
Flydals arbeid har bidratt til mer
kunnskap om PAH-enzymets
roller, tilpasningsevne og evolu-
sjon, men har også identifisert
områder i det humane enzymet
som er viktig for dets egenskaper.
Hennes forskning er derfor viktig
grunnforskning som kan få
betydning for fremtidig behand-
ling av Føllings sykdom.

Teresa 
Maria
Osland
disputerte 16.
november
2012 for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen
”Clock genes and biological
rhythms, effects of psychotropic
drugs”. Arbeidet har vært utført
ved Institutt for klinisk medisin
med Vidar M. Steen som Johan
Fernø som biveileder.

Mange av kroppens funksjoner
følger en døgnrytme, blant annet
søvn-våkenhet-syklusen, kropp-
stemperatur, utskillelse av hor -
mo ner og stoffskifte. Disse kjen -
netegnes ved at de når sine mak -
si mal- og minimalverdier én
gang i løpet av 24 timer, og styres
på molekylært nivå av et intrikat
samspill mellom klokkegener.
Forstyrrelser i døgnrytmen
forekommer ofte ved bipolar lid-
else, en alvorlig psykisk lidelse
med episoder med stor variasjon
i stemningsleiet. Medikamentet
litium er stemningsstabiliserende
og blir ofte brukt i behandling,
men virkningsmekanismene er
kun delvis kjent. Litium har vist
seg å påvirke døgnrytmen, og
dette kan ha betydning for dets
terapeutiske effekt. Osland har
undersøkt effekten av litium på
aktiviteten til utvalgte klokke -
gener. Flertallet av dem fulgte en
døgnrytme i både kontroll- og
litiumbehandlete prøver, med en
periode på rundt 24 timer.
Osland fant at en hovedeffekt av
litium var å opp- eller nedregu -
lere amplituden i genaktiviteten.
Denne effekten bidrar muligens
til de stemningsstabiliserende
egenskapene til litium. Osland
fant også at antipsykotika og
antidepressiva, som brukes i
behandling av bipolare lidelser,
ga aktivitetsendringer til klok -
kegenene. Flere studier har vist at
en DNA-variant i klokkegenet
PERIOD3 kan knyttes til døgn -
rytmen, mens andre studier ikke
har kunnet bekrefte en slik
sammenheng. Osland fant heller

ingen assosiasjon, og dette kan
ha sammenheng med popula-
sjonsforskjeller, eller at
klokkegen-normalvarianter kun
har begrenset innvirkning på
døgnrytmen. 

Goran 
Jassim
disputerte 23.
oktober for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen

”Metabolic effects of antipsy-
chotic drugs”. Arbeidet har vært
utført ved Institutt for klinisk
medisin. Veiledere har vært
Vidar M. Steen, Johan Fernø og
Stephanie Le Hellard.

Schizofreni rammer i under-
kant av 1 % av verdenspopula-
sjonen. Schizofreni har en høy
arvelighet, noe som indikerer at
genetiske faktorer predisponerer
for sykdomsutvikling, men
miljøfaktorer spiller også inn.
Det komplekse samspillet mel-
lom genetiske faktorer og miljø
gjør det vanskelig å identifisere
faktorer som fører til utvikling av
schizofreni. Antipsykotika er den
viktigste behandlingen av syk-
dommen, men mange av disse
gir kraftige metabolske bivirk-
ninger, som vektøkning, økt fett-
innhold i blodet og type 2 dia-
betes. De bakenforliggende virk-
ningsmekanismene er i stor grad
ukjente. Jassim har vist at når
antipsykotika gis til rotter, fører
det til en rask og markant økning
av glukose- og fettsyrenivået i
blodet, med tilsvarende økning i
uttrykket av gener involvert i
glukose- og fettproduksjon i
lever. Flere av genene involvert i
fettdannelse styres av transkrip-
sjonsfaktoren sterol regulatory
element binding protein
(SREBP), som man tidligere har
sett effekt på i cellekultur. End-
ringene i metabolske parametere
var uavhengig av matinntak og
vektøkning, noe som antyder at
antipsykotika har en direkte
påvirkning på denne typen
biologiske prosesser. Dette kan
også være aktuelt hos pasienter
og det er mulig at metabolske
forstyrrelser kan oppstå selv uten
synlig vektøkning. Avhandlingen
viser også en sammenheng mel-
lom endringer i gener involvert
energibalanse og vektøkning
etter behandling med antipsyko -
tika hos individer som lider av
schizofreni. 

Ivan Rios-
Mondragón
disputerte 7.
november for
ph.d.-graden
ved Universi -
tetet i Bergen
med avhand -
lingen ”Near-
field studies

on intercellular communication”.
Arbeidet har vært utført ved
Institutt for biomedisin med
Hans-Hermann Gerdes som
veileder.

For at multicellulære organis -
mer skal fungere riktig, kreves en
koordinert kommunikasjon mel-
lom individuelle celler. Det ble
nylig oppdaget at pattedyrceller
kunne formidle informasjon
gjennom intercellulære ”led-
ninger", såkalte tunneling
nanotubes (TNTs). TNTs mem-
branøse kanaler som forbinder
to naboceller. Proteinfilamenter
av aktin løper gjennom TNT-
kjernen, noe som gir rigiditet og
sporveier for transport av mole -
kylært gods. Rios-Mondragón
har studert den molekylære
evolusjon av TNTs fra deres for-
løpere, filopodier. Han har iden-
tifisert endringer i dynamikken
til aktinkjernen, og dannelsen av
et adhesjonskompleks i enden av
en TNT. I sistnevnte spiller
motormolekylet myosin X en
viktig rolle ved å muliggjøre
akkumulering av adhesjons-
molekyler i kontaktpunktet mel-
lom TNTs og målcellen. Dette
arbeidet demonstrer at selv om
TNTs oppstår fra filopodier, så
utvikler de seg til distinkte cellu -
lære strukturer. Videre benyttet
Rios-Mondragón seg av mikro-
fabrikasjonsteknikker til å lede,
kontrollere og forøke formasjo -
nen av TNTs på skreddersydde
biooverflater. I tillegg brukte han
laminære strømningsmønstre i
mikrofluidikkenheter til å levere
tamoksifen, et medikament
brukt i brystkreftbehandling, til
en undergruppe av brystkreft-
celler in vitro. Ved å benytte seg
av denne metoden har han
under søkt den spatiale og tem -
po rale utviklingen av effekten i
nærliggende, ikke-eksponerte
kreftceller. Denne eksperimen -
telle tilnærmingen kan utnyttes
for å screene etter nye medika -
menter og optimalisere kje-
moterapi i kreftbehandling. 

Julia Schölermann disputerte 7.
november 2012 for sin doktor-
grad ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen ”Contact-
dependent exchange of cellular
cargo between mammalian

cells”.
Arbeidet har
vært utført
ved Institutt
for
biomedisin
med Hans-
Hermann

Gerdes som hovedveileder.
Schölermann har undersøkt

hvordan forskjellige typer celler i
pattedyr danner kontakt med
hverandre, og hvilken informa -
sjon de utveksler. Viktige funn av
arbeidet er at denne cellulære
kommunikasjonen forandrer seg
under kreftprogresjon og at
nanopartikler kan spres fra celle
til celle. Dette har betydning for
vår evne til å forstå og behandle
kreft og må tas i betraktning når
man sonderer trygg bruk av
nanoteknologi. Celler er avheng -
ige av kommunikasjon for å
organisere seg, for å finne frem
og ikke minst overleve. Lang-
trekkende kommunikasjon i
form av hormoner har vært kjent
lenge, men i de siste tiårene har
forskerne forstått at cellene i til-
legg sender og mottar beskjeder
lokalt. Det er spesielt denne
lokale kommunikasjonen og
direkte kontakten mellom celler
Schölermann har studert nær -
mere. Schölermann har sett
spesifikt på spesialiserte prote -
iner som danner kontaktsteder
mellom celler, mens de andre
hadde som mål å kartlegge infor-
masjonen som blir transportert
når kontakten er oppstått. I
første delen av avhandlingen
konkluderer Schölermann med
at cadheriner, proteiner involvert
i cellekontakt og som spiller en
rolle under kreftprogresjon, har
forskjellig effekt på lokal kom-
munikasjon. Videre viser hun for
første gang at nanopartikler kan
bli flyttet lokalt mellom uspesia -
liserte celler. Dette har betydning
for prognosen for spredning av
nanopartikler som i dag allerede
blir brukt i medisiner og for-
bruksartikler og hvor sikkerhet
for helse og miljø ennå ikke er
fullstendig kartlagt. 

Janne
Molnes
disputerte 19.
oktober 2012
for ph.d.-
graden ved
Universitetet
i Bergen med
avhandlingen

“Human pancreatic glucokinase;
Structural and physico-chemical
studies related to catalytic acti -
vation, kinetic cooperativity and
GCK-diabetes”. Arbeidet har
vært utført ved Institutt for kli -

nisk medisin. Hovedveileder har
vært Pål R. Njølstad, medvei -
ledere Torgeir Flatmark, Odd -
mund Søvik og Lise Bjørkhaug
Gundersen
Molnes har studert enzymet

glukokinase (GK), som har en
sentral rolle i reguleringen av
glukosenivået i kroppen. Muta-
sjoner i genet GCK, som koder
for GK, fører til at sensoren ikke
fungerer normalt. Mutasjoner
som medfører for lav insulin-
produksjon gir diabetes av typen
GCK-MODY, som kjennetegnes
ved arvelig, mild diabetes. Muta-
sjoner som derimot medfører en
unormal økt insulinproduksjon,
fører til potensielt alvorlige til-
stander med lavt blodsukker.
Bestemmelsen av GKs tredimen-
sjonale struktur var et gjennom-
brudd innen GK-forskningen, og
dannet utgangspunktet for Mol -
nes sitt arbeid. Et uløst spørsmål
har vært hvordan substratene
glukose og ATP binder enzymet
og hvilke aminosyrer som er
involvert i denne interaksjonen.
Molnes har studert enzymets
dynamiske egenskaper og
aktivitet, og fått innblikk i hvor -
dan enzymet normalt virker,
samt en bedre forståelse av muta-
sjoners dysfunksjon. Molnes fant
også at GK påvirkes av ubiquitin.
Analyser viste at ubiquitin delvis
fungerte som et signal for ned-
bryting av protein i spesialiserte
organeller kalt proteasomer,
mens kjeder av det samme
proteinet aktiverte enzymet.
Disse funnene representerer nye
reguleringsmekanismer som kan
ha betydning for utvikling av
medikamenter mot diabetes. 

Mari 
Bratberg
diputerte
12.10.2012
for ph.d.-
graden ved
Universitetet
i Bergen med
avhandlingen

“Effects of oil compounds and
persistent organic pollutants
(POPs) on phospholipid com -
po sition in liver and brain of
Atlantic cod (Gadus morhua)”.
Arbeidet er utført ved Institutt
for biomedisin, samt Havforsk-
ningsinstituttet. Hovedveileder
har vært Knut Teigen, medvei -
ledere har vært Sonnich Meier,
Havforskningsinstituttet og
Signe Steinkopf, Høgskolen i
Bergen.

Bratbergs avhandling er basert
på en eksperimentell studie av
torsk som ble eksponert for for-
skjellige blandinger av miljøgifter

og olje. Sammensetningen av de
forskjellige typene lipider og fett-
syrer i lever og hjerne til de eks-
ponerte fiskene ble sammen-
lignet med fisk som ikke hadde
vært eksponert. Bratberg ana-
lyserte opptak og metabolisme av
miljøgiftene i torsken. I tillegg ble
genregulering av gener involvert i
syntesen av fosfolipider, metabo -
lisme av fremmedstoffer og
oksidativt stress studert. I mot -
setning til tidligere studier, var
det ingen store forskjeller i lipids-
ammensetningen etter de ulike
behandlingene. Likevel viste
kjemiske analyser at fisken hadde
tatt opp stoffene den hadde blitt
utsatt for, og at metabolismen av
de forskjellige miljøgiftene var
avhengig av dose og om fisken
var eksponert for én eller flere
typer stoffer. Blant annet var det
sammenheng mellom nivået av
metabolitter av polyaromatiske
hydrokarbon fra olje i gallen, og
dosen klorerte, bromerte og
fluoerte forbindelser fisken
hadde fått. Selv om studien ikke
kan konkludere med om olje og
miljøgifter påvirker cellemem-
branen til torsk, er arbeidet med
på å vise at det er viktig å studere
effektene av de komplekse bland-
ingene av miljøgifter som fisk
utsettes for, fremfor å kun se på
virkningene av enkeltstoff. 

Iren
Abrahamsen
disputerte 5.
oktober for
ph.d.-graden
ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen

”New approaches to study
microenvironmental effects on
vascular cells”. Arbeidet er utført
ved Institutt for Biomedisin,
med James B. Lorens som
hoved veileder og Lasse Evensen
som biveileder. 

Mikromiljøet rundt celler
utgjør kjemiske og fysiske
signaler som regulerer og
koordinerer cellulære prosesser,
og består blant annet av matrix-
proteiner som binder cellene
sammen, samt ulike vekst-
faktorer som regulerer cellenes
adferd, slik som celledeling og
cellevandring, for eksempel i for-
bindelse med heling av sår. Inn-
siden av en blodåre består i
hovedsak av et enkelt lag med
endotelceller, mens og utsiden
hovedsakelig består av flere lag
med glatte muskelceller. Ved
skade på det innerste cellelaget,
for eksempel i forbindelse med
kirurgiske inngrep, sender

endotelcellene ut vekstfaktorer
som påvirker de glatte muskel-
cellene til å vandre inn til det
skadete området, hvor de repa -
rerer skaden v.h.a. celledel ing.
Hvis cellene deler seg i et raskere
tempo enn normalt, kan det over
tid føre til at blodåren blokkeres.
Denne ukontrollerte repara-
sjonsprosessen kalles for intimal
hyperplasi. Intimal hyperplasi
behandles blant annet med anti -
koagulanter, som heparin. Abra -
hamsen har studert effekten av
heparin på cellevandring- og cel-
ledelingsraten hos celler isolert
fra pasienter som står i fare for å
utvikle intimal hyperplasi, ved
ulike mikromiljø. Studiene viser
at heparin reduserer raten av
både cellevandring og celledel -
ing, men at den konsentrasjonen
som er nødvendig for å oppnå en
slik effekt er mye høyere enn den
dosen det er mulig å gi til et
menneske. Heparin alene kan
derfor ikke benyttes som en
behandlingsmåte av intimal
hyperplasi. 

Toril Ranne-
berg-Nilsen
forsvarte 4.
september sin
avhandling
“The impact
of DNA base
excision and
chromatin

remodeling on cytomegalovirus
DNA replication” for graden
ph.d. ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for klinisk medisin, Avdeling for
mikrobiologi med Magnar
Bjørås og Halvor Rollag som
veiledere. 

Humant cytomegalovirus
(HCMV) er et virus i herpes-
virus-familien. Dette viruset er
nå den viktigste årsak til medfødt
infeksjonsbetinget skade og
dominerer som årsak til alvorlig
infeksjonssykdom hos pasienter
med nedsatt cellemediert immu -
nitet. Dette dreier seg om trans-
planterte pasienter, HIV-pasi -
enter og pasienter som får
aggressiv behandling mot kreft
eller autoimmune sykdommer.
Toril Ranneberg-Nilsen og sam-
arbeidspartnere har studert
hvordan virale og cellulære
proteiner kan bidra til regulering
av cytomegalovirus-DNA-
replikasjonshastighet og dermed
dets sykdomsfremkallende evne.
Spesielt har de sett på virusets
eget DNA- reparasjonsenzym;
uracil-DNA-glykosylase
(UL114), som har en sentral rolle
ved replikasjon av virus-DNA.
UL114 er homolog til cellulært
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uracil-DNA-glykosylase (UNG2)
som initierer baseutkuttings-
reparasjon (BER). Avhandlingen
viser at UL114 har flere hundre
ganger lavere enzymatisk
aktivitet enn cellulære UNG2.
Hypotesen er at UL114 virker
mer som en faktor som
sammenkobler ulike proteiner
som er nødvendige for virus-
DNA-replikasjon og har mindre
betydning som DNA- repara-
sjonsenzym. Etter infeksjon av
cellen blir virus-DNA tatt opp i
cellekjernen og pakket inn i
kromatin. Resultatene tyder på at
UL114 rekrutterer kromatin-
remodelingsproteinet SMARCB1
som tilhører SWI/SNF kom-
plekset. Dette fører til at virus-
DNA blir mer tilgjengelig for
faktorer som styrer virus-DNA-
replikasjon og transkripsjon.
Ranneberg-Nilsen og med-
arbeidere postulerer derfor at
UL114 spiller en sentral rolle i
HCMV-DNA- transkripsjon og
replikasjon, og derved produk-
sjon av virus.

Erta
Kalanxhi
defended her
thesis titled:
“Radiation-
induced
bystander
effects: tran -
scriptional

responses and modulating
factors” on October 25 for the
PhD degree at the University of
Oslo. Her work was conducted
at the Department of Radiation
Biology, Institute for Cancer
Research, at the Radium Hos-
pital under the supervision of
Jostein Dahle. 

The traditional view that
radiation damage only takes
place in cells hit by radiation
tracks has been challenged by
research from the last two
decades which shows that
unirradiated ‘bystander’ cells can
also be affected. In principle, the
radiation-induced bystander
effects (RIBE) result from cell-
cell communication, either by
release of soluble factors or by
communication via gap junc -
tions. Signals released by irradia -
ted cells such as cytokines,
growth factors or reactive oxygen
species have shown to induce a
variety of responses in bystander
cells such as cell death, prolifera -
tion, adaptive response, chromo -
somal aberrations, and genomic
instability among others. RIBE
have been studied extensively
due to their potential implica -
tions for improvement of radio-

therapy and radiation risk esti -
mation; however, a complete
understanding of the molecular
mechanisms remains unknown.
In her thesis, Kalanxhi used a
genome-wide microarray
approach to identify genes or
pathways that may be involved in
the bystander process.  However,
she found that chromosomal
damage in bystander cells was
not always accompanied by
transcriptional changes. This
implied that epigenetic
mechanisms may be involved. In
addition, the extent of
chromosomal damage and
transcriptional response varied
with different types of radiation.
Cells that were irradiated with X-
rays showed a significant increase
in the expression of IL1B and
GDF15 genes which code for
soluble factors (interleukin-1�
and growth differentiation factor
15 respectively).  Bystander cells
on the other hand, grown in
conditioned medium from X-
irradiated cells, displayed enrich-
ment in genes involved in
protein synthesis and oxidative
phosphorylation. Adding to the
complexity of the mechanism
underlying the bystander effects
were the findings that serotonin
and TP53 may be modulating
factors. 

Kari Furu
forsvarte 29.
november sin
avhandling
”Genetic and
epigenetic
regulation in
sperma-
togenesis in

mice; lessons from Alkbh1 and
Tzfp mutants” for graden ph.d.
ved Universitetet i Oslo, Det
medisinske fakultet.  Arbeidet
ble utført ved Mikrobiologisk
Institutt, Seksjon for molekylær
mikrobiologi, Oslo Universitets-
sykehus HF, Rikshospitalet med
Arne Klungland og Magnar
Bjørås som veiledere. 

Furu har jobbet med epigenet-
iske prosesser i differensiering og
utvikling, og har spesielt sett på
de biologiske egenskapene til
proteinene Alkbh1 og Tzfp.
Doktorgradsarbeidet er utført
for å øke vår forståelse for rollen
disse proteinene spiller i sperma-
togenesen og under fosterutvik -
lingen. Arbeid utført på trans-
gene mus indikerer at proteinene
virker gjennom epigenetiske
mekanismer og små non-coding
RNA. Alkbh1 er homolog til
DNA-reparasjonenzymet AlkB i
E. coli, mens Tzfp koder for et

protein som tilhører BTB/POZ
sinkfinger-familien. Ved hjelp av
musemodeller har Furu og med-
arbeidere beskrevet at tap av
Alkbh1 fører til redusert overlev-
else under embryonal utvikling
og en ufullstendig penetrant
fenotype som inkluderer mis-
dannelser i øye og kraniofaciale
strukturer, samt økt apoptose i
testis. Mus som mangler Tzfp har
ingen alvorlig fenotype, men
flere gener ble funnet å være
opp regulert i testis hos disse
musene sammenlignet med i
villtype. I tillegg ble signaliser -
ingen av Androgen Receptor
funnet å være kraftig økt i
Sertolicellene hos mutante dyr.
Furu har også funnet en rolle for
Alkbh1 og Tzfp i reguleringen av
et piRNA-cluster hos mus, noe
som knytter disse proteinene til
PIWI-piRNA signalveien. Dette
er et sett testis-spesifikke regula -
toriske mekanismer involvert i
ulike biologiske og molekylære
funksjoner, inkludert sperma-
togenesen og transposon-regu -
lering. Disse resultatene indikerer
at Alkbh1 og Tzfp spiller en rolle
i differensiering og utvikling. 

Kristina
Schee for-
svarte 18.
desember sin
avhandling
”Prognostic
biomarkers
in colorectal

cancer with emphasis on
microRNA” for graden ph.d ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved Seksjon for tumor -
biol ogi, Institutt for kreftforsk-
ning, OUS Radiumhospitalet
med Kjersti Flatmark som
hoved veileder og Øystein Fod-
stad som medveileder.

Schee og kollegaer forsøkte å
identifisere prognostiske biomar -
kører i tykk- og endetarmskreft
(CRC) ved å analysere prøvema -
teriale fra 316 pasienter. CRC
forekommer like hyppig hos
kvinner/menn med ca 3600 nye
tilfeller årlig i Norge. Kirurgi er
den eneste kurative behand-
lingen, men cellegift- og stråle-
behandling kan gis i tillegg. Syk-
domsutbredelse på diagnosetids-
punktet brukes fortsatt for å
avgjøre behandlingsstrategi, og
utfordringen er å unngå å gi
unødvendig, potensiell skadelig
terapi til pasienter som ikke
trenger det. Det er derfor behov
for biomarkører som kan hjelpe
klinikeren å gi riktig behandling
til rett pasient. MiRNA er korte,
ikke-kodende RNA sekvenser

som hindrer uttrykk av gener ved
å binde seg til mRNA. De har vist
seg å være viktige ved kreft og er
svært stabile noe som gjør dem
interessante som biomarkører.
Ved dypsekvensering, utført på
den største CRC kohorten til
dags dato (88 svulster), ble  523
miRNA identifisert, hvorav de 5
høyest uttrykte stod for 54% av
det totale antallet påviste
miRNA. Disse 5 miRNA er vist å
kunne hemme uttrykk av gener
viktige ved CRC, for eksempel
APC og TGF-�. Ingen av de
detekterte miRNA var assosiert
med sykdomsoverlevelse, men
det ble påvist miRNA som hadde
sammenheng med svulstens
lokalisasjon i tarmen. Kristina
analyserte også proteinene CEA
og NCA-2 i benmargsplasma.
NCA-2 er en kort versjon av CEA
(en mye brukt biomarkør ved
CRC). Høyt nivå av NCA-2 (og
CEA) i plasma var assosiert med
dårlig prognose hos pasientene,
men måling av NCA-2 ga ingen
tilleggsinformasjon og var derfor
ikke en bedre egnet biomarkør
enn CEA.

Kristian
Alfsnes for-
svarte 1. no -
vember sin
avhandling
”Meningo -
coccal
genome
dynamics:

conservation and variability in
Neisseria meningitidis” for
graden ph.d ved Universitet i
Oslo, Det medisinske fakultet.
Arbeidet ble utført ved Avdeling
for mikrobiologi med Tone
Tønjum og Ole Herman Ambur
som veiledere.

Alsfsnes har studert hvordan
meningokokken, bakterien som
kan forårsake hjernehinne-
betennelse hos barn og unge,
gjenkjenner DNA fra sine arts-
feller. Meningokokken, som flere
andre bakterier, kan ta opp DNA
fra omgivelsene og integrere
dette i sitt eget genom, en prosess
som kalles naturlig transforma -
sjon. Bakterien kan skille mellom
fremmed og artsspesifikt DNA
ved at spesielle proteiner gjen-
kjenner en liten sekvens, kalt
”DNA uptake sequence” eller
DUS. Alfsnes har identifisert flere
proteiner som binder DNA og er
involvert i utvekslingen av arvelig
informasjon. Disse proteinene
kan også være mulige kandidater
for vaksineutvikling. Alfsnes
undersøkte ved hjelp av gen -
omsekvensering hva som skjer
når meningokokken tar opp og

integrerer nytt DNA fra omgiv-
elsene. Han fant at meningo -
kokken er i stand til å integrere
svært lange DNA-tråder. Det
viste seg også at naturlig trans-
formasjon reguleres av DUS og
av forskjellen mellom sitt eget og
innkommende DNA. Alfsnes har
også undersøkt hvordan
repeterte sekvenser i noen gener i
meningokokken kan føre til
endret genutrykk. Repeterte
sekvenser er spesielt utsatt for
mutasjoner, idet kopierings-
mekanismer i bakterien ”glipper”
og det blir økning eller tap av
disse repetisjonene. Arbeidet har
vist hvordan lengden på disse
repeterte sekvensene øker genet-
isk ustabilitet, som fører til en -
dret uttrykk av genet, noe som i
dette tilfellet fører til antibio -
tikaresistens. Ved økt lengde på
de repeterte sekvensene mister
bakterien antibiotikaresistensen
like lett som den oppnås. Det vil
derfor være mest gunstig for
bakterien å balansere mulig -
hetene for å tilpasse genut -
trykket. Samlet sett gir doktor-
avhandlingen nytt innsyn i
hvordan denne human patogene
bakterien evolusjonsmessig
varierer og konserverer sitt DNA
og for eksempel unnslipper
antibiotikabehandling.

Lise Aagaard
Sørby for-
svarte 7.
desember sin
avhandling:
”New
insights into
markers and
mechanisms
in colon

cancer progression and metas-
tasis” for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved Sykehuset Østfold og
Akershus Universitetssykehus
med Morten B. Jacobsen og Ida
R.K. Bukholm som veiledere. 

Hvert år får omlag 2400 nord-
menn tykktarmskreft. Utvik -
lingen av kreft i tarmen skjer
gjennom mange år og de tidlige
fasene har få kliniske symptomer.
Derfor har ca. to tredjedeler av
pasientene spredning allerede
ved diagnosetidspunkt. Det er et
behov for å identifisere markører
som kan gi informasjon om for-
ventet sykdomsforløp etter kreft-
diagnose og for å få mer kunn-
skap om spredningsmekanis-
mene i svulsten. Dette kan også
påvirke valget av behandling.
Målet med avhandlingen var å
oppnå ny kunnskap om ma -
rkører og mekanismer for

utvikling og spredning av tykk-
tarmskreft. I den første delen av
avhandlingen har Sørby under-
søkt mekanismen bak et økt
uttrykk av cellecyklus-proteinet
cyklin A2 i svulster fra tykk-
tarmskreftpasienter. Økt protein-
uttrykk av cyklin A2 har blitt
identifisert i flere typer kreft og
har vist ulik prognostisk betyd-
ning. Ved hjelp av real-time PCR
og FISH ble det vist at høyt
proteinuttrykk av cyklin A2 ikke
skyldes flere kopier av cyklin A2-
genet verken i laser mikrodis-
sekerte tumorceller eller i den
totale svulsten hos tykktarms-
kreftpasienter. Det ble videre
foreslått en standardisert metode
(TaqMan Low Density Array) for
å finne passende referansegener
for normalisering av qRT-PCR-
analyser av tykktarmskreftprøver.
Metoden legger til rette for en
bedret design og økt pålitelighet
av ethvert qRT-PCR-eksperiment
i framtiden. Denne metoden ble
så benyttet i den siste delen av
avhandlingen, hvor uttrykket av
36 gener assosiert med signal -
veien den endoteline (ET)-akse
og dens nedstrøms signalveier
ble undersøkt i normalvev og
tumorvev fra tykktarmskreft -
pasienter med og uten spredning.
Uttrykket av ett gen, PTEN, var
signifikant nedregulert i de pasi -
entene som hadde spredning. I
tillegg ble det funnet et skifte i
ET-reseptor subtype i tykk-
tarmen når svulsten er etablert.
Dette indikerer at signalveier
nedstrøms for ET-aksen er mer
aktive i tumorvevet og dette kan
favorisere vekst og spredning av
svulsten. Funnene bidrar i arbei -
det med å identifisere prog nos-
tiske markører for spredning av
tykktarmskreft. I tillegg kan de
være med på å forklare hvorfor
noen tykktarmskreft pasienter
ikke har positiv effekt av tilleggs-
behandling (EGFR terapi). 

Maria
Vistnes for-
svarte 26.
november sin
avhandling ”
Cytokines
and extra -
cellular

matrix in heart failure” for gra -
den ph.d. ved Universitetet i
Oslo.  Doktorgradsarbeidet ble
utført ved Institutt for eksperi -
mentell medisinsk forskning ved
OUS Ullevål og Akershus uni-
versitetssykehus under veiled-
ning av Geir Christensen
(hovedveileder) og Torbjørn
Omland (biveileder).

Lege Maria Vistnes og med-

arbeidere har vist at cytokin -
mønstre i blod gir informasjon
om prognose og sykdomsårsaker
ved hjertesvikt, og at cytokiner
kan føre til endringer i ekstra-
cellulær matriks. En rekke
cytokiner stiger i blodet hos
hjertesviktpasienter, men vi
mangler kunnskap om mekanis-
mene bak og konsekvensene av
cytokinfrigjøring når hjertet
svikter. I sin avhandling har
Vistnes og medarbeidere vist at
cytokinmønsteret i blod avhen -
ger av årsaken til hjertesvikt, og
at en økning av cytokiner i blod
forekommer i størst grad ved sys-
temisk stuvning. En slik sam -
men heng mellom patofysio -
logiske karakteristika og spesi -
fikke cytokiner kan danne
grunnlaget for cytokin-basert
skreddersydd behandling av
hjertesviktpasienter. Hos pasi -
enter med akutt hjertesvikt, er
manglende økning av IL-1� og
MCP-1 assosiert med dårlig
prognose og redusert systolisk og
diastolisk funksjon. Videre vises
det i eksperimentelle modeller
for hjertesvikt at cytokiner
påvirker ekstracellulær matriks,
som sannsynliggjør at cytokinene
som sirkulerer i blodet, har
mulig het til å påvirke hjertet
direkte og bidra til remodellering
av hjertet. Samlet sett viser resul -
tatene at målinger av ett større
sett cytokiner hos hjertesvikt -
pasienter kan danne grunnlag for
å skreddersy behandling og opp-
følging. Videre kan cytokin-
induserte endringer i ekstra-
cellulær matriks gi ny infor-
masjon om mekanismene bak
remodellering og hjertesvikt-
utvikling.

Muluneh
Bekele Daba
defended his
thesis “The
neonatal Fc
receptor:
Charac -
terization of

its ligand binding properties and
its function in human hepato -
cyte and endothelial cells” on
August 31 for the PhD degree at
the University of Oslo. The work
was conducted at Center for
Immune Regulation (CIR),
Department of Molecular Bios-
ciences and supervised by Inger
Sandlie and Jan Terje Andersen.

IgG and albumin are the two
most abundant proteins in blood
with concentrations of 12 and 40
mg/ml, respectively, in humans.
Both have an unusually long
serum half-life of 19-23 days
compared to only hours to a few

days for other circulating pro -
teins. The long half-life of IgG
and albumin in blood circulation
is regulated by the neonatal Fc
receptor (FcRn). A hallmark of
the interactions between FcRn
and its ligands is the strict pH-
dependence, with binding at
acidic pH and release or neg-
ligible binding at basic pH.
Bidirectional transcellular trans-
port and rescue from catabolism
by recycling are mechanisms by
which FcRn contributes to bio-
distribution and homeostasis of
IgG and albumin. These func -
tions depend on the types of cells
and organs in which FcRn is
expressed. This thesis has shown
that human hepatocytes express
FcRn, which binds both IgG and
albumin in a pH-dependent
manner. While hepatocytes were
shown to efficiently rescue
pinocytosed IgG from degra d -
ation, albumin was not. This was
shown to be due to the fact that
FcRn was occupied by newly
synthesized albumin, which is
exclusively produced by the
hepatocytes. It was found large
ligand binding differences across
species that must be considered
prior to preclinical evaluations of
such therapeutics in rodents.
Moreover, Daba and coworkers
established an in vitro cellular
method that can resolve the
limitations of using conventional
mice as preclinical models for
screening of pharmacokinetics of
therapeutics and diagnostics
built on IgG antibodies due to
differences in binding toward
mouse and human FcRn. They
developed a robust and cost
effective in vitro human endo -
thelial cell based recycling assay
which can easily and rapidly be
used for comparing FcRn-
mediated rescue from degrad -
ation. Unmodified cells and only
small amounts of IgGs are
required, without the need of
chemical labeling. 

Tuva Holt
Hereng for-
svarte 7.
desember  sin
avhandling
“Metabolic
regulation of
human

sperm cell motility and capa -
citation” for graden dr. philos
ved Institutt for medisinske
basalfag, Universitet i Oslo.
Arbeidet ble utført i Spermatech
AS med Bjørn S. Skålhegg og
Ken Rosendal som veiledere. 

Tuva Holt Hereng har i sitt
doktorgradsarbeid studert



Fen Qin dis-
puterte 13.
desember ved
NTNU med
avhandlingen
”Chemical
and physical
charac -
terization of

bioactive, soluble (1�3)-�-D-
glucans (SBG) from Sac-
charomyces sp”. Arbeidet er
utført i forskningsgruppen
NOBIPOL med Bjørn E. Chris-
tensen (Institutt for Biotek-
nologi) som hovedveileder og
Bjørn T. Stokke (Institutt for
Fysikk) som medveileder.

Celleveggen i sopp inneholder
immunstimulerende, komplekse
�-1,3 glukaner. SBG er et glukan-
preparat som er løselig i vann,
men er sterkt aggregert. En
hoved utfordring har vært å
bestemme kjedelengdefordelin -
gen i glukanet, samt selve
aggregeringsprosessen. Metoder
som bestemmelse av reduserende
ender (kjemisk eller NMR) gir
for upresise data, og ingen infor-
masjon om kjedelengdefordel-
ingen. MS-baserte metoder
begrenses av kjedelengde avhen -
gig ionisering og detektorre-

spons. Metoden som ble valgt i
arbeidet var SEC-MALLS (size-
exclusion chromatography –
multi-angle laser light scatter -
ing). Qin benyttet partiell kar-
boksymetylering, og viste med
13C-NMR og titrering at en sub-
stitusjonsgrad på ca. 0.7 var nød -
vending for å hindre aggregering.
Det var nødvendig å beskytte
glukanet mot alkalisk �-elimine -
ring ved reduksjon av den ter -
minale glukosen. Siste del av
arbeidet bestod av karakteri -
sering av aggregater i tynn løs-
ning ved hjelp av AFM og dyna -
misk lysspredning (DLS). Med
AFM ble det vist at SBG løsnin -
ger inneholder en blanding av
enkelttråder, trippeltråder (som i
bl.a. schizophyllan) og kom-
plekse aggregater, hvilket under-
støtter resultatene fra SEC-
MALLS. DLS viste sammen med
reologiske studier at aggregatene
delvis, men ikke helt, dis-
integrerer ved oppvarming.

Torunn 
Forberg disputerte 14. desember
2012 ved Norges Teknisk
Naturvitenskaplige Universitet
med avhandlingen: ”Gnotobiotic
Atlantic cod (Gadus morhua L.)
as a tool to study host-microbe

interac ions”.
Arbeidet ble
utført ved
Institutt for
bioteknologi
og Institutt
for biologi,
med Olav

Vadstein som veileder og Augus-
tine Arukwe som bi-veileder.

En stor utfordring knyttet til
torskeoppdrett er høy og ofte
uforutsigbar dødelighet av tors-
kelarver. Mye av denne døde -
ligheten skyldes ugunstige
bakterie-interaksjoner. Alle
virveldyr har komplekse sam -
funn av bakterier i tarmsystemet.
Disse bakteriene lever svært tett
inntil vertens celler, og danner en
barriere som kan beskytte verten
mot skadelige bakterier. Bakte -
riene deltar i fordøyelsen av mat,
produserer vitaminer og hjelper
til med å holde vertens immun-
forsvar ”på tå hev”. For å studere
samspillet mellom vert og bak -
terie er det en fordel å starte med
et bakteriefritt utgangspunkt, for
så å tilsette kjente typer bakterier.
Målet for doktorgraden var å
utvikle en metode for å generere
bakteriefri torskelarver. En svært
reproduserbar metode ble

utviklet, basert på glutaraldehyd
desinfeksjon og inkubering av
torskeegg i sjøvann tilsatt rifam -
picin og ampicillin. Bakteriefrie
torskelarver ble så tilsatt kjente
mengder av ulike bakterier
(såkalte gnotobiotiske forhold).
For å se på effekter av torsk-
bakterie interaksjoner lette vi
etter torskegener som ble opp-
eller nedregulert av bakterier.  Ti
gener som påvirkes av bakterier
ble identifisert. Disse genene er
involvert i immunforsvar,
næringsopptak og beskyttelse
mot oksidativt stress. Noen av
disse genene ble kun påvirket av
spesifikke bakterier. Levende
bakterier gav generelt høyere
utrykk av de studerte genene,
men enkelte genuttrykk ble og
oppregulert av døde bakterier.
Vår metode for bakteriefrie tors-
kelarver åpner opp for flere stu-
dier på betydningen av tarmflora
hos torsk, noe som kan føre til
nye strategier for mikrobiell kon-
troll ved torskelarve-produksjon
og dermed gi forbedret vekst og
overlevelse på dette kritiske sta-
diet.  
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hvordan sædceller løser sine
energiutfordringer. Resultatene
vil kunne bidra til å optimalisere
betingelsene i kunstig befrukt-
ning for ufrivillig barnløse par
samt gi ny innsikt i utviklingen
av en P-pille for menn.  Sædceller
er avhengige av en høy energi-
produksjon for å kunne svømme
den lange veien til egget for be -
fruktning. I de fleste celler i
krop pen produseres energi ved at
glu kose forbrennes fullstendig til
vann og karbondioksid, en pro-
sess som krever oksygen. I dok -
tor gradsarbeidet har Hereng vist
at sædceller fra menn på en
effektiv måte produser nok
energi gjennom ufullstendig
nedbrytning av glukose til mel -
ke syre gjennom anaerob for-
brenning. I samarbeid med fors-
kere på Rikshospitalet i Oslo fant
Hereng nøkkelen til hvordan
sædceller kan svømme uten
oksygen: sædcellene øker has-
tigheten og dermed energipro -
duksjonen i glykolysen ved og
samtidig omsette næringsstoffet
pyruvat, som finnes i betydelige
mengder i kvinnens livmor og
eggledere. Ved bruk av 13C-mer-
kede metabolitter og masse spek -
trometri fant de videre ut at all
ekstracellulær pyruvat blir om -
dan net til melkesyre, en reaksjon
som utføres av enzymet laktat
dehydrogenase. I reaksjonen
produseres samtidig den essen -
sielle co-faktoren NAD+ fra
NADH, og det er økningen i
NAD+/NADH-ratioen som
bidrar til en akselerasjon av
glykolysen og økt omsetning av
glukose. Overskuddet av melke -
syre utgjør ikke et problem for
spermiene da det raskt kan skilles
ut til omgivelsene. Slik sett kan
en betegne sædceller som profe-
sjonelle produsenter av energi
selv i fravær av oksygen. 

Yngve
Thomas
Bliksrud for-
svarte 30.
november sin
avhandling
”Hereditary
tyrosinaemia

type I, Studies on the molecular
genetics and DNA repair enzy -
mes” for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Avdeling for medi -
sinsk biokjemi, OUS, Rikshos-
pitalet med Magnar Bjørås,
Helge Rootwelt og Berit Wolds-
eth som veiledere.

Tyrosinemi type 1 er en med -
født stoffskiftesykdom som fore -
kommer litt hyppigere i Norge
enn i de fleste andre land. Den

arves autosomalt recessivt,
skyldes svikt i enzymet fumary -
lacetoacetase i tyrosinnedbryt-
ningen og fører til opphopning
av metabolitter som fumaryl -
acetoacetat og succinylaceton.
Sykdommen oppdages i barne -
alder og rammer i hovedsak
lever, men også nyrer og
nervesystem. Ubehandlet fører
kronisk form ”alltid” til hepa to -
cellulært carcinom (HCC).  I
gradsarbeidet blir DNA-forand-
ringer i 19 norske HT1-pasienter
beskrevet, det gis en oversikt over
mutasjonene i den norske be -
folk ningen med tre mutasjoner
som ikke tidligere er beskrevet,
og det gis en ny og bedre beregn-
ing av hyppigheten av tyrosinemi
type I i Norge. En ny og alter -
nativ forklaring på det merkver -
dige fenomenet med spontan
korreksjon av medfødte muta-
sjoner blir beskrevet. Det påvises
en intragen suppressormutasjon
i én levercelleklon fra én pasient.
Pasientens primærmutasjon
svekker et spleisesete i FAH-
genet. Sekvensering av FAH-
genet viser en nyoppstått muta-
sjon som gir mer effektiv spleis-
ing og således motvirker effekten
av primærmutasjonen. Fenome -
net med spontan genetisk kor -
reksjon og den meget store
risikoen for HCC er begge
uttrykk for ustabilt DNA i pasi -
entenes leverceller. Inhibisjons-
studier av baseutkuttingsrepara-
sjon (BER) gir et nytt og viktig
bidrag til forståelsen av DNA
ustabiliteten ved tyrosinemi type
I. Fumarylacetoacetat hemmer
flere glykosylaser og således
første trinn i BER. Svekket BER
kan således utgjøre en felles
mekanisme bak den spontane
genetiske korreksjonen og den
store faren for leverkreft ved
tyrosinemi type I.

Jostein
Malmo dis-
puterte 21.
september
ved NTNU
med avhan -
dlingen ”Chi -
to san-based
nanocarriers

for gene- and siRNA-delivery”.
Arbeidet er utført ved Insitutt
for bioteknologi med Sabina P
Strand og Kjell M Vårum som
veiledere.

Genterapi er en lovende tek-
nologi for behandling av mange
sykdommer som per i dag er
uhelbredelige. Dette kan utføres
ved levering eller knockdown av
spesifikke gener med henholdsvis
pDNA og siRNA. Kliniske stu-

dier er i hovedsak utført med
virale eller relativt toksiske ikke-
virale leveringssystemer for
nukleinsyrer. Biopolymeren
kitosan har i nyere tid fått bety -
delig oppmerksomhet for bruk
til levering av pDNA og siRNA.
Imidlertid viser kitosan lavere
leveringseffektivitet enn mange
alternative viral-, lipid- og poly -
mer-baserte systemer. Denne stu-
dien ble initiert med det formål å
karakterisere molekylære egen-
skaper hos kitosan som resulterer
i effektiv levering av pDNA og
siRNA i mammalske celler.
Kitosan ble optimalisert ved å
studere en rekke kjedelengder,
molekylære strukturer, ladnings-
tettheter og konsentrasjoner i
formuleringene. Lovende siRNA-
kitosan nanopartikler ble videre
undersøkt for deres evne til å øke
leveringen av legemidler i en
blod-hjerne barriere (BBB)
modell. Her ble ekspresjonen av
den molekylære efflukspumpen
P-glykoprotein (P-gp) forsøkt
redusert i endotelceller isolert fra
hjernekapillærer. Resultatene fra
dette arbeidet viser at man kan
skreddersy kitosaner for effektiv
levering av nukleinsyrer in vitro.
De optimaliserte kitosanene viste
effektiv levering av gener og
knockdown uten toksiske effek -
ter, noe som demonstrerer deres
potensiale for in vivo applika-
sjoner. Resultatene viste at kito -
saner kan optimaliseres for
pDNA levering ved å velge para -
metere som påvirker partikkel-
stabiliteten. De mest effektive
kitosanene ga forbedret levering
av pDNA på grunn av deres økte
kolloidale stabilitet og opptak i
celler. Kitosaner med høy lad-
ningstetthet og moderate kjede -
lengder medierte en effektiv
knockdown av gener som varte i
flere dager selv med lave doser
siRNA og kitosan. Knockdown
av P-gp med siRNA-kitosan
nanopartiklene forbedret lever -
ingen av P-gp substrater samt
effektiviteten av legemidler i BBB
modellen.

Anette I.
Dybvik dis-
puterte 30.
november
ved Institutt
for biotek-
nologi,

NTNU med avhandlingen
”Functional characterization of
selected chitinases and chito -
sanases – a pathway to generate
chitooligosaccharides from
chitosans”. Arbeidet ble veiledet
av Prof. Morten Sørlie og Prof.
Kjell Morten Vårum.

Kitin er et vann-uløselig
polysakkarid som er bygd opp av
N-acetyl-D-glukosamin-enheter
bundet sammen i �-(1-4) bind-
inger og er en viktig strukturell
komponent i skalldyr, insekter og
sopp. Kitosan er et kitin derivat,
som gir en familie vannløselige
polysakkarider med ulik grad av
acetylering. Nest etter cellulose er
kitin den mest produserte
biopolymeren i naturen og er et
lett tilgjengelig råstoff. Til tross
for den store produksjon av kitin,
akkumuleres det ikke i miljøet.
Dette skyldes kitin- og kitosan-
nedbrytende enzymer (kitinaser
og kitosanaser) som forekommer
i en rekke organismer, fra bakte -
rier til mennesker. Kun en brøk -
del av kitinet som produseres blir
utnyttet i dag, dette gir utford-
ringer i bedre nyttiggjørelse av
råstoffet til nye anvendelser. En
mulig anvendelse er å omdanne
kitin eller kitosan til bioaktive
kitooligosakkarider (KOS) ved
hjelp av kitinaser og kitosanaser.
KOS har stort potensial innenfor
flere applikasjons områder f.eks
som enzym inhibitorer i utvik -
ling av fungicider og medisiner. I
doktorgradsarbeidet ble det
utført funksjonell karakterisering
(virkemåte og subsete spesifi -
sitet) av en kitosanase
(ScCsn46A) fra S. coelicolor
A3(2) og kitinaser (ChiA og
ChiB) fra S. marcescens. Ved å
anvende vell karakterisert kitosan
substrater og en detaljert karak -
terisering av produserte kitoo-
ligosakkaride gav dette infor-
masjon om hvordan oligomerer
med ulik sammensetning og
sekvenser kan produseres for å
etablere prosesser for produksjon
av vell karakteriserte KOS. På
grunnlag av mutasjons studier
fikk man ytterligere kunnskap
om at regioner utenfor det
definerte aktive setet til enzym -
ene har innvirkning på bind-
ingen og hydrolyse av et substrat,
som er også viktig å vurdere når
man leter etter mulige inhibi -
torer. Utviklingen av nye
inhibitorer krever effektive
screening metoder for å iden-
tifisere sterkt ikke-produktiv
bundne oligomerer. IR-MALDI
MS beskriver en ny metode for å
analysere spesifikke ikke-kova -
lent bundne komplekser, som
deretter kan brukes til å iden-
tifisere nye kitinase inhibitorer.
Resultatene fra dette arbeidet har
generert ytterligere forståelse av
sentrale funksjoner om enzym
som må vurderes i fremtidig
produksjon av funksjonelle KOS. 

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt

Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi gratis annonsering
av vitenskapelige møter som er av interesse for medlemmene. 
Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du
ønsker å benytte deg av denne muligheten.
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og med at FEBS (Federa -
tion of European Bio-
chemical Societies) dekker
et stort spekter av ulike
fagfelt, var det naturlig nok
stor variasjon i temaene
som ble presen tert. Det var
svært interessant å få et

innblikk i diversi teten av fors-
kermiljøer. Totalt var det 16
plenumsforedrag, parallelle
minisym posier og workshops
hver eneste dag. I tillegg var det
postersesjoner, fordelt over tre
dager, med 1663 ulike postere i
27 forskjellige kategorier. Vi var
med andre ord godt opptatt
med andre ting enn den stek-
ende sommer varmen! Selv om
ikke alle var like enkle å følge
med på, eller å forstå, så var den
faglige biten en real påminnelse
om at vi aldri kommer til å gå
tom for ting å forske på, selv
ikke innenfor våre egne fag-
områder og interesser. 
Av alle plenumsforedragene vil

jeg gjerne trekke fram tre. Ada
Yonath presenterte og diskuterte
ribosomenes rolle i evolusjonen,
og hvordan deres høykonserverte
regioner representerer strukturen
til ”urribosomet”. Videre kom
hun inn på hvordan ulike antibi -
otika hemmer funksjonen av
ribosomene til patogene orga -
nismer, uten at vertcellene
påvirkes. Samtidig diskuterte

hun videre hvordan (og hvorfor)
overforbruk av antibiotika kan
skape resistente organismer.
Spesielt interessant var teorien

FORFATTER: XIANG YI KONG, IMBV,
UNIVERSITETET I OSLO
E-post: x.y.kong@imbv.uio.no

Årest FEBS kongress var den
37. i rekken, og fant sted i
solfylte Sevilla, Spania, 4.-9.
september. Forskere fra hele
verden, inkludert en rekke
nobelprisvinnere, var samlet i
Seville Convention Center –
FIBES, for interessante
foredrag, hyggelige samtaler
og mange diskusjoner på
tvers av språk og fagfelt. Jeg
deltok med støtte fra NBS.

FEBS kongress i Sevilla

om at et ukritisk forbruk av
antibiotika kan føre til en selek-
sjon av individer med spesielle
mutasjoner i de høykonserverte
regionene av ribosomene. 
Mannen som avsluttet rekken

av plenumsforedragene var Venki
Ramakrishnan. Med fargerike
figurer og et stort engasjement
viste han en 3D-modell for
hvordan proteinsyntese og
terminering foregår i ribosom -
ene. Hans presentasjon var et
flott eksempel på hvordan et
vanskelig, og for mange fremmed
tema kan være svært interessant
hvis presentasjonen er god. 
Til slutt vil jeg trekke fram

mitt personlige høydepunkt,
foredraget til Bruce Alberts.
Mannen bak ”Molecular Biology
of the Cell”, læreboka som så ofte

definerer pensum i ulike fag
innenfor celle- og molekylær -
biologi. På en forståelig og peda -
gogisk måte oppsummerte han

viktigheten av tre fundamentale
oppdagelser som påvirker vår
forståelse av cellebiologi. 1.
Nesten alle cellulære prosesser
katalyseres av et protein-
maskineri. 2. Positive og negative
feedback loops kontrollerer
nesten all biokjemi, og 3. Int-
racellulære ”scaffold”-nettverk
lager biokjemiske ”sub-compart-
ments” som ikke er adskilt av en
membran. 
Det ble heldigvis også satt av

noe tid til å utforske byen (og her
vil jeg gjerne sende en ekstra
hilsen til den lille delegasjonen
fra Tromsø: Joffe, Elin og Cris-
tiane). Førsteinntrykket ble et
noe ublidt møte med den 3 timer
lange siestaen, men etter den
kollektive høneblunden ble det
plutselig mer liv i gatene. Om
sommeren er Sevilla uten tvil en
by der livet utarter seg på kvelds-
tid, og det var helt vanlig å se for-
eldre med små barn i gatene
rundt midnatt. Men midt i en
tilsynelatende rolig og avslappet
verden, fantes det rester av både
bekymring og frustrasjon. Flere
stengte, små lokale butikker i
gamlebyens smug og bakgater
gjenspeilet den økonomiske
situasjonen sørover i Europa.
Krisen rammer selvfølgelig også
de med akademisk bakgrunn, og
etter avslutningen av kon-
feransen ble vi møtt av en stor
gruppe arbeidsløse, spanske fors-
kere som demonstrerte utenfor
kongressenteret. 

Kongressen ble avholdt i flotte Seville Convention Center. 

Kongressen ble avholdt i flotte Seville Convention Center. 



NBS reisestipend 2011 – nye regler

Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 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)


