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Ny regjering?

Jeg har vært inne på det før; det er i grunnen litt behagelig å skrive leder til NBS-nytt.
Det er omtrent det eneste jeg skriver som ikke blir vurdert av andre før det eventuelt
«publiseres» eller «finansieres». Redaktøren leser nok gjennom men har foreløpig ikke
vært så hard med sensuren.

Det er farlig å tippe resultatet av stortingsvalget, men jeg regner med vi har fått ny
regjering når du leser dette. Dere skal slippe å lese om mine politiske meninger – men
jeg har forsøkt å finne ut hva vi kan vente oss av den nye regjeringen når det gjelder

bevilgninger til forskning. Jeg er vel redd for at det blir litt «Status quo». Digresjon….siden mine
ferdigheter i norsk rettskriving ikke er helt på høyde med enkelte ivrige lesere av NBS-nytt (nevner ingen
navn) måtte jeg sjekke at jeg stavet status quo korrekt og på Wikipedia finner jeg at det kommer fra det
diplomatiske begrepet status quo ante bellum, som betyr «den tilstand som hersket før krigen», altså til-
baketrekking av fiendtlige styrker og gjeninnsettelse av den tidligere herskeren.  Så om jeg skal være kor-
rekt så regner jeg vel med at forskningsbevilgningene fra den nye regjeringen vil være betraktelig høy(e)re
enn de vi hadde i Norge omkring 1940. Jeg skal ikke gå så langt tilbake. I 1997 presenterte de ulike
politiske partiene seg kort i NBS-nytt. Felles for de fleste var at de ville øke satsingen på forskning (og
utdanning). Jeg har ikke eksakte tall men vi har nok opplevd en økt bevilgning siste 16 år. Men, økningen
er dessverre stoppet litt opp og er svakere enn den vi ble lovet. I dag er det litt trist at forskning nesten ikke
nevnes i valgkampen, med unntak av arrangementer på ulike studiesteder.

Jeg sitter og leser siste nummer av «tidsskriftet for den norske legeforening» hvor alle partiene presenterer
sin helsepolitikk. De antatt nye regjeringspartiene presenterer seg under overskrifter som «folk først i
helsesektoren», «et helsevesen for alle», «vil sette pasienten i sentrum» og «et helsevalg». Basert på over-
skriftene så blir det vel kanskje ikke de helt store endringene her heller – og det synes jeg er like greit for
jeg kan i hvert fall avsløre at jeg synes Norge fungerer rimelig bra – og med det har jeg kanskje også
avslørt min politiske tilhørighet.

Til sist; jeg er ikke naiv og tror at norsk forskning innen vårt fagfelt skal bli «den nye oljen». Men, jeg tror
at Norge har en unik mulighet for å øke forskningsbevilgningene betraktelig for å etablere nye arbeids-
plasser for en befolkning med høy utdanning og skulle gjerne sett en reell økning på 7% i året de neste 10
år! Vi må vente tålmodig til det nye statsbudsjettet legges frem 14. oktober og følge med på alle endringer
et eventuelt regjeringsskifte medfører.

PRESIDENT
Arne Klungland

Hovedartiklene i dette NBS-Nytt er referater fra to vitenskapelige møter som ble
arrangert i Norge i sommer. Opplegget for de to møtene var svært forskjellig. 
Verdenseliten i autofagi ble trukket til Norge med et eksklusivt opplegg om bord på
Hurtigruten fra Bergen til Tromsø. Programmet var skreddersydd til hver minste
kaffepause ut fra tidspunkter for passering av de viktigste attraksjonene underveis. Den
nordiske eliten innen glykanforskning ble trukket til Oslo til et møte som foregikk i langt
enklere former i seminar rom på Blindern og Rikshospitalet og der gruppemed lemmer
fra organisatorene sørget for tillaging av lunsj. Referatene tyder på to vellykkede møter.

Selskapets president er i sin lederartikkel innom at vi nærmer oss stortingsvalg. Han er nok ikke alene om
a vente ”status quo” eller liten endring i bevilgning til forskning fremover, uansett hvilken regjering vi får
og hva politikerne lover i de daglige debatter. Jeg må innrømme at jeg i skrivende øyeblikk, der vi knapt
har kommet halvveis i valgdebattene, allerede har fått mer enn nok av dem. Jeg er kanskje for mye realist
til å engasjeres av debatter der deltagerne unnviker å svare på de spørsmål de får, men i stedet ramser opp
punkter fra eget partiprogram. For meg får disse debattene for mye preg av show, inkludert innstuderte
smil, nikk eller hoderisting ikke bare fra debattantene, men også fra supportere som er plassert hensikts-
messig i forhold til TV- kamera.

Flere av artiklene i dette nummeret er delvis oppfølgere av artikler om innovasjon og utdannelse av bio-
kjemikere/cellebiologer i forrige nummer. Det er en ny omtale av en serie med artikler om innovasjon i
Aftenposten og referat fra Kunnskapsdepartementets konferanse ”Forskningsbarometer 2013”. Kristi
Grønvold Bache, som var en av forskerne som ga innspill til artikkelen om utdannelse i forrige nummer,
har i dette nummeret en artikkel om spranget fra akademia til verden utenfor. 

I tillegg inneholder dette nummeret en omtale av 23 nye doktorgrader, en artikkel om Kreftforeningen
som feiret 75 år i sommer, referater fra internasjonale møter og de faste spaltene med Biorabiaten, Ord-
kløveri og Arnts biostreker.

Sist, men ikke minst finner dere annonsering av det neste Kontaktmøte, som blir et jubileumsmøte da det
er 50. gang dette møtet arrangeres. Det er biokjemikere i Trondheim som står ansvarlig for møtet som
arrangeres på Røros 23-26. januar. Sett av disse dagene og meld dere på med innlegg eller poster.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Autofagi på Hurtigruten

EMBO konferansen
"Autophagy: Mechanisms,
physiology and pathology"
var det tredje møtet i denne
konferanseserien med fokus
på autofagi og ble avholdt 5.-
9. mai 2013. Arrangørene
(Anne Simonsen, Institutt for
Medisinske Basalfag, UiO og
Sharon Tooze, Cancer
Research UK) hadde valgt en
utradisjonell lokalitet for
møtet, nemlig hurtigrute-
skipet "MS Trollfjord" på sin
fire-dagers rute fra Bergen til
Tromsø. 

S
kipet hadde god kapa -
sitet til møtets 178
deltakere i en mo -
derne konferanse-
 avdeling, og skapte
en intim atmosfære
med gode muligheter
for å knytte nye kon-

takter. Møtet kunne skilte med
deltagere fra imponerende 37
ulike nasjonaliteter, hoved-
sakelig fra Europa, men også
USA og Asia var sterkt repres -
entert. Alle presenterte sin
forskning, enten i form av

FORFATTERE: MARIA LYNGAAS
TORGERSEN OG ANNE SIMONSEN, 
INSTITUTT FOR MEDISINSKE
BASALFAG, UNIVERSITETET I OSLO
E-post: Maria Torgersen
(m.l.torgersen@medisin.uio.no)
E-post: Anne Simonsen
(anne.simonsen@medisin.uio.no)

inviterte foredrag, short-talks
fra utvalgte abstracts eller pos-
tere. I tillegg til støtte fra EMBO
var konferansen støttet av Nor -
ges Forskningsråd, Kreftfor-
eningen, MLS (UiO), UiT, samt
flere tidsskrifter (Autophagy,
NCB, JCS) og bedrifter (Zeiss,
Merck Millipore og Nordic
Biosite). Programmet var skred -
dersydd ned til minste kaffe -
pause utfra tidspunkter for pas-
sering av de viktigste attrak-
sjonene langs ruten. Dermed
ble det en enestående kombi -
nasjon av interessante faglige
diskusjoner og storslått natur.   

Autofagi er cellens avfalls-
håndteringssystem som opp-
reguleres under betingelser som
cellen opplever som stressende,
slik som f.eks. sult, kreftbehand-
ling eller angrep fra bakterier og
virus. De siste årene har det vist
seg at autofagi både er en ikke-
selektiv degraderingsprosess for
frigjøring av makromolekyler til
gjenoppbygging, men også en
nøye regulert, selektiv prosess for
degradering og tilintetgjørelse av
spesifikt cargo, slik som ødelagte
organeller, protein aggregater og
patogene organismer.
Degraderingen foregår ved at
diverse cytoplasmiske kompo -
nenter (cargo) blir omsluttet av
en dobbel membran som ved
ekspansjon og fusjon danner et

autofagosom, som videre fusjo -
nerer med lysosomer hvor inn-
holdet blir degradert av lysoso -
male enzymer og makromole -
kyler blir frigjort til gjenbruk. 

Siden autofagi er involvert i
både normal fysiologi og pato -
logi, er detaljert kunnskap om
mekanismer og regulering av
denne prosessen avgjørende for å
kunne modulere autofagi-akti vi -
teten til det beste i en gitt situa -
sjon. Alle disse aspektene ble
godt dekket på konferansen.
Konferanse-dagen besto av en
serie med foredrag før lunsj, så et
par timer til fri disposisjon eller
en utflukt fra båten, så en ny serie
med foredrag på ettermiddagen.
Etter siste foredrag var det stapp-
fulle postersesjoner med livlige
diskusjoner som trakk ut over
middagstid. Diskusjonene ble
fortsatt i baren eller i en jacuzzi
på toppdekket.

Åpningsforedragene søndag
ettermiddag ble holdt av to
pionerer i autofagifeltet, Per
Seglen (IKF, Radiumhospitalet)
og Yoshinori Ohsumi (Japan).
Seglen geleidet oss gjennom
autofagiens historie, fra bildene
av de første autofagosomer til
etablering av metoder for å måle
autofagisk aktivitet, samt opp-
dagelsen av medikamenter som
spesifikt hemmer de ulike trin -
nene i denne prosessen. Han
presenterte også spennende nye
data som danner en solid basis
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for den videre autofagiforsk-
ningen. Ohsumi er kjent for
identifisering av en rekke Atg
(Autophagy related) proteiner
gjennom genetisk screening i
gjær, og ga en fin oversikt over
den hierarkiske sammenhengen
mellom disse. Etter dette tilbake -
blikket i autofagiens historie,
kunne deltakerne nyte skipsleden
ut fra Bergen fra panorama-
dekket med bobler i glassene.

Mandagens foredrag var viet
regulering av autofagi. Ohsumi
og andre har vist at induksjon av
autofagi, dvs dannelsen av auto-
fagosomer, krever fire multi-sub-
enhet komplekser hvor spesielt
kinasen ULK1 (Atg1 i gjær) og
class III PI3-kinase/Vps34 og
dets subenhet Beclin-1 er nøye
regulert via ulike oppstøms
signalveier og protein interak -
sjoner. Flere av formiddagens
foredragsholdere snakket om
hvordan ulike Beclin-1 inter-
aksjonspartnere kan regulere dets
funksjon i autofagi, og til og med
en switch mellom autofagi og
apoptose (Carine Joffre,
Frankrike). Beth Levine (USA)
viste at en ”non-small cell lung
carcinoma (NSCLC)” assosiert
variant av epidermal growth
factor receptor (EGFR) tyrosin
kinase kan inhibere autofagi via
binding og inaktiverende fos-
forylering av Beclin 1. Behand-
ling med inhibitorer av EGFR
tyrosin kinase ble vist å gjenopp-
rette autofagi i lungetumorer,
hvilket bidro positivt til behand-
ling. Beth Levines foredrag ble
støttet av Kreftforeningen (Tann-
lege Olaf Aase og frues legat).
Videre ble den sentrale rollen av
insulinreseptor og kinasen
mTOR i regulering av autofagi,
cellevekst og aldring omtalt i
flere foredrag, inkludert en
short-talk av Tor-Erik Rusten
(IKF, Radiumhospitalet). Andrea
Ballabio and Carmine Settembre
(Italia) viste at også lysosomene i
seg selv spiller en viktig rolle i
regulering av autofagi. Transkrip-
sjonsfaktoren TFEB kolokaliserer
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med mTOR på lysosomene i
normale celler, men ved induk-
sjon av autofagi og inhibering av
mTOR aktivitet translokerer
TFEB til kjernen hvor den stimu -
lerer ekspresjon av gener invol -
vert i autofagi og lysosom bio -
genese. Når det gjaldt dagens
naturopplevelser, gikk vi inn
Geirangerfjorden som var vakker
og trolsk, til tross for duskregn
og lave skyer.

Under denne konferansen var
det spesielt enkelt å komme i

kontakt med de andre deltak -
erne, også de mest etablerte i
feltet, da deltakerne holdt seg
samlet rundt konferanseavdel-
ingen på båten. Dette skyldes
nok at internett-tilgjengeligheten
stort sett var begrenset til dette
området, og helt manglet i
lugarene. Dette er kanskje noe å
ha i bakhodet når man velger
konferansested i fremtiden?

Tirsdag morgen ankom vi
Trondheim i strålende sol, og
dette været fulgte oss helt til

Tromsø. Dagens foredrag
omhandlet "Autophagosome
biogenesis". Det ble avsatt såpass
mye tid til dette da det har vært
svært omdiskutert hvor den
doble autofagosommembranen
har sitt opphav. Kilder som
endo plasmatisk retikulum, mito-
kondrier, Golgi-apparatet og
plasma-membranen har tidligere
blitt foreslått. Tamotsu Yos-
himori (Japan) og Eeva-Liisa
Eskelinen (Finland) viste begge
EM tomografi data som forener
noen av de ulike kildene og dette,

sammen med presentasjon av
nye molekyler involvert i mem-
bran modellering og fusjon, samt
in vitro rekonstituering av pro-
sessen (Sascha Martens, Tys-
kland) har bidratt til en større
enighet i feltet om at det antage -
lig ikke finnes en enkelt kilde for
autofagosommembranen. Videre
viste Li Yu (Kina) fascinerende
videoer av gjendannelsen av
lysosomer etter fullført fusjon
med autofagosomer og auto-
fagisk degradering. Tilslutt var
det satt av tid til "Meet the

Øverst: Kong Neptun foretar en rituell ”dåp” av mer eller mindre frivillige deltakere i forbindelse med passering av polarsirkelen, og et autofagosom
blir dannet på toppdekket. Nederst: Godt utstyrt for utflukt til Saltstraumen med ribbåter.
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Editors" hvor editors fra Nat Cell
Biol, EMBO J, EMBO Rep og J
Cell Sci presenterte sine tids-
krifter og ga nyttige tips og råd.
Uheldigvis passerte skipet akku -
rat på dette tidspunktet et åpent
havstykke, så skipet rullet en del,
men dette var det eneste foredra -
get som ble forstyrret av sjø i
løpet av de fire dagene. Dagens
natur-høydepunkt var passering
av Stokksundet hvor gruppebilde
ble tatt på toppdekket.
Den første delen av onsdagens

program omhandlet selektiv 

autofagi, som er en nøye regulert
degradering av for eksempel
ødelagte organeller eller pato -
gene organismer som Salmonella
bakterier. Det er vist at såkalte
autofagireseptorer (f.eks p62,
NBR1 og NDP52) binder
spesifikt til både cargo og til
proteiner assosiert med auto-
fagimembranen (Atg8/LC3/ -
GABARAP proteinfamilien) og
derved kan rekruttere cargo for
degradering. Ivan Dikic (Tys-
kland) presenterte data på
hvordan de ved hjelp av phage-

display har karakterisert bind-
ingsspesifisiteten mellom flere
autofagireseptorer og Atg8
proteiner med det ultimate målet
om å identifisere inhibitorer som
er spesifikke for ulike typer selek -
tiv autofagi for å kunne modu -
lere de ulike formene for autofagi
uavhengig av hverandre. Terje
Johansen (Universitetet i Trom -
sø) viste videre at autofagi re -
septoren NBR1 også kan binde
direkte til spesifikke lipider og
hvordan dette, samt binding til
andre komponenter i membran-
traffikerings¬maskineriet er vik -
tig for dens funksjon i autofag
degradering av peroxisomer.
Felix Randow (Storbritannia)
viste fascinerende videoer av
hvordan Shigella bakterien unn-
slipper selektiv autofagi enten
ved å svømme av gårde ved hjelp
av actin-drevet motilitet eller ved
å kaste av seg membranen som
autofagi-maskineriet gjenkjenner
hos andre bakterier, f.eks
Salmonella. 

Den andre delen av onsdagens
program tok for seg Vps34/klasse
III PI3 kinase og dets produkt
phosphatidyl-inositol-3-phos -
phate (PI3P) i autofagi. Vps34 og
PI3P er nødvendig for induksjon
av autofagi, og siden Vps34 er
den eneste PI3-kinasen i gjær har
man antatt at den også vil være
den viktigste kilden til PI3P i
mammalske celler. Gilbert Di
Paolo (USA) viste imidlertid data
som tyder på at klasse II PI3
kinase også kan bidra til regu -
lering av autofagi. Under kvel -

dens middag ankom båten
Svolvær i Lofoten og senere på
kvelden seilte vi gjennom Raft -
sundet og inn i den trange Troll-
fjorden i et magisk, trolsk lys som
skapte stor entusiasme hos del -
tak ere fra både inn- og utland.

Den siste formiddagen ble
temaet ”Autophagy and disease”
dekket. Katarina Simon (Stor-
britannia) viste at autofaginivået
er lavere i akutt myeloid leukemi
(AML) celler enn i friske stam-
celler, hvilket kan forklare det
økte nivået av oksidativt stress i
AML celler. Dette kan igjen for-
klare hvorfor AML celler er mer
sensitive til autofagihemming
enn normale benmargsceller, noe
som åpner for autofagihemming
i leukemibehandling. Dette ble
fulgt opp i en short-talk av Maria
Torgersen (IMB, UiO) som viste
at kombinasjonsbehandling av
AML celler med histon deacety -
lase inhibitorer og autofagihem -
mere ga betydelig mer celledød
enn hver behandling ga alene.

Det har tidligere blitt vist at auto-
fagi kan bidra i leukemibehand-
ling ved å degradere onkogene
fusjonsproteiner (PML-RARA og
BCR-ABL), men dette var ikke
tilfelle for det vanligste AML
fusjonsproteinet AML1-ETO,
noe som viser betyd ningen av å
undersøke effekten av autofagi i
ulike krefttyper for å kunne
modulere autofagi til pasientens
beste. Konferansens avslutnings-
foredrag ble holdt av Ai Yama-
moto (USA) som fortalte oss
hvordan redusert nivå av auto-

fagireseptoren ALFY, vist å være
viktig for fjerning av protein-
aggregater ved autofagi, bidrar til
tidligere utvikling av en nevro -
degenerativ fenotype i en
musemodell for Huntingtons
sykdom. 

Etter lunsj ankom skipet
Tromsø, omkranset av snødekte
fjell i strålende sol. Bedre avslut-
ning kunne vi ikke fått på denne
spennende og innholdsrike kon-
feransen. 

Magisk stemning i Trollfjorden.



kreftpasienter og pårørende.
Noen eksempler:

Lang kamp mot tobakken
Utover 50-tallet ble sammen -
hengen mellom røyking og
lungekreft stadig sterkere
dokumentert, og Kreftfor-
eningen har hatt kampen mot
tobakk som en av sine viktigste
saker gjennom årenes løp. Et av
tiltakene har vært Sjiraffen
Georg, som henvender seg til
foreldre for å bidra til at ingen
røyker i barns nærvær. Pro-
sjekter med skoleelever og
kvinner har også vært igangsatt
av Kreftforeningen. I tillegg har
de vært en sterk pådriver for å få
endret tobakkskadeloven, blant
annet for å styrke vernet mot
passiv røyking.

Fellesskap gir styrke
Den første pasientforeningen ble
etablert i 1966. Norsk Landsfor-
ening for Laryngektomerte
(strupeløse pasienter) er den
første av det vi i dag kaller
pasient- og likemannsorganisa-
sjoner. I dag er det 13 ulike
grupper som finner sammen for
å styrke sin identitet,
gruppetilhørighet og selvfølelse,
i tillegg til å motta praktisk støtte
til å takle sykdommen. Pasienter
og pårørende peker på dette som
et av de aller viktigste tilbudene,
og Kreftforeningen støtter dem
med totalt 20 millioner kroner
årlig.

Masseundersøkelse: 
Livmorhalskreft
I dag ser vi at stadig færre
kvinner får livmorhalskreft. Én
av forklaringene er at norske
kvinner i utsatte aldersgrupper
får tilbud om å ta celleprøver
(screening) regelmessig. Gjøres
dette hvert tredje år av alle
kvinner mellom 25 og 69 år, kan
celleforandringer oppdages og
eventuelt behandles før de
utvikler seg til kreft. Kreftfor-
eningen var initiativtaker og
pådriver til befolkningsunder-
søkelsen. I dag er den lands-

omfattende og drives med
offentlige midler. 

Barn og ungdom 
som pårørende
Barn og unge som opplever at
nære familiemedlemmer får
kreft, eller dør av sykdommen,
trenger støtte og forståelse. Tid-
ligere fikk barn lite informasjon
om foreldres sykdom og støtten
til familien var ofte mangelfull.
Kreftforeningen har siden 2005
hatt en satsing på barn og ung-
dom som pårørende. Kursopp-
legg for barnefamilier som ble
berørt av kreft, undervisning av
helsepersonell og politisk
påvirkningsarbeid har vært noen
av tiltakene. I 2010 kom en lov
på plass som ivaretar infor-
masjonsbehovet til barn og ung-
dom som er pårørende.

Vardesenter
Mange kreftrammede og pårør-
ende ønsker et sted å møte
likesinnede, enten de er under
behandling på et sykehus eller de
er kommet hjem og trenger 
noen å snakke med eller søke råd
hos. I 2010 åpnet Kreftfor-
eningen Vardesenteret ved
Radiumhospitalet i Oslo. En

K
reftforeningen har
spilt en sentral rolle
i kreftforskningens
historie. Helt fra 40-
tallet har initiativene
vært tydelige, og
årlig har det vært
bevilget summer til

høyt kvalifiserte prosjekter.
Kreftforeningen finansierer
kreftforskning innen alle fag-
områder, både grunnleggende
forskning for å forstå hvordan
kreft oppstår og sprer seg, til
pasientnær forskning for å gi
kreftrammede bedre behand-
ling, omsorg og livskvalitet.
Siden 1992 har Kreftfor-

eningen årlig delt ut Kong Olav
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Kreftforeningen: 
Banebrytende arbeid 
gjennom 75 år

To av tre kreftrammede 
overlever sin sykdom. Det er
dobbelt så mange som for 50
år siden. Det viser at kreft-
forskning nytter! Gjennom 75
års drift har Kreftforeningen
mange resultater å vise til –
blant annet fem milliarder
kroner til kreftforskning i
Norge.

FORFATTER: HEGE FANTOFT 
ANDREASSEN, KREFTFORENINGEN
E-post: Hege.Fantoft.Andreas -
sen@kreftforeningen.no

Vs kreftforskningspris (se tekst-
boks). Det er en prestisjefull pris
til en kreftforsker som har bidratt
til å fremme den norske kreft-
forskningens kvalitet og omfang.
De siste årene har prisen blitt delt
ut av H.M. Kong Harald V og
hatt en verdi på 1 million kroner.
Prisen er den høyeste utmerk-
elsen Kreftforeningen gir. 

Personlig tilpasset behandling
I lang tid har man tenkt at lik
diagnose gir lik behandling. Men
slik er det ikke alltid.
Genanalyser av kreftsvulster

viser at alle pasienter har ulik
kreftsykdom og at pasienter der-
for burde få behandling tilpasset

genskadene i sin svulst. Moderne
analyser av genfeilene i hver
svulst vil bidra til å peke ut
behandlingen som vil gi best
effekt. I fjor bevilget Kreftfor-
eningen alle midlene fra innsam-
lingsaksjonen «Krafttak mot
kreft» til forskning på persontil-
passet kreftbehandling. Håpet er
at vi på sikt vil få mindre over-
behandling og unødvendige cel-
legiftkurer – og at de fleste alvor-
lige bivirkninger kan unngås.
Foruten en direkte økonomisk

finansiering av forskning, har
Kreftforeningen gjennom sin 75
år lange historie vært ini-
tiativtaker, pådriver og vaktbikkje
med mål å bedre forholdene for

Bildetekst: Vinner av Kreftforskningsprisen 2013, Olav Dahl sammen med Kreftforeningens generalsekretær
Anne Lise Ryel. Foto: Thomas B. Eckhoff

Prisvinnere 1992-2013
1992: Per Magne Ueland, Universitetet i Bergen

1993: Terje Espevik, NTNU

1994: Anne Lise Børresen-Dale, Radiumhospitalet

1995: Stein-Ove Døskeland, Universitetet i Bergen

1996: Rune Blomhoff, Universitetet i Oslo

1997: Sophie Fosså, Radiumhospitalet

1998: Kirsten Sandvig, Radiumhospitalet

1999: Per Eystein Lønning, Haukeland Universitetssykehus

2000: Anders Waage, NTNU

2001: Erling Seeberg, Rikshospitalet

2002: Eiliv Lund, Universitetet i Tromsø

2003: Sjur Olsnes, Radiumhospitalet

2004: Erlend B. Smeland, Radiumhospitalet

2005: Stein Kaasa, NTNU

2006: Øystein Fodstad, Radiumhospitalet

2007: Ragnhild A. Lothe, Radiumhospitalet

2008: Hans E. Krokan, NTNU

2009: Lars A. Akslen, Universitetet i Bergen

2010: Lars J. Vatten, NTNU

2011: Sverre Heim, Oslo Universitetssykehus

2012: Claes G. Tropé, Radiumhospitalet

2013: Olav Dahl, Haukeland Universitetssykehus

møteplass for kreftrammede,
pårørende, helsefaglig personell
og frivillige. Man så fort at
behovet var stort, og det ble
bevilget penger til Vardesentre
ved flere av landets sykehus.
Sentrene opprettes og driftes i
samarbeid med helseforetakene.
Det går en tykk tråd gjennom

Kreftforeningens historie, og
millioner av mennesker har gjort
en innsats for kreftsaken gjen-
nom 75 år. Vi fortsetter kampen
sammen!  Les gjerne mer om for-
eningens satsingsområder på
Kreftforeningen.no
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merte celler og brystkreftceller
(MDA-MB-231) har endrede
adhesjonsegenskaper, og at dette
involverer endringer i synde -
kaner på celleoverflaten. Synde -
kan 1 og 4 er begge foreslått
brukt som prognostiske mar -
kører. Ved UiO har Vilde Haa-
kensen med kolleger i gruppen til

Børresen-Dale studert ekspre-
sjonsendringer i glykosylerings-
enzymer ved brystkreft. Glyko -
sylering av proteiner er post-
translasjonelle modifikasjoner i
cellens sekretoriske vei. Glykaner,
i motsetning til proteiner, er altså
ikke basert på templat (mRNA)
men en funksjon av cellens gly -

ko syleringsenzymer og deres
organisering (mer om dette
senere). Haakensen presenterte
resultatene, og hun er sammen
med Børresen-Dale og kollegaer i
gang med å undersøke om eks-
presjonsendringene gjenspeiles i
glykanene på glykoproteiner og
PGer.

Medisinsk glykobiologi - kolera,
hjertesvikt og inflammasjon 
Glykaner er ofte involvert i inter-
aksjonen mellom patogener og
vert. Dette er også tilfellet for
koleratoksinet som binder gly -
kanstrukturen på GM1 ganglio -
sidet. Toksinet tas opp av epitelet
og fører til en massiv økning i
sekresjon av salter til tarmen.
Dette gir igjen væsketap og diare.
Julie Heggelund fra gruppen til
Ute Krengel ved Kjemisk insti -
tutt, UiO, løser strukturer av
komplekser mellom proteiner og
glykaner. Ved kolera ser det ut til
at blodtype-antigenet, som jo
også er en glykanstruktur, er
involvert i interaksjonen. Epi-
demiologiske data tyder på at
individer med blodtype 0 er mer
mottagelig for kolera, men
årsakssammenhengen er ikke
klarlagt. Ute Krengel og Julie
Heggelund undersøker mulige
interaksjon med blodtype-
antigen, GM1 gangliosid og
koleratoksinet. 
Ved andre former for sykdom

og skade kan også glykoproteiner
og PGer endres. Geir Chris-
tensen, Institutt for eksperimen -
tell medisinsk forskning ved
OUS, forsker på hjertesvikt, og
flere av hans medarbeidere
presenterte hvordan skade på
hjertemuskulatur førte til end-
ringer av PGene lumican og
decorin, samt frigjøring fra cel-
leoverflaten av syndekan 4.
Muligens er det også endringer i
GAG strukturen. Forsknings-
gruppen benytter in vivo model -
ler hvor hjertesvikt induseres ved
tilsnøring av aorta, men også in
vitro systemer i form av muskel-
preparasjoner og cellekultur. Et
av målene for forskningen er å

forstå sammenhengene mellom
endringer i PGer ved hjertesvikt
og skadene som oppstår. 
Flere mindre PGer er sekre -

toriske og frigjøres fra vev eller
endotel og ut i sirkulasjonen
hvor de kan ha lokale og syste -
miske effekter. Svein Olav Kolset
og medarbeidere, i samarbeid
med Gunnar Pejler, Svenske
Landbruksuniversitetet, studerer
serglycin sin rolle i endotel og
immunforsvaret. Mye tyder på at
PGer spiller en rolle i regulering
av inflammasjon både lokalt og
systemisk. Dette var ett av
temaene på møtets andre dag
hvor også Jin-Ping Li, Uppsala
universitet og Jakob Axelsson,
Universitetet i Lund, begge dis-
kuterte inflammasjon. Jin-Ping
Li studerer heparanase. Dette er
et lysosomalt og ekstracellulært
enzym som spalter HS GAGs. HS
GAGs er en viktig komponent i
ekstracellulær matriks, spesielt i
basalmembranen. Gjennom sine
negative ladninger kan HS binde
vekstfaktorer, deriblant FGF og
interleukiner. Ved degradering av
HS kan disse faktorene frigjøres
og føre til uønsket vekst. Samti -
dig er degradering av HSPG
nødvendig for kreftcellers fri-
gjøring fra vevet og tilgang til
blodbanen. Heparanase inhibi -
torer er derfor foreslått brukt i
kreftbehandling, spesielt i for-
hold til metastase og angio -
genese. Heparanase påvirker
også inflammasjon, men meka -
nismene er uklare.   
Ved Alzheimer oppstår det

karakteristiske proteinavleiringer
i hjernen. Lars Nilson, Institutt
for klinisk medisin, UiO, beskrev
hvordan musemodeller for
Alzhei mers sykdom har redu -
serte proteinavleiringer i hjernen
etter kryssing med heparanase
knockout dyr. Fra Institutt for
biovitenskap, UiO, presenterte
Kristian Lensjø sitt arbeid hvor
han har studert sammenhengen
mellom perineurale nett, en PG-
rik matriksstruktur rundt
internevroner, og nevral plas-
tisitet. Plastisitet er endring av

I
mai ble «Nordic (pro -
teo)glycan meeting 2013»
avholdt i samarbeid mel-
lom Kristian Prydz, Insti -
tutt for biovitenskap
(IBV), og Svein Olav Kol -
set, Institutt for medisin -
ske basalfag (IMB -ernær -

ingsvitenskap), UiO. Arrange -
mentet følger opp tidligere kon-
taktmøter i Norden, men denne
gangen med et noe bredere pro-
gram. Takket være finansiell
støtte fra Molecular Life Science
(MLS)-UiO og Det matema -
tisk-naturvitenskapelige faku -
ltet, samt dugnadsinnsats (se
foto), kunne møtet avholdes
uten deltageravgift og med åpne
forelesninger. Neste gang håper
vi på enda bedre besøk fra
publikum! Det vitenskapelige
programmet hadde glyko -
biologi som felles tema, men
spente fra kreft og hjertesvikt til
intracellulær syntese og trans-
port. Møtet var en fin anled-
ning for en rekke PhD-studen -
ter og postdoktorer fra Oslo-
området til å presentere sin
forskning.   

Proteoglykan (PG) er satt
sammen av protein og glykan. Til
forskjell fra glykoproteiner, har
PGer en mye større andel glykan.
Dette skyldes at det til protein-
kjeden er festet lange sukkerpoly -
merer, glykosaminoglykaner
(GAGer), kovalent bundet til
serin via hydroksylgruppen på
aminosyrenes sidekjeder. For
enkelte PG, som aggrekan, kan
proteinet være modifisert med
mer enn hundre GAG-kjeder.
Aggrekan med sin proteinkjerne
og mange sukkerkjeder ser der -
med ut som en «flaskebørste».
Sukkerkjedene er hydrofile og i
tillegg dekorert med sulfat-
grupper med negativ ladning.
Dette gjør at PGer holder godt på
vann, og er viktige komponenter
i brusk og leddvæske. Andre
PGer er mindre modifisert, og er
mindre viktig for struktur. Disse
kan derimot spille andre roller i
ulike biologiske prosesser.

Glykaner i kreftutvikling
Så å si alle proteiner på cellens
overflate er modifisert med gly -
kaner, og mange er involvert i

prosesser på celleoverflaten som
endocytose og virus-infeksjon.
Mattias Belting, Universitetet i
Lund, studerer PGer i forhold
opptak av ulike makromolekyler,
både for å forstå kreftutvikling
og for å utvikle nye behandlings
metoder. Hans stipendiat Helena
Christianson presenterte hvor -
dan heparansulfat (HS) PG spil -
ler en rolle i opptak av eksoso -
mer fra en type kreftceller, glio -
blastoma-celler. Eksosomer er
ekstracellulære vesikler, viktige
for celle-celle kommunikasjon. I
kreft har de betydning for tu -
mor utvikling og samspillet mel-
lom tumor og omkringliggende
vev. 
Kreft er ukontrollert cellevekst,

som i kombinasjon med spred-
ning og tap av normale funk-
sjoner er skadelig for kroppen.
Ved kreftutvikling endrer cellene
seg, deriblant også cellenes gly -
ko proteiner og PGer. John
Couchman, Universitetet i Kø -
benhavn, studerer syndekaner, en
familie av membranbundne
PGer involvert i signalering. Han
presenterte hvordan transfor-

Nordisk (proteo)
glykan-møte 2013

I post-genomikkens tidsalder
er tiden inne for en renes-
sanse for andre biomolekyler
enn nukleinsyrer. For å forstå
samspillet i kroppen på
molekylært nivå, må vi til-
bake til spillerne. Blant disse
er glykoproteinene og
proteoglykanene. Disse finnes
i hovedsak på cellens over-
flate og i ekstracellulær mat-
riks. Stikkordet for deres rolle
er kommunikasjon.  Inter-
aksjon med glykaner er
essensielt for en rekke
biologiske prosesser, og en
nødvendighet for normal
utvikling og fysiologi.
Glykaner får også stadig mer
oppmerksomhet i forhold til
sykdom og sykdomsutvikling. 

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

Ett knippe av deltagerne (f.v. foran): Lena Kjellén, Svein Olav Kolset, Marion Kusche-Gullberg, John Couchman, Jin-
Ping Li, Helena Christianson, Mattias Belting, Gunnar Pejler. (f.v. bak): Kristian Prydz, Sakari Kellokumpu, Hinke
Multhaupt, Roger Pocock og Nicklas Karlsson.

Medlemmer fra Prydz-gruppa i gang med lunsjforberedelser (f.v):
Mohamed Soliman, Tomasz  Konopka, Gro Live Fagereng, Giuseppe Mar-
chetti og Mar Tebe. De øvrige gruppemedlemmer som ikke er på bildet
bidro også.
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nervekretser. Han vist at ved å
degradere chondroitinsulfat (CS)
GAG i hjernen endres fyrings-
egenskapene til internevronene
seg parallelt med at nevral plas-
tisitet øker.

Utviklingsbiologi og biosyntese
I tillegg til fysiologisk og
medisinsk innfallsvinkel til PGer
og glykaner, ble det også presen -
ter mer biologiske arbeider.
Roger Pocock, BRIC, Universi -
tetet i København, studerer
utviklingen av nervesystemet i
modellorganismen C. elegans.
Han presenterte hvordan
miRNA regulerer ekspresjon av
PGer og enzymer for deres bio -
syntese. Dette fører igjen til end-
ringer i PGene og deres glykans-
tukturer, som igjen påvirker
celle-migrasjon og morfologi.
Johan Ledin studerer PG syntese
i zebrafisk. Han presenterte
hvordan manipulering av bio -
syntese-enzymene påvirker
PGene og deres struktur, som
igjen får følger for vekstfaktor
signalering og biologisk utvik -
ling av organismen.    
Den siste dagen at møte var

viet mer cellebiologiske problem-
stillinger. Et viktig moment i
glykobiologien er at glykanstruk -
turer i all hovedsak syntetiseres
av enzymer i cellens sekretoriske
vei. Unntaket er modifiseringen
av cytoplasmatiske proteiner
med N-acetyl-glukosamin; N-
GlcNacylation, som trolig er en
regulerende PTM analog til fos-
forylering, sumoylering og
ubiquitinylering.  Det sentrale
dogmet i biologien med infor-
masjonsoverføring fra nuklein -
syre til proteinsekvens og videre
til funksjon, gjelder dermed ikke
direkte for glykaner. Snarere er
struktur og funksjon et resultat
av samspillet mellom syntese
enzymer, substrat og organiser -
ing i den sekretoriske vei. Sakari
Kellokumpu, Universitetet i
Oulo, har studert organisering av
glykosyltransferaser i Golgi-ap -
paratet, og om organiseringen
gjenspeiler glykanstrukturene
som dannes. I en elegant studie
fusjonerte han fluoriserende
proteiner til ulike glykosyltrans-
feraser. Ved å utnytte at en
fluorofor kan eksitere en annen
når de er veldig nærme hver -

andre, kunne han skille popula-
sjoner av celler med ulike kom-
plekser av glykosyltransferaser.
Deretter sammenholdt han dette
med glykanstrukturene som de
ulike populasjonene produserte.
I flere tilfelle var det en klar
sammenheng mellom organi ser -
ingen av glykosyltransferasene og
strukturene som ble produsert.
Hinke Multhaupt, Universi -

tetet i København, har studert
organiseringen av enzymer
involvert i PG syntesen, men
brukt klassisk konfokal mikro-
skopi til å avgjøre graden av sam-
lokalisering. Videre oppdaterte
Marion Kusche-Gullberg, UiB,
og Lena Kjellén, Universitetet i
Uppsala, oss på deres forskning
på enzymer involvert i HS
syntese. EXT1 polymeriserer HS
GAG. Reduksjon i EXT1 påvirker
HS struktur og cellemigrasjon
med mulig betydning for kreft-
utvikling og tumordannelse.
NDST1 er også involvert i HS
syntesen der den fjerner acetyl-
gruppen på GlcNAc i GAG-
kjeden og deretter tilfører en
sulfatgruppe. Dette gir N-
sulfatering av HS GAG kjeden.

Til dette benyttes aktivt sulfat,
PAPS, og tilgangen på PAPS er
trolig avgjørende for effektivi -
teten til NDST1. Undertegnede
presenterte et arbeid hvor tilgan -
gen av PAPS i Golgi-apparatet
ble regulert. Vi har studert
hvordan manipulering av PAPS
transporter 1 (PAPST1), som
transporterer PAPS inn i Golgi
lumen, påvirker sulfatering av
PGer i epitelceller.  
I løpet av tre dager var vi igjen-

nom et rikholdig program, og
den store spennvidden fra
grunnforsking til medisinske
problemstillinger ble verdsatt av
deltagerne. Kanskje er det nett-
opp det som er fremtiden for
glykobiologien? Fra å være en
mindre del av tradisjonell bio-
kjemi og cellebiologi ser en at
den blir stadig mer aktuell i
fysiologisk og medisinsk forsk-
ning. Den store bredden og de
ulike innfallsvinklene presentert
fra de ulike miljøene taler for at
glykobiologi absolutt bør være et
satsningsområde for fremtiden.  

ONKOLOGISK FORUM
UNG FORSKER PRIS 2013
Onkologisk Forum deler i år ut en forskningspris på kr. 50.000 til en ung forsker.
Prisen er ment til å stimulere yngre forskere. 

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk-  
eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet.

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

Søknad må inneholde et resyme og vurdering av søkerens 5 beste artikler 
(maks 2 sider). Referanseliste, relevant CV samt anbefaling fra avdelingsleder 
bes vedlagt. 

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

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk forums 
årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets 
møte i Bergen 21. – 22. november.

Søknadsfrist  30. september 2013

www.onkologiskforum.org

F
ørste artikkel var om
nyvinninger fra UMB,
Ås. Hovedoppslaget var
et klistremerke til å
sette på for eksempel
kjøttpakker. Dette mer -
ket innhoder en ter mo -
følsom sensor og gir

informasjon om hvor lenge
maten er holdbar. Andre inn-
spill fra Ås var Salma-laks, Jarls-
berg ost, storfe avl, flybåren
lasermåling av skog og super -
enzymer.
Artikkelen om Universitetet i

Nordland omtalte Bellafrakken,
et arbeidstøy som er lett å bruke
og hindrer smitte ved vask og
stell av pasienter. Andre innspill
fra Nordland var bl.a. en vaksine
som hindrer kjønnsutvikling hos
fisk (forhindrer ”genetisk for-
urensing” ved rømming av opp-
drettsfisk) og kartlegging av ge -
ne tiske forskjeller på kysttorsk og
skrei (viktig for forvaltning av
torskestammer).
Omtalen fra Universitetet i

Bergen hadde som hovedoppslag
en test for å avsløre høyrisiko -
pasienter med ekstra ”sinte”
kreftsvulster i livmoren. Andre
innspill fra Bergen var om geo-
logiske funn tilknyttet oljeboring,
ideen bak personnumre, oppstart
av bioteknologifirmaet BerGen -
Bio AS, utvikling av avanserte
nettlesere, og at sjødyret tunikat
som hittil var ansett som ”ugress”
kan brukes til fiskefor og driv-
stoff.
Av innspillene fra Tromsø

valgte Aftenposten å omtale et
nettsted som gir oppdatert infor-
masjon om smittsomme syk-
dom mer i landets kommuner. Av
andre nyvinninger i Tromsø ble
nevnt omega-3 produktet Oli -
Vita, kunnskapen som ledet til
oppstarten av bioteknologifir -
maene Lytix Biopharma AS og
Epitarget AS, D’liver en bedrift
som skal bistå legemiddelfirmaer
med spesialkompetanse, samt en
atmosfæremodell for å beregne
været på detaljnivå innenfor en
radius på 50 km og 6 timer frem
i tid.

Innovasjon på
universiteter

I forrige NBS-Nytt ble det
omtalt at Aftenposten i vinter
arrangerte en konkurranse
der leserne og et ekspertpanel
skulle stemme på beste
norske oppfinnelse siden
1980. I sommer har Aften-
posten hatt en artikkelserie
basert på at de ba de 8 uni-
versitetene i Norge om å
komme med gode eksempler
på hvordan forskning blir
omsatt til produkter og tje-
nester. Jeg antar at mange av
leserne av NBS-Nytt ikke
leser Aftenposten. Derfor gir
jeg her en kort omtale av
artikkelserien. Alle artiklene
kan finnes på ap.no.

”Sluker som skåner” var 
ho v ed  oppslaget fra Universitetet
i Agder. Denne sluken har et
sensorsystem innebygd i wobb-
lerkroppen. Kroken utløses bare
når stor fisk biter og kroken dras
automatisk tilbake ved snøre-
brudd. Andre innspill fra Agder
var relatert til bruk av smart -
telefoner i krisetilfeller, bedre for-
brenningsovner på skip og ny
metode for titan-utvinning.
”Sikrere enn fjellet” het artik -

kelen fra Universitetet i Trond -
heim som omtale D-bolt (defor-
merbar bolt) som skal stabilisere
gruvetunneler og forhindre ras
og ulykker. Av andre innspill fra
Trondheim var et system for dis-
tribusjon av flytende gass, en
elektrisk not som skal hindre
rømning av oppdrettsfisk, kraftig
flomlysarmatur med LED-tek-
nologi og ny teknologi for billed -
dannelse av hjertet.
”Lystrer luftige vink” het artik -

kelen om Universitetet i Oslo.
Den omtaler ny teknologi som
gjør at en kan gi kommando til
telefon/laptop/lesebrett med
gester i luften (altså uten berør -
ing av skjerm). Andre innspill fra
Oslo var kunstgjødselprosessen
som la grunnlaget for Norsk
Hydro, kvinners rettstilling,
petroleumsretten og kreftmedi -

sinen Alpharadin (Algeta).
Siste artikkel i serien kom fra

Universitetet i Stavanger. Artik -
kelen med tittel ”Et flytende
kinderegg” omtalte vindturbinen
Gwind som kan produsere elekt-
risk strøm på større havdyp enn
dagens vindparker. En vertikal
akse og lavt tyngdepunkt er
stikkord for denne nyvinningen.
Av andre innspill fra Stavanger
nevnes en ny måte å detektere
hjertefeil, forbedret metode for
kryptere data og flere aspekter
relatert til oljeutvinning.
Det er interessant at store

norske media som Aftenposten
har betydelig flere artikler om
innovasjon enn for bare få år
siden. Da får vi akseptere at de
tilsynelatende har lagt mer vekt
på innovasjoner som de mener er
av interesse for folk flest og ikke
nødvendigvis de viktigste inno -
vasjonene slik jeg ser det. I for-
hold til artikkelserien om inno -
vasjon i forrige NBS-Nytt synes
jeg det er grunn til å påpeke at
artikkelserien og innspillene fra
universitetene hovedsakelig
omtaler innovasjoner som
potensielt kan bli til nytte. Det
var lite om innovasjoner som
allerede har vist at de er til
betydelig nytte.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET, OUS
E-post: tore.skotland@rr-research.no
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NBS-Nytt søker 
redaksjonsmedlem 
fra Tromsø

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

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

Konferanse om 
svangerskapsforgiftning i
Tromsø

P
reeklampsi oppstår i
ca. 3 % av svanger-
skap i Norge, og er en
hovedårsak til syke -
lighet og død blant
gravide kvinner i den
vestlige verden. Syk-
dommen har ingen

kur utenom forløsning av barn
og morkake, og det er mor -
kaken som ligger til grunn for
utviklingen. Preeklampsi har
klare likhetstrekk med utvik -
lingen av hjerte- og karsykdom
hos kvinner, og kvinner som
har hatt svangerskap med
preeklampsi har høyere risiko
for hjerte- og karsykdom senere
i livet. Mye er uklart om hvor -
dan og hvorfor sykdommen
oppstår.

Konferansen ble innledet med
innlegg fra bl.a. Lucilla Poston,
som snakket om hvorfor det er så
vanskelig – men dertil viktig - å
finne gode prediktive biomar -
kører for preeklampsi. Bak-
grunnen ligger i at sykdommen
er så heterogen. Nyere ”omics-
teknologi” ble trukket fram som
et håp for fremtiden, med
mulighet for å finne prediktive
sett av metabolitter eller prote -
iner, og dessuten risikostrati -
fisering før svangerskapet opp-
står. Linda Morgan snakket
senere om utfordringene ved
genetiske studier på preeklampsi,
og nytten i samarbeid over
lande grenser for å få store nok
datamengder til å finne sjeldne
genvarianter. 

Flere høyt aktede forskere hold
innlegg om viktige tema innen
forskningen. Ann-Charlotte
Iversen snakket om den inflam -
ma toriske bakgrunnen for
preeklampsi. Oppdagelsen av
Pattern Recognition Receptors
har hatt stor betyding for for-
ståelsen av inflammatoriske syk-
dommer, og det er nå kjent at
ligander til disse bidrar til lokal
(placental) og systemisk inflam -
masjonsrespons i preeklampsi.
Ved å se på liknende mekanismer
i hjerte- og karsykdom kan ny
informasjon om sykdommen
innhentes. Temaet ble videre dis-
kutert i en Workshop om inflam -
masjon, med bidrag fra flere
unge forskere.
Placental Growth Factor som

“Never stop working to fight
preeclampsia – she is a
beast!” – Det sa Christopher
Redman, en av ringrevene
innen forskningsfeltet
hypertensjon i svangerskap
og svangerskapsforgiftning
(preeklampsi), under
banketten ved årets ISSHP-
konferanse. Marie Austdal og
Mari Løset reiste i år på kon-
feransen «International
Society for the Study of
Hypertension in Pregnancy»
i Tromsø i 12.-14. juni, med
støtte fra NBS.

FORFATTERE: MARIE AUSTDAL,
INSTITUTT FOR SIRKULASJON OG
BILLEDDIAGNOSTIKK, NTNU
E-post: marie.austdal@ntnu.no
MARI LØSET, INSTITUTT FOR KREFT-
FORSKNING OG MOLEKYLÆR
MEDISIN, NTNU
E-post: Mari.loset@ntnu.no

biomarkør ble presentert av Lucy
Chapell. Lave nivåer av denne
vekstfaktoren er indikativ for for-
løsning innen 14 dager hos kvin -
ner med truende preeklampsi.
En slik prediksjon kan komme til
å bli veldig nyttig i klinikken, da
målinger av blodtrykk og prote -
inuri kun gir en liten indikasjon
på hvor raskt en fødsel må igang-
settes. 
Den avsluttende paneldebatten

om oppfølging av kvinner som
har eller har hatt preeklampsi,
under svangerskapet og senere i
livet, gjorde det klart at ingenting
er rett fram i arbeidet med syk-
dommen. Hovedtrekkene i dis-
kusjonen var at mer forskning er
nødvendig for å finne hvilke
kvinner som blir hardest rammet
av preeklampsi. De som får tidlig
og alvorlig preeklampsi, er også
de som har høyest risiko for tid-

lig og alvorlig hjerte- og karsyk -
dom. Disse kvinnene må også
følges tett opp i sine påfølgende
svangerskap, helst i planlegg-
ingen av disse. Preeklampsi bør
også inkluderes i standard risiko-
beregninger for hjerte- og kar -
sykdom, sammen med blodtrykk
og kolesterolnivåer. 
Mari Løset ble valgt ut til å

holde en muntlig presentasjon av
sitt arbeid med genetikk og pree -
klampsi. Likheten med hjerte- og
karsykdom gjør at det er nær-
liggende å tro at det finnes felles
genetiske trekk mellom de to
sykdommene, og en tidligere
studie har vist at en Single
Nucleo tide Polymorphism
(SNP) på kromosom 2 er
assosiert med preeklampsi.
Funnene har nå blitt undersøkt
av Løset og flere i en australsk
populasjon, og det ble vist at den

samme SNP’en er assosiert med
flere risikotrekk for hjerte- og
karsykdom; blant annet økte
kolesterolverdier og hofteom-
krets. Resultatene peker mot
felles genetiske risikofaktorer for
de to sykdommene. 
Etter presentasjonsøktene var

det hver dag postersesjoner.
Marie Austdal presenterte her sitt
arbeid: en pilotstudie som
under søker muligheten for å
karakterisere og forutsi utvik -
lingen av preeklampsi med
metabolomics, en systematisk
studie av metabolitter ved hjelp
av NMR-spektroskopi. Studien
fant klare forskjeller i metabolis -
men til kvinner med preeklampsi
sammenlignet med gravide kon-
trollpersoner. De ulikt regulerte
metabolittene kunne blant annet
knyttes til oksidativt stress, et
kjennetegn ved sykdommen, og

endringer i lipidmetabolismen
som ligner på endringer ved
hjerte- og karsykdom. Pilotstu-
dien skal utvides for å se på
metabolismen før symptomene
oppstår, for mulig prediksjon av
sykdomsutviklingen.
Konferansen samlet de beste

hodene innenfor forskningsfeltet,
og utgjorde en god anledning til
erfaringsutveksling og nye kon-
takter. Rammen rundt konfe -
ransen, med strålende midnatts-
sol og flott norsk natur, satte en
spiss på det hele og kulminerte i
en svært vellykket og inspirer-
ende konferanse. Undertegnede
reiste fra Tromsø med ny giv og
nye ideer for å bringe videre
forskningen på denne syk-
dommen.

Konferansedeltakere fra NTNU (fra venstre Linda T Roten, Mari Løset, Marie Austdal, Line Tangerås, Guro
Stødle, Bente Skei) sammen med leder av organisasjonskomiteen Ganesh Acharya (midten).
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Kulelynet ved Fantoft
Arnts biostreker er denne gangen kalt ”Kulelynet ved Fantoft”. Bak-
grunnen for denne tegningen har skapt mye latter blant bio-
kjemikere i Bergensmiljøet opp gjennom årene. Historien som fant
sted for mange år siden er som følger: 
Professor HH kommer svært opprømt og entusiastisk på jobben en
morgen og forteller at han har sett kulelyn på vei til jobben. Dette
er et sjeldent fenomen som få har opplevd. Noen dager senere
ankommer professor HH laboratoriet på Årstadvollen kanskje enda
mer entusiastisk. Han beretter at han har sett kulelyn igjen og
ganske nøyaktig på samme sted som for et par dager siden.
Ytterligere noen dager senere er professor HH igjen på vei til
jobben; denne gangen med kona i bilen. HH roper opp nok en
gang ”kulelyn”! Vi antar at han ble temmelig overrasket da kona
svarer ”Neimen, Holm da. Det er jo fotoboksen!”. 

Holm Holmsen trakk seg tilbake som pensjonist for flere år
siden. NBS-Nytt takker Holm og Miriam for å ha delt disse begiv-
enhetene med oss og at de har gitt sitt samtykke til at historien
publiseres i bladet. 
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Arnts 
biostreker

VED ERIK BOYE

Forskning og våre metoder
kan brukes til så mangt. Jeg
slutter ikke å imponeres
over hvor mye og hensyns-
løst våre metoder utnyttes
til å forvrenge fakta i
mediene.Forståelsen av
metodene og edruelig
anvendelse kan vel ikke
sies å være journalistenes
sterke side. En rik kilde til
fornøyelse og gremmelser
er grafiske fremstillinger.
Hvis en aksjes verdi stiger
fra 450 til 455 i løpet av

noen dager, kommer det
gjerne en presentasjon av
utviklingen i avisene der
ordinatverdiene går fra 445
til 460. Dette etterlater et
inntrykk av at kursen har
steget dramatisk og denne
villedningen er nok hele
poenget. Sporten har også
meldt seg på. Bildet du ser
her, er sakset fra Aften-
posten, der forfatteren for-
søker å vise at sprinteren
Ndure kan forventes å løpe
veldig fort på 200 meter i

slutten av august (VM),
basert på en ekstrapolering
av prestasjonene tidligere i
år. Den røde kurven viser
tidene han løp på i 2007
på forskjellige tidspunkt,
den blå kurven viser tidene
han har oppnådd i sine tre
løp så langt i år. I skrivende
stund er det en uke til vi får
svaret. Kanskje viser spå-
dommen seg å være riktig,
men vi vil vel ikke akkurat
si at dataene er noen sær-
lig sterk underbyggelse av

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.

konklusjonen. 
Det er mindre underhold-
ende når mangel på for-
ståelse av statistikk blir
utnyttet nå i valgkampen.
Det skal stadig påvises at
en eller annen hendelse
skjer oftere eller sjeldnere,
enten det er dødsulykker i
trafikken, innstilte tog-
avganger , partnerdrap eller
hemmeligholdte
dokumenter. Når antallet
hendelser er lavt, er det
vanskelig å påberope seg
trender, men slike smålige
hensyn tas ikke i en valg-
kamp. Ingen som har greie
på det, gidder å engasjere
seg for å arrestere over-
griperen allikevel. 
Men mange har god og
viktig statistikk å presen -
tere. Dagbladet kunne 6.
juli meddele at det er flere
som reiser til ”Syden” i
sommermånedene enn i
fjor. Nye data viser at
øknin gen skyldes dårlig
sommervær. Det er godt vi
kan holde liv i telleforsk -
erne som kan bringe slike
revolusjonerende nyheter. Vi
andre – som har illusjoner
om at vi gjør viktig arbeid
av samfunnsmessig verdi -
kan bare drømme om å få
et avisoppslag over en hel
side, slik som denne saken.

Telling og trender
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K
onferansen hadde et
meget bredt og
variert program og
bar også preg av den
enorme utviklingen
innen teknologi for
hel genom sekven -
sering. Før den

offisielle åpningen var det to
parallelle utdannings sesjoner,
der den ene tok for seg status og
forbedringer for tredje genera-
sjon sekvenserings teknologi
med Michel Quail fra The Well-
come Trust Sanger Institute ved
Cambridge og Mike Snyder fra
Standford. Den andre foreles-
ningsrekken omhandlet prena -
tal genetisk screening og hvilke
muligheter en nå har å finne
mindre genetiske forandringer
ved hjelp av mikroarray tek-
nologi. For bare 5 år siden var
karyotyping den vanligste
metoden med detektering av
kun større genetiske forandring
opp til 7-10 millioner basepar.
Åpningsforelesningen i

plenum ble holdt av Edith Heard
som la fram sitt arbeid med kro -
mosom X inaktivering. Heard og
hennes medarbeidere bruker X-
kromosom inaktivering som en

Human Genetics
Conference i Paris

I år arrangerte The European
Society of Human Genetics
(ESHG) sitt møte i Paris, 8-
11 juni. Dette er tredje gang i
ESHG sin 46 år lange historie
at konferansen ble lagt til
Paris. Konferansen ble
arrangert i det store senteret
Palais des Congrés, som
ligger helt vest i sentrum av
Paris ved Porte Mailot, og er
innenfor gangavstand fra de
store severdighetene. Jeg
deltok med støtte fra NBS.

modell for å forstå mekanismer
som styrer genuttrykk under
utvikling og celledifferensiering.
Xic er et locus som er involvert i
X-kromosom inaktivering, og
produserer et ikke kodende Xist
RNA som trigger silencing av
kromosomet. Heards gruppe har
nylig vist at topologically asso -
ciat ing chromosome domains
(TADs) koordinerer genuttrykk
av Xic under tidlig differen -
siering. 
Neste generasjons sekvenser -

ingsteknologi (NGS) har gitt oss
muligheter til å finne årsaker til
sjeldne monogene sykdommer
ved å finne nye single nukelotid
varianter i eksoner. En del av de
nye ikke-synonyme variantene
en kan finne ved bruk av NGS, er
ikke nødvendigvis sykdoms-
fremkallende selv om de ikke
finnes i den friske befolkningen.
Yves Moreau fra Universitetet i
Leuven, Belgia, diskuterte dette
i et symposium der han la
fram viktigheten ved å ha et
godt bioinformatisk verktøy
til å predi kere alvorlighets-
graden av nye single
nukleotid varianter. Det
finnes flere programmer
for dette, men mange av
dem gir en for høy
falsk positiv rate når
de predikerer betyd-
ningen av sjeldne
varianter. Moreau

og hans medarbeidere har derfor
utviklet et nytt verktøy med en
genomisk data fusjons metodikk
som integrerer flere strategier for
å detektere patologiske varianter.
Konferansen inneholdt også et

variert workshop program, blant
annet om dysmorfologi, der kli -
nikere kunne legge fram kasus i
plenum og få innspill fra publi -
kum i salen om hvilket syndrom
eller gen som forårsaket tilfellene.
I tillegg til kliniske tema var det
workshops som tok for seg bruk
av dataverktøy til analyse av
arrays, kvalitetssikring og bruk av
UCSC browser.
Det var over 1700 poster som

ble presentert på konferansen, og
de var inndelt i 20 forskjellige
kategorier, med tema fra medi -
sinsk genetikk, tekniske aspekter

og kvalitetskontroll, og evolu-
sjonsgenetikk. Av disse fant jeg
kun to andre postere som om -
hand let det samme genet som jeg
arbeider med, CYP21A2. Muta-
sjoner i dette genet fører til med -
født binyre hyperplasi (CAH), og
de to posterne viste genotypefre-
kvenser av mutasjoner fra hen -
holdsvis tunisisk og serbisk/ -
make doniske populasjoner.
For dem som har sett det

meste i Paris er kanskje Parc
Monceau et fredelig alternativ å
trekke seg tilbake i. Parken ligger
i ca 15 minutters gange nord for
Triumfbuen og inneholder
blom sterhager, gressplen man
kan legge seg ned å slappe av på
og gamle monumenter fra 1700-
1800 tallet.

FORFATTER: INGEBORG BRØNSTAD,
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE
FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN
Ingeborg.Bronstad@k2.uib.no

Konferansesenteret Le Palais Des Congrés

Nicolas Ledoux’ tollbod ved inngangen til Parc Monceau

Pyramide i Parc Monceau
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B I O R A B I AT E N : 

Biokjemisk sommer

B
iorabiatens hjerne
hviler aldri, selv ikke
i sommerferien.
Avskåret fra internett
i lange perioder om
gangen, og derfor ute
av stand til å følge
med i det nyeste nye

i biokjemiens verden, må han
ofte ty til introspeksjon for å
holde sine faglige instinkter ved
like. I timevis kan han sitte og
konsentrere seg om sitronsyre-
syklus i muskelcellene, følge
acetyl-CoA gjennom alle
trinnene og kjenne hvordan
elektroner blir tatt opp i NAD
og FAD, for så å vende opp-
merksomheten mot elektron-
transportkjeden med forflyt-
ning av elektroner fra den ene
bæreren til den andre og føle
hvordan protoner blir forflyttet
gjennom membranen. 

Etter noen timer med dette, er
det forfriskende å følge den
svimlende rotasjonen av ATPasen
og la seg rive med i den stadige
nydannelsen av ATP - mer enn
50 kg pr. dag, selv i Biorabiatens
relativt moderat dimensjonerte
kropp. Andre dager kan det være
alkoholdehydrogenasens tapre
kamp han følger, og siden
Biorabiaten gjerne tilbringer
sommeren i land hvor det er
vanlig å spise store mengder av
salatgrønnsaker ledsaget av
brennevin, kan han ofte i
parallell overvåke en rekke andre
avgiftningsprosesser i levercel-
lene. For også tomater er smekk-

fulle av alkaloider og andre
uhumskheter, vet Biorabiaten, så
selv et normalt måltid eks-
ponerer kroppen for et utall av
forskjellige fremmedartede
molekyler som leveren må
modifisere og skille ut. 

Det er mange enzymer i
kroppen, og de fleste av dem er
interessante å observere i ledige
stunder. Og dersom Biorabiaten
går trett av enzymer for en stund,
byr seksåringen på gode
muligheter for å studere sam-
spillet mellom arv og miljø,
samtidig som han får sjansen til å
gruble over evolusjonens
viderverdigheter: “Finnes det dyr
som spiser ekorn? Hvilken
dinosaur var den raskeste?
Hvilket dyr har best syn?” 

Og selv uten internett kan man
jo tenke nærmere på ting man
har lest tidligere. Grunnet
Biorabiatens høye alder, har det
ikke gått ham hus forbi at
udødelighet er i ferd med å bli et
stadig hetere tema på nettet.
Mange mener, har han merket
seg, at vi snart vil kunne utnytte
våre biokjemiske kunnskaper til
å gjøre mennesker udødelige, og
de mest optimistiske hevder at
dersom man bare klarer å holde
seg i live en 20 år til, så vil viten-
skapen kunne rette opp de
skavankene vi måtte ha samlet
opp gjennom livet og sørge for at
vi ikke rammes av nye. “Ikke
verst”, tenker Biorabiaten, selv

om han vet at det kan bli på
hengende håret med de 20 årene. 

Men selv om udødeligheten
skulle gå fløyten er det nok av
andre vitenskapelige fremskritt å
håpe på. Biorabiaten har merket
seg at forskere nå kan bruke
stamceller for å få nye tenner til å
vokse ut, og gleder seg til at
denne teknikken skal nå Major-
stuen Tannlegesenter. En ny og
plettfri tanngard er jo også noe å
se fram til. Og skulle nå denne
teknikken til slutt vise seg å ikke
holde hva den lover, har i alle fall
forskere i USA og Chile kommet
frem til en kjemisk forbindelse,
“Keep 32”, som fullstendig
hindrer dannelse av hull i
tennene og som i løpet av et års
tid vil være å finne i tannkremer
og andre helseprodukter, og
kanskje til og med i sukkertøy,
ifølge forskerne. Med mindre
tannlegeforeningene får stoppet
dem da. Biorabiaten er optimis-
tisk av natur og lar seg ikke
bekymre av at det ifølge Bayer lar
det seg ikke gjøre å reprodusere
to tredeler av all forskning som
går ut på å identifisere nye mål
for medikamenter. "Selv om to
tredeler av alt som publiseres

bare er tøys og tull, burde den
tredelen som blir igjen være tilst-
rekkelig til å sikre god tannhelse,
og kanskje mere til", tenker han. 

På denne måten flyter
sommerdagene avgårde, og
Biorabiaten er snart rede til på ny
å kaste seg ut i den stadige
kampen for å forbedre bio-
kjemiens status og betydning i
samfunnet. Vi andre kan bare
ønske ham lykke til.



turen ble noe lenger enn jeg
hadde trodd. 
Strategien var å følge med på

de muligheter som til enhver tid
fantes samtidig som jeg fokuserte
på hva jeg ønsket å holde på
med. Utallige selskaper ble kon-
taktet, stillingsannonser saumfart
og søknader sendt ut. Siden mine
interesser ligger innen forskning
og forskningsformidling, skriv-
ing og implementering fant jeg
raskt ut at de store, internasjo -
nale farmasøytiske selskapene
ikke var mine hovedmål. Min
erfaring er at de i minkende grad
driver med forskning i Norge (jfr
nedlagt FoU avdeling innen GE
Healthcare på Storo) og i stor
grad er ute etter mennesker som
allerede har erfaring fra indu -
strien, gjerne for stillinger knyttet
opp mot distribuering, salg eller
utvidelse av kontaktflater for å
fremme distribuering av og
informasjon om sine produkter.
Det finnes en rekke små og mel-
lomstore, norske bioteknologi
selskaper som driver med mye
spennende (se f.eks selskaper
affiliert med Oslo Cancer Clus -
ter). Her er ofte problemet
penger; selv om de gjerne ville
hatt deg som medarbeider finnes
ikke alltid midlene til nyansett-
else, men er man tålmodig og
målrettet nok er jeg sikker på at
man kan lokalisere et selskap
man kan få en avtale med. 
Som postdoktor i California

ble jeg kjent med en yrkesgruppe
som kalte seg ’Medical Writers’.
Det som tiltalte meg sterkest var
muligheten til å kombinere sin
faglige innsikt med profesjonell
skriving, samt bredden; det vir -
ket befriende å få muligheten til å
sette seg inn i mange ulike bio -

me disinske problemstillinger. Jeg
meldte meg inn i European
Medical Writers Association
(EMWA), fant en kollega på
Lillestrøm og satte i gang. Det
gikk i oversettelser, skriving av
søknader, artikler, bearbeidelser
av forskningsprosjekter, doktor-
gradsavhandlinger og etter hvert
også veiledning på skrivekurs. Og
så, etter å ha karret meg over
sperregrensen (så smått begynt å
fakturere i pluss) ble jeg opp-
fordret til å søke en stilling utlyst
i SNLA. 
Det hender man står på et

blankskurt svaberg, ytterst mot
havet et sted i Norges rike skjær -
gård, når solen blender, vinden
har tatt en pause, og havet glitrer
friskt og innbydende. Det hender
den norske sommer viser seg fra
sitt beste og som ved et trylleslag
gjør ordene ”…kann han ingen-
stad vænare sjå” sanne. Det hen -
der, det er bare ikke så ofte.
Omtrent slik følte jeg det da det
gikk opp for meg hva denne stil-
lingen innebar. Og jeg siterer:
” Sentrale målgrupper vil være
de akuttmedisinske fag- og forsk-
ningsmiljøer nasjonalt og inter -
nasjonalt og de profesjonelle
aktørene i redningskjeden, men
også medlemmer og samfunnet
generelt i samarbeid med kom-
munikasjonsseksjonen. Arbeidet
vil bl.a. bestå i å produsere og til-
rettelegge for publisering av
forskningsartikler, kronikker
mm., samt publisering fra pro-
sjekter, symposier og annen
forskningsrelatert aktivitet. I stil-
lingen inngår også deltakelse i
avdelingens arbeid med ekstern
finansiering, samt redaksjons-
ansvar i vitenskapelige publika-
sjoner som SNLA har eierskap i.”    

Som forskningsformidler i
SNLAs forskningsavdelingen, et
av Europas tyngste fagmiljøer på
prehospital akuttmedisin, reiser
jeg til landets universitetssykehus
for å holde meg oppdatert og få
god oversikt over organisasjo -
nens for tiden 25 PhD-studenter.
Inngående forståelse av hva de
forskjellige prosjektene går ut på,
hvordan de henger sammen og
hva som skal formidles hvor, slik
at resultatene blir tilgjengelige
internt og eksternt, er sentrale
arbeidsoppgaver. Dette synliggjør
forskningsaktiviteten og bidrar
til utvidet og kunnskapsbasert
fokus på hvordan en implemen -
tering kan finne sted, og tjenes-
tene utvikles og det kan dras
nytte av forskningen som finner
sted. Det er godt å kjenne at den
bakgrunnen jeg har er nyttig og
relevant i arbeidet. Innsikt og
erfaring fra forskerhverdagen er
avgjørende for å sette seg inn i
fremdrift og problematikk
knyttet til de forskjellige pro-
sjektene. Videre er kreativ tenk-
ning, evnen til å stille kritiske
spørsmål og ikke minst til å sette
seg inn i store mengder nytt
materiale på en effektiv måte
nødvendig. Det er også avgjør-
ende at man er i stand til å skille
mellom god og dårlig kvalitet
både forsknings- og metodetek-
nisk, men også når det gjelder
fokus og vinkling. Har vi en godt
formulert primærhypotese? Har
vi riktig innfallsvinkel når denne
skal forsøkes besvart? Setter man
riktige ressurser inn på rett sted?
Skal man formidle, eller forstå
nytteverdien av ny kunnskap må
man også stille de rette spørs-
målene og forstå hele prosessen
bak. Det er ikke nok å ha en for-

ståelse av hva som kommer frem
– man må også forstå hvorfor
nettopp denne kunnskapen er
viktig. Og kanskje like relevant,
evne å se når man eventuelt be -
finner seg på et blindspor. Her
har min erfaring både som PhD-
student ved Radiumhospitalet og
postdoktor ved UCSD vært helt
avgjørende. Dette er en tenke -
måte som kommer med erfaring,
en måte å vurdere informasjon
og påstander på som læres gjen-
nom tilhørighet og erfaring fra
forskjellige forskningsmiljøer.  
For å ta på seg redaktøransvar i

et vitenskapelig tidsskrift er det
ikke bare nyttig, men jeg vil si
helt nødvendig at man selv har
bred erfaring med å skrive og
evaluere vitenskapelige artikler.
På en seriøs og respektfull måte
skal man ta stilling til om andre
forskeres arbeid holder god nok
kvalitet i forhold til en rekke
kriterier. Da hjelper det å ha vært
i den situasjonen selv. Og å vite
hvilke kriterier man evaluerer
etter. Mye kommer med egen
erfaring, men her er det også mye
som kan læres. Selv har jeg vært
på internasjonale konferanser og
workshops i Medical Writing/ -
Medical Communications i regi
av EMWA, samt hatt stort
utbytte av min entusiastiske og
tålmodige læremester og kollega
på Lillestrøm, Kari Skinningsrud.
Og selv om min forskerbakgrunn
med god margin overveier min
erfaring med medical writing, så
var denne erfaringen likevel noe
som ga meg noe ekstra og som
gjorde meg aktuell for denne stil-
lingen.
Forskererfaringen gir tyngde,

doktorgraden respekt og gehør -
og det er jo også her den lange,
harde innsatsen ligger. Men kan
man i tillegg finne noe man liker,
som man kan lære seg, så kan en
relativt liten innsats gi avgjør-
ende effekt. 
Og se, så munner veien ut i en

uendelighet av muligheter.
Diffuse, ja, men ’dead end’ –
aldri. 
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Det store spranget - 
Fra akademia til verden
utenfor

Det er ikke alltid lett å forutsi
hvor en karriere vil ta veien.
Er man så heldig å ha en
sterk interesse for et fag har
man gjerne en engasjerende
og interessant studietid i
vente, men det er ikke sikkert
det er klart hvilke jobber
man kan få ved studiets slutt.
Mer enn en mal for hvordan
ting skal gjøres er dette inn-
legget ment som et eksempel
på hvordan man ved å følge
sine interesser og hjertesaker
kan påvirke sine jobbmulig -
heter. Som molekylær celle-
biolog med doktorgrad fra
institutt for kreftforskning,
Radiumhospitalet, var en
forskerkarriere innen aka-
demia nærliggende. Hvis
man derimot ikke ønsker å
følge dette sporet helt ut, kan
det være greit å kunne tenke
litt alternativt.

FORFATTER: KRISTI GRØNVOLD
BACHE, ECKERSBERGSGT. 45, 
0266 OSLO
E-post: kristi@groba.no

M
ed bakgrunn fra
molekylærbiolog
i og basalforsk-
ning kan man
kanskje lure på
hvordan veien
ledet frem til en
stilling i Stift-

elsen Norsk Luftambulanse
(SNLA). At noen veier er mer
opplagte enn andre kan vi vel
være enige om. Studerer man
medisin er det nærliggende å
tenke at man blir lege, jurister
blir ofte advokater og går man
på lærerhøgskolen er det sann-
synlig at man er interessert i
læreryrket. 
Som biolog, hvis man er inter-

essert i forskning, kan man være
heldig å få en stipendiatstilling.
Deretter er det naturlig for
mange å søke om en postdoktor
periode som igjen kan lede til et
forskerstipend. Hvis man har
publisert nok artikler og har et
godt prosjekt som søkergrunn-
lag. Men så blir det hele mer
usik kert, for hvor går ferden etter
at et eventuelt forskerstipend
utgår? 
Det er mange som vender

blikket mot de forskjellige utdan -
ningsinstitusjoner i inn- og
utland etter fullført skolegang
med det for øye å skaffe utdann-
else som vil resultere i fast, lønnet

arbeid. Mange vet hva de vil stu -
dere men er usikre på hva slags
arbeid man kan få. Mange tenker
at de finner på noe underveis, og
for mange blir også veien til
mens man går. Det er ikke alle
fag som er like opplagt yrkes-
rettet, det er mange studieret-
ninger som fører til flere muli -
gheter – og slik må det også være.
Det er godt at den enkeltes krea -
tivitet og initiativ kan bidra til å
utvikle arbeidsmarkedet, det er
vondt at mange faller utenfor i
enden av et langt studium fordi
det viser seg å være færre mulig -
heter enn man trodde. 
Men for all del, man skal ikke

sette seg ned med hendene i
fanget og gi opp. Med litt kløkt,
oppfinnsomhet og flaks vil det
helst gå bra til slutt. Dessuten
hjelper det å aldri gi opp troen
på, eller miste entusiasmen for,
sitt eget fag, sin kunnskap og
erfaring. Etter endt hovedfag i
molekylærbiologi fra Blindern
fikk jeg en stipendiatstilling på
Radiumhospitalet, før ferden
gikk videre til UCSD, California.
Jeg syntes selv jeg hadde en ut -
merket kombinasjon av doktor-
grad fra Norge og en nesten fire
års postdoktorperiode fra USA.
Og etter å ha vært tilbake på
Radiumhospitalet i halvannet år
fikk jeg da også tildelt forsker-

stipend. Selv om det kun tok en
kort setning å skrive om det her,
var prosessen da det sto på ad -
skil lig mer tidkrevende og ikke
minst usikker. Fra man søker til
man får svar er det kun en ting
som er sikkert: det er svært sann-
synlig at du ikke får stipend.
Nåja, dette hadde jeg jo vært
med på før, men denne gangen
kjente jeg godt at dører lukket
seg rundt meg og at jeg var ved
enden av det som hittil hadde
vært en naturlig vei å følge. Om
veien her munner ut i en uen -
delighet av (om enn noe diffuse)
muligheter eller en ’dead end’ får
være opp til den enkelte å
avgjøre. 
Det finnes mange grunner til

at noen etter hvert ønsker seg ut
av akademisk grunnforskning.
For meg var det et spørsmål om
hva jeg ville holde på med, hvor
jeg ønsket å være noen år frem i
tid, og hvordan jeg best kunne ha
innflytelse over egen karriere.
Siden jeg på ingen måte var sik -
ker på hva som ville skje etter tre
år med forskerstipend, vurderte
jeg også hvordan mitt valg ville
påvirke karrieremulighetene
etterpå. Jeg bestemte meg til slutt
for å takke nei til forskerstipend,
slapp bassengkanten og bega
meg ut på dypt vann. Og vannet
var nok litt dypere, og svømme -
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men terte for mer langsiktighet i
tildelingene. Maria Strømme, en
prisbelønnet norskfødt professor
i nanoteknologi i Uppsala, for-
talte at hennes ”dristige” søk -
nader ble sendt inn etter at de
hadde så mange preliminære
data at de ved prosjektstart visste
at de ville få interessante resul -
tater. På spørsmål om hvordan

hun planla for de ”store oppdag-
elser” var svaret at de ofte kom
som resultat av tilfeldigheter.
Hennes siste ”store oppdagelse”
skyldtes at en person hadde
glemt å stoppe en syntese en
fredag ettermiddag. Da de kom
på jobb på mandag forstod de
det at her hadde skjedd noe
veldig interessant.

Etter lunsj holdt Statssekretær
Ragnhild Setsaas i Kunnskaps-
departementet et innlegg om
hovedfunn i rapporten ”Forsk-
ningsbarometer 2013”. Hun
vektla at det i Horizon 2020 vil
bli lagt mye vekt på tverrfaglig
samarbeid og at departementet
legger til rette for å utvikle det
europeiske forskningsnettverket

ERA (European Research Area).
Jeg noterte at også hun var
innom bevilgninger til europeisk
forskning med uttalelsen ”BNP
går opp og vår kontingent til EUs
rammeprogrammer går opp. Slik
er det bare.”
Deretter var det en paneldis-

kusjon om ”Internasjonalisering
av forskning”. Rektor ved Univer -
sitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen,
poengterte sterkt betydningen av
at norske miljøer ble mer aktive
for å skaffe seg prosjektstøtte fra
EU-kilder. Han syntes det var
spesielt viktig at vi fikk unge for -
skere til tidlig i sin karriere og bli
vant med å skrive slike søknader.
Jan Tore Pedersen leder en be -
drift (Marlo AS) som har hatt
stor suksess med sine EU søk -
nader idet de har fått gjennoms-
lag for samtlige 10 søknader de
har levert. Han vektla betyd-
ningen av å delta i evaluering av
slike søknader slik at en får
erfaring med hva som vektlegges.
Han mente at det var erfaringen
fra å delta i slikt arbeid som var
helt avgjørende for deres suksess
med EU søknader.

M
øtet ble innledet
med foredrag av
Kunnskaps-
minister Kristin
Halvorsen. Hun
presiserte at
Norge er full-
verdig medlem

av Horizon 2020 selv om vi
ennå ikke vet i detalj hva dette
EU-programmet vil innebære.
Siden Norges årlige bidrag er en
andel av bruttonasjonalprodukt
(BNP) og BNP har større årlig
økning enn økningen til norsk
forskning betyr det at en stadig
større del av forskningspengene
går til EU-prosjekter. Halvorsen
var innom diverse tema i sitt
foredrag, inkludert at forskerne
skulle vise større dristighet. Hva
hun mente om balanse mellom
dristighet og prosjekter der det
var realistisk å oppnå resultater
ble ikke klart for meg. 
Nærings- og handelsminister

Trond Giske holdt deretter et
foredrag om forskning i nærings-
livet. Det mest oppsiktsvekkende 
for meg i hans foredrag var at tje-
nesteytende næringer forsker
mer enn industrien i Norge. På

toppen av FoU-inves-
teringer troner DNB, så vidt
foran Statoil. Disse bedriftene

bruker hver ca. 4 ganger så mye
på FoU som Norsk Hydro,
Telenor og Kongsberg gruppen
og ca. 7 ganger så mye som Aker
og Orkla. Jeg skul le gjerne sett at
noen av me dia personene som
var tilstede kun ne grave i disse
tallene og fortelle mer om hvilke
FoU-aktiviteter som gjør DNB til
den norske bedriften som satser
mest på FoU. Giske fortalte ellers
at svenske Erikson bruker mer på
FoU enn alle norske bedrifter til
sammen. Jeg synes det tallmate -
rialet han viste var svært inter-
essant i forhold til artikkelen i
forrige NBS-Nytt om ”Innova-
sjon, ”Scoreboard” og FoU”.
Siri Lill Mannes var en dyktig

konferansier som ledet oss gjen-
nom flere foredrag og to panel-
diskusjoner. I paneldiskusjonen
”Djervskap i forskning” deltok
fire unge (under 45 år?) forskere
som hadde gjort seg bemerket
innen sine forskningsfelt. De var
alle kritiske til de detaljerte søk -
nader en måtte levere og argu -

Forskningsbarometer-
konferansen 2013

Grunnlaget for konferansen
”Forskningsbarometer 2013”
er en 100-siders rapport med
samme tittel utgitt av Kunn-
skapsdepartementet. Kon-
feransen ble arrangert i Oslo
3. juni. Det var ca. 200
deltagere, hvorav nær 1/3 var
fra Kunnskapsdepartmentet
eller Forskningsrådet.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET, OUS
E-post: tore.skotland@rr-research.no Kristin Halvorsen og Trond Giske besvarte spørsmål etter sine foredrag

Paneldiskusjon om djervskap i forskning. Fra venstre Johannes Skaar (fotonikk, NTNU), Kristine Walhovd (nevropsykologi, Oslo), konferansier Siri
Lille Mannes, Alexander W. Cappelen (etikk/økonomi, NHH) og Maria Strømme (nanoteknologi, Uppsala).

Paneldiskusjon om internasjonalisering av forskning. Fra venstre Kristin Danielsen (Forskningsrådet), Ole
Petter Ottersen (Univ. Oslo), Paul Chaffey (Abelia) John Torgils Waage (Helse Sør-Øst), Jan Tore Pedersen
(Marlo AS) og Lill Siri Mannes.
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Maiken
Elvestad
Gabrielsen
disputerte 21.
mars 2013 for
PhD-graden
ved NTNU
med
avhandlingen
«Genetic Risk

Factors for Lung Cancer:
Relationship to Smoking Habits
and Nicotine Addiction. The
Nord-Trøndelag (HUNT) and
Tromsø Health Studies.»
Arbeidet er utført ved Institutt
for Kreftforskning og Molekylær
Medisin under veiledning av
Hans Krokan og Frank Skorpen.

Lungekreft en den kreftformen
som tar flest liv årlig på verdens-
basis og hvert år dør omkring 1,1
millioner mennesker av syk-
dommen. Det er kjent at
tobakksrøyking er den viktigste
årsaken til lungekreft og antallet
tilfeller har økt i takt med
tobakksforbruket. Kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS)
har også en klar sammenheng
med røyking. I tillegg til tobakks-
røyking øker risikoen for både
lungekreft og KOLS ved andre
miljømessige eksponeringer og
epidemiologiske studier viser
også en økt risiko for lungekreft
og KOLS relatert til naturlig
forekommende variasjoner i
arvematerialet. 
I denne studien ble sammen -

hengen mellom vanlig forekom-
mende SNP’er og risiko for
lungekreft, KOLS og nikotinav -
hengighet undersøkt. Det ble
benyttet DNA og data fra Helse-
undersøkelsen i Nord Trøndelag
(HUNT) og Tromsøundersøk-
elsen. Gjennom deltagelse i en

stor internasjonal studie klarte
man å identifisere to kromoso -
male regioner, 15q25 og 5p15,
assosiert med økt risiko for
lungekreft. Den ene av disse
regionene, 15q25, ligger i et om -
råde hvor man finner et gen -
cluster som koder for subenheter
av nikotin acetylcholine reseptor.
Disse genene har over lengere tid
vært studert i forhold til nikotin -
avhengighet og det har vært dis-
kutert hvorvidt den identifiserte
assosiasjonen representerer en
direkte effekt på risiko for lunge-
kreft eller en indirekte effekt via
økt røyking. I en oppfølgings-
studie for en av de relevante
variantene basert på analyse av
hele 56,000 deltakere i HUNT 2
undersøkelsen konkluderer
avhandlingen med at rs16969968
er assosiert med økt risiko for
nikotinavhengighet og har
dermed en indirekte effekt på
både lungekreft og KOLS. 

Atle van Beelen Granlund dis-
puterte 11. april 2013 ved
NTNU med avhandlinga
«Colonic mucosal gene expres-
sion in inflammatory bowel
disease – From whole genome to
REG gene family expression».
Arbeidet ble utført ved Institutt
for kreftforskning og molekylær
medisin med Arne K. Sandvik og
Terje Espevik som veiledere.

Arbeidet ble innledet med en
mikromatrise genekspresjons-
analyse av tykktarmsvev fra
inflammatorisk tarmsyktom
(IBD)-pasienter, samt friske kon-
trollpersoner. IBD er en gruppe
kroniske sykdommer preget av
tarminflammasjon avbrutt av
perioder med mindre sykdoms-
aktivitet. De to vanligste former
for IBD er ulcerøs kolitt (UC) og
Crohns sykdom (CD). Det er i
dag omkring 2.2 millioner
europeere diagnostisert med
IBD. Årsak og sykdomsutvikling
er dårlig forstått. Den rådende
hypotesen er at IBD inntrer som
resultat av en avvikende aktive -
ring av immunforsvaret, med det
resultat at det etableres en ved -
var ende inflammasjon.
Aktiveringen antas å være et
resultat av mange faktorer, hvor
miljø, mikroorganismer og
genetisk predisposisjon er antatt
å ha en rolle.
I avhandlingen presenteres tre

artikler, hvorav en fokuserer på
en metaanalyse av IBD geneks-
presjonsstudier, mens de øvrige
fokuserer på uttrykksmønsteret
til «Regenrating islet derived»
(REG) genfamilien ved IBD. I
metaanalysen har man samlet alt
av tilgjengelige, relevante geneks-

presjonsstudier av IBD tykk-
tarmsslimhinne, og gjort en
rekke sammenligninger av disse.
Det vises en bemerkelsesverdig
likhet i uttrykksmønster mellom
UC og CD, til tross for de kli -
niske forskjellene mellom de to
sykdommene. Det vises også at T
hjelpercelle-relatert genekspre-
sjon i UC og CD fremstår som
lik, noe som står i kontrast til tid-
ligere teorier for ulik rolle for T
hjelperceller i de to sykdom-
mene. REG genfamiliens rolle i
IBD ble undersøkt nærmere, og
det ble vist at det høye REG-unt-
trykket IBD ikke var unikt for
IBD-relatert inflammasjon. REG
uttrykk er nesten fraværende i
frisk tykktarmslimhinne, men
øker ved inflammasjon. Man
håper at denne evalueringen av
REG uttrykk i tykktarms-
limhinne vil bidra til forståelsen
av genfamiliens rolle i sykdom og
helse.

Olav Andreas Aarstad forsvarte
22. februar 2013 sin avhandling:
"Alginate sequencing- block dis-
tribution in alginates and its
impact on macroscopic proper -
ies" for graden ph.d. ved NTNU.
Arbeidet ble utført ved institutt
for bioteknologi med Gudmund
Skjåk-Bræk som veileder.

Alginat er en samlebetegnelse
for en familie av uforgrenede
polysakkarider som består av
1→4 bundet β-D-mannuronsyre
(M) og α-L-guluronsyre (G).
Disse er fordelt som G-, M- og
MG-blokker i polymeren På
grunn av sin evne til å danne
hydrogeler i nærvær av kalsium
under milde betingelser og uav-
hengig av temperatur har alginat
flere lovende biomedisinske
anvendelser. Gelegenskapene
avhenger av andelen av de to
monomerene samt deres fordel-
ing. Gjennomsnittlig G-blokk
lengde er korrelert til gelstyrke,
og MG-blokker har også betyd-
ning for gelens makroskopiske
egenskaper.
Formålet med dette arbeidet

var å studere fordelingen av
monomerene i kjeden, samt
struktur-funksjon sammen -
hengene for alginatgeler. Dette
innebar bruk av spesifikke
alginatnedbrytende enzymer
(alginat lyaser) samt utvikling og
karakterisering av en ny alginat
lyase med høy spesifisitet for G-
G bindinger. En metode for
separasjon og kvantifisering av
alginatoligomerer ble også utvik -
let og det ble laget et bibliotek av
oligomer standarder. 
Den observerte blokkfordel-

ingen i alginater fra brunalger

var bredere enn hva man for-
ventet ut fra NMR frekvenser og
statistiske beregninger. Mest
overraskende var funnet av en
fraksjon ekstremt lange G-
blokker med kjedelengde på over
100 i alle alginatprøvene, uav-
hengig av store forskjeller i G/M
forhold. En fraksjon av svært
lange M-blokker ble også påvist
mens MG-blokkene var betydelig
kortere.  Epimerisering av Poly-
M med mannuronan C-5
epimerasene AlgE6, AlgE64 og
EM1 ga G-blokklengder mellom
20 og 50. Kalsiumgeler laget av
Poly-M epimerisert med AlgE6
hadde høyere bruddstyrke, var
mindre rigide og kunne defor-
meres mer enn geler laget av
alginat fra brunalge. Studien
viser at det finnes funksjonelle
egenskaper ved alginatgeler som
ikke kan forklares utelukkende
med NMR analyse. Det ble fore -
slått at geler laget av alginat fra
brunalge kan sees på som et
komposittmateriale der lange G-
blokker har en rolle som
armeringsjern. 

Yo Hu dispu -
terte 30. april
2013 ved
NTNU med
avhandlinga
“Intracellular
and Subnuclear
Trafficking of
Activation-
Induced

cytidine Deaminase (AID)”.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for kreftforskning og molekylær
medisin med Hans E. Krokan og
Bodil Kavli som veiledere.

Det ervervete immunforsvaret
er en viktig del av vårt forsvar
mot farlige mikroorganismer og
kreftceller. B lymfocytter (B
celler) er en avgjørende faktor i
denne responsen og utfører sine
funksjoner ved å produsere anti-
stoffer. Gjennom utvikling og
seleksjon kan B celler i løpet av
noen dager til uker begynne å
produsere ulike former av høyt
spesifikke antistoffer mot et gitt
molekyl (antigen). Gener som
koder for antistoff gjennomgår
modifiseringer i form av soma -
tisk hypermutasjon (SHM) og
klasseskift rekombinasjon (CSR)
som ligger til grunn for disse
endringene. Både SHM og CSR
er helt avhengig av et protein,
aktiveringsindusert cytidin
deaminase (AID). AID deami -
nerer cytosin til uracil i DNA slik
at det dannes uracil:guanin ”mis-
matcher”. Slike feil i DNA blir
vanligvis reparert, men i aktiverte
B celler bidrar derimot DNA

reparasjonsproteiner til muta-
sjoner og trådbrudd i DNA som
er nødvendige for henholdsvis
SHM og CSR. AID endrer altså
aktivt vårt DNA og er derfor
potensielt farlig. Uregulert AID
aktivitet er assosiert med
utvikling av lymfekreft (B-celle
lymfom) og også andre kreft-
former. 
AID må komme inn i cel-

lekjernen for å endre sitt mål-
DNA. Hvordan AID trans-
porteres inn til cellekjernen var
omdiskutert og dannet bakgrunn
for dette prosjektet. Vi viser at
kjerneimport av AID er en aktiv
og energikrevende prosess. Vi har
kartlagt kjerneimport og kjerne -
lokaliserings-signalet til AID og
funnet ut at dette signalet også
dirigerer AID til nukleoli inne i
cellekjernen. Vi oppdaget at AID
sin biologiske aktivitet bestem -
mes av kjerneimporthastighet og
DNA-deaminerings aktivitet. Vi
fant også ut at AID befinner seg i
mRNA-splicing-relaterte struk -
turer som Cajal legemer og
”nuclear speckles”. Våre funn
avklarer noen tidligere kont-
roverser i feltet og bidrar til ny
kunnskap om mekanismer som
ligger til grunn for det ervervete
immunforsvaret.

Olga Sekurova
defended her
thesis “Studies
on the biosyn -
thesis of anti -
biotic nystatin
with emphasis
on regulation”
for the degree
of Doctor

Philosophiae on March 13, 2013.
The work was carried out at the
Department of Biotechnology,
NTNU.

Nystatin is an antifungal poly -
ene macrolide antibiotic produ -
ced by Streptomyces noursei.
Nystatin is currently being used
for treatment of superficial
fungal infections, and is consi -
dered a medically important
drug. However, until recently,
nothing was known about the
biosynthesis of this antibiotic in
S. noursei.This study is a part of
detailed investigation of the
nystatin biosynthetic machinery,
which was started first as an
attempt for the strain improve -
ment in order to increase the
nystatin production, and ended
up as an alternative approach
(targeted genetic engineering)
for generation of improved
antifungal polyene macrolides.
The pleiotropic regulatory locus
from S.noursei, which is able to

activate production of actinor -
hodin in S.lividans, has been
identified and characterized
during our initial studies on
nystatin biosynthesis. Interesting
features of the genes belonging
to the locus have been revealed.
This work was shortly followed
by the cloning and analysis of the
nystatin biosynthetic gene clus -
ter, and the model for nystatin
biosynthesis was suggested. The
regulatory gene locus has been
found within the cluster. Detail -
ed investigation of the regulatory
genes allowed the model for the
regulation of nystatin biosynthe -
sis in S. noursei to be proposed.
The results of studies described
above provided important infor-
mation needed for rational engi -
neering of novel polyene macro -
lides by manipulation of the
nystatin biosynthetic genes. The
two most active and less toxic
analogs were chosen for in vivo
tests in a mouse model, where
they proved to be considerably
less toxic and at least as active as
amphotericin B, the antifungal
antibiotic used for treatment of
systemic fungal infections. One
of the analogues became a drug
candidate for development as
new antifungal agents, and
currently is in pre-clinical stu-
dies. These results indicate that
genetic engineering is an effective
tool for obtaining new com -
pounds with improved thera -
peutic properties.

Anja Camilla
Vogeler Larsen
forsvarte den
15. mai 2013
sin avhandling
“The catalytic
subunits of
Protein kinase
A. Identifica -
tion and cha -

racterisation of different genetic
variants and their role in main -
taing signalling specificity” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Avdeling for ernæringsforskning
med Bjørn Steen Skålhegg som
veileder.

Et sentralt og mye studert
system for intracellulær signal-
overføring er Protein kinase A
(PKA)-signalveien. Via fosfory -
lering av spesifikke substrat-
proteiner formidler PKA effekter
av en rekke hormoner. Inaktivt
PKA holoenzym er en tetramer
bestående av en Regulatorisk (R)
dimer og to Katalytiske (C) sub-
enheter. Binding av to molekyler
syklisk adenosin 3’,5’-monofosfat
(cAMP) til hver R subenhet fri-

gjør C subenhetene fra R, og
dette aktiverer C. Det finnes ulike
vevsspesifikke varianter av både
R og C, og holoenzymets kom-
posisjon avgjør substratspesi -
fisitet og enzymkinetikk. I de
senere årene har det blitt økt
fokus på C subenhetenes betyd-
ning for PKAs lokalisering og
funksjon. Genene PRKACA og
PRKACB koder for de humane
variantene av de viktigste C sub-
enhetene, respektivt Cα og Cβ.
I sitt doktorgradsarbeid har

Larsen identifisert seks nye
hjernespesifikke PKA Cβ vari -
anter. I tillegg ble det ved geno -
misk sekvensering funnet flere
funksjonelle PRKACA enkeltnu-
kleotidvarisjoner. Ved hjelp av
blant annet bakterieekspresjon
og proteinrensing, in vitro fos-
foryleringsforsøk og cellestudier
har de nye genetiske variantene
blitt karakterisert. Avhandlingen
presenterer også funn etter yeast
two-hybrid screening-søk etter
C-interagerende proteiner. Et
relativt ukjent protein, Regulator
of chromosome condensation 1
(RCC1) and Broad complex,
Tramtrack and Bric à brac (BTB)
domain containing protein 2
(RCBTB2), ble identifisert som et
nytt PKA-substrat og som trolig
interaksjonspartner for spermie -
spesifikk Cα2. Doktorgrads-
arbeidet understreker betyd-
ningen av selv små genetiske
variasjoner og beskriver et nytt
substrat for PKA som kan være
relevant for PKAs funksjon i
spermier. 

Ann-Kristin
Molværsmyr
forsvarte den 7.
mars 2013 sin
avhandling
”Controlling
the oncopro -
tein c-Myb
molecular
mechanisms

and pharmacological strategies”
for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Institutt for moleky -
lær biovitenskap med Odd S.
Gabrielsen som veileder.

Transkripsjonsfaktoren og
onkoproteinet c-Myb har en
viktig rolle i kontroll av gener
som styrer proliferasjon og
differensiering av bestemte cel-
letyper, så vel bloddannende
stamceller som stamceller i tykk-
tarm og hjerne. Unormal c-Myb-
aktivitet, ofte forårsaket av gen-
duplisering, er assosiert med
flere typer kreft, f.eks. akutt
lymfoblastisk leukemi og kolo -
rektal kreft. Noen kreftceller er

helt avhengig av c-Myb for å
overleve. Dette gjør Myb til et
attraktivt mål for ny behandling.
For å kunne utvikle effektive
medisiner er det avgjørende å ha
detaljert kunnskap om c-Mybs
funksjon. 
Gjennom Molværsmyrs dok -

tor gradsarbeid ble det avdekket
nye molekylære mekanismer
som regulerer c-Mybs aktivitet.
Konjugering av proteinet SUMO
til c Myb er tidligere vist å redu -
sere Mybs transkripsjonelle
aktivitet. Doktorgradsstudiet
viser at denne reduksjonen
skyldes at SUMO hemmer en
aktiveringsfunksjon internt i c-
Myb, samt c-Mybs evne til å
samvirke med andre transkrip-
sjonsfaktorer. Denne funksjonen
utløses ved enzymatisk avspalt -
ing av SUMO. Dette fører til
rekruttering av acetyltransferasen
p300, økt acetylering av histon
H3 og H4 og aktivering av
målgener. Videre viser studiet at
SUMO ligasen PIAS1 fungerer
som en ko-aktivator for c-Myb.
Sammen med den pro-apopto -
tiske faktoren FLASH ble PIAS1
vist å øke c-Mybs transkrip-
sjonelle aktivitet og resultatene
foreslår et funksjonelt kompleks
der disse faktorene inngår.
Molværsmyrs arbeid omfatter
også screening, design og uttes-
ting av potensielle små-moleky -
lære forbindelser som kan hem -
me c-Mybs aktivitet. I samarbeid
med Tore Hansen ved Kjemisk
institutt ble flere effektive inhibi -
torer identifisert. Selv om mye
arbeid gjenstår for at disse skal
fungere spesifikt, vil slike for-
bindelser potensielt være av
betydning i kreftterapi. 

Ephrem
Debebe Zegeye
defended his
thesis entitled
“Biochemical
Characteri -
zation of the
DNA Helicases
RecG, XPB and
DinG in Myco -

bacterium tuberculosis” on April
3 2013 for the PhD degree. The
study was conducted at the
Centre for Molecular Biology
and Neuroscience (CMBN),
Department of Microbiology,
Oslo University Hospital-Riks-
hospitalet under the supervision
of Tone Tønjum and Seetha
Balasingham. 

Mycobacterium tuberculosis
(Mtb), the etiological agent of
tuberculosis (TB), infects one-
third of the world’s population,
and has caused more human
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NBS-nytt ønsker i tiden frem-
over å gi en kort omtale av nye
doktorgrader. Det er redak-
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lokalforeninger som har
ansva ret for å lage disse
omtalene. Vi håper at nye
doktorander og deres veiledere
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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.



veileder og Lise Lund Håheim og
Turid Eide som medveiledere. 
I avhandlingen er data fra

Kreftregisteret koblet sammen
med informasjon fra hhv. helse-
undersøkelsen Oslo II og fra
Reseptregisteret for å identifisere
prostatakreftpasienter og beta -
blokkerbrukere. I Oslo II- kohor -
ten var det en signifikant assosia -
sjon mellom betablokkerbruk og
overlevelse; denne assosiasjonen
gjaldt dog kun for androgen -
depriverte pasienter. En svakhet
ved denne studien var mang-
lende informasjon om potensi -
elle konfunderende faktorer. Der-
for ble det utført en oppfølgings-
studie, der informasjon om alle
menn med en prostatakreft-
diagnose rapportert til Kreft-
registeret mellom 2004 og 2009
ble koblet med informasjon om
bruk av betablokkere fra Resept-
registeret. Her ble det observert
21% lavere prostatakreftdødelig -
het for betablokkerbrukere blant
alle pasienter med aggressiv
sykdom (sub-HR 0.79 [0.68-
0.91], p-verdi 0.001). Resultatet
er justert for alvorlighetsgrad ved
diagnose og andre faktorer som
kunne ventes å påvirke overlev-
else.
En potensiell rolle for β2-

adrenerg reseptor (ADRB2) i
utviklingen av kastrasjonsresis-
tens ble også undersøkt. En vevs-
mikromatrise med prostatakreft -
vev fra 40 pasienter behandlet
med androgendeprivasjon ble
immunhistokjemisk farget med
anti-ADRB2 antistoff. Det var
her en assosiasjon mellom lave
proteinnivåer av ADRB2 og ras-
kere utvikling av kastrasjonsresis-
tens. Ved bruk av stabile ADRB2
knock-down transfekterte
LNCaP-celler fant Grytli og
medarbeidere at lavere differen -
sieringsgrad hos celler med lavt
ADRB2-nivå kan være en poten -
siell mekanisme bak denne
observasjonen.

Helene
Knævelsrud
forsvarte den 3.
mai 2013 sin
avhandling
«Klasse III
PI3K og fos-
foinositidbind-
ende proteiner
i autofagi» for

graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Institutt for Medisinske Basalfag,
under veiledning av Anne
Simonsen, Harald Stenmark og
Kristian Prydz.

I sitt doktorgradsarbeide har
Knævelsrud identifisert to nye

proteiner involvert i autofagi.
Autofagi er cellenes søppelgjen-
vinningssystem og holder cellene
rene og friske ved å kontinuerlig
bryte ned avfall og mobilisere
energi ved stress. Autofagi er vist
å kunne hindre utvikling av kreft
og nevrodegenerative sykdom -
mer, og for å forstå og kunne
påvirke autofagiprosessen er det
viktig å kjenne til alle kompo -
nentene som er involvert. 
Lipid kinasen klasse III PI3K

og dets produkt, lipidet PI3P, er
nødvendig for autofagi. Siden det
er kjent at  proteiner med et PX
domene binder PI3P, ble det
undersøkt om et eller flere PX
domene proteiner er involvert i
autofagi. To proteiner som ikke
tidligere var beskrevet å ha en
rolle i autofagi ble identifisert.
Det ene proteinet, SNX18, ble
vist å interagere med kjente auto-
fagikomponenter og være nød -
vendig for dannelsen av auto-
fagosomer, vesiklene som frakter
cellens avfall til lysosomer for
nedbrytning. Det andre pro -
teinet, HS1BP3, ble vist å hemme
autofagiprosessen. I tillegg har
Knævelsrud sett på rollen til det
PI3K-assosierte proteinet
UVRAG i autofagi i forhold til
kreft i endetarmen. Det ble fun -
net mutasjoner i genet UVRAG i
30 % av en samling prøver fra
pasienter med endetarmskreft.
Siden UVRAG var tidligere vist å
være involvert i autofagi under-
søkte Knævelsrud om autofagi -
prosessen var normal i cellelinjer
fra endetarmskreft med eller
uten mutasjoner i UVRAG.
Ingen forskjeller i autofagi mel-
lom kreftcellelinjene ble funnet,
og autofagi ble heller ikke påvir -
ket ved fjerning av UVRAG i en
normal cellelinje. Dette viser at
mutasjoner i UVRAG kan gi
opphav til kreft gjennom andre
mekanismer enn endring i auto-
fagi.

Hiep Phuc
Dong forsvarte
den 18. februar
2013 sin
avhandling
”Multi-
parameter flow
cytometric
immun ophe -
notyping of

epithelial cells in effusions –
Technical improvements and
apoptosis measurement” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Avdeling for patologi, Radium-
hospitalet med Ben Davidson og
Bjørn Risberg som veiledere.

Funn av maligne celler i krop -
pens kaviteter er oftest ensbetyd-
ende med spredning fra ond -
artede svulster. Eggstokker, bryst,
lunge eller mage- og tarmka -
nalen er de hyppigst forekom-
mende utgangspunkter for
denne type spredning, men
primærtumor f.eks. malignt
mesotheliom kan også gi opphav
til et liknende klinisk bilde, og
det er diagnostisk utfordrende å
subklassifisere ondartede celler i
kroppens kaviteter. Dette pro-
sjektet har fokusert på optima -
lisering avflow cytometrisk
immunophenotyping med
hovedfokus på prøvehåndtering,
valg og titrering av antistoffer,
samt innstillinger av instrumen -
tet. På bakgrunn av dette ble
sammenhengen mellom mole -
kyler involvert i kreftcellenes
overlevelsesmekanismer og
kliniske parametere som kje-
moterapirespons og overlevelse
studert.
Molekylene som ble studert var

dødsreseptorer, caspaser, c-FLIP
og phosphatidylserine (PS).  Alle
disse er involvert i regulering av
apoptose, som er dysregulert i
kreftceller. Dong og medarbei -
dere etablerte en flowcytometrisk
metode for deteksjon av overflate
og intracellulære uttrykk av
markørene i kreftceller fra egg-
stokkreft som har spredd seg til
kroppens kaviteter. Høyt uttrykk
av kløvet (aktivt) caspase-3 ble
funnet assosiert med økt pasient-
overlevelse. Høyt uttrykk av
dødsreseptorene DR4, DR5 og
Fas i levende kreftceller ble funnet
assosiert med kjemotera piresis-
tens og høyt uttrykk av DR4 ble
funnet assosiert med dårligere
pasientoverlevelse. PS var generelt
høyt uttrykt i forhold til de andre
undersøkte apoptosemarkørene,
deriblant kløvet caspase-3 og -8,
samt dUTP i både godartete og
ondartede celler. Høyt nivå av PS
ble også funnet assosiert med
dårlig overlevelse.  Dette indike rer
at PS ikke er en pålitelig
apoptotisk markør.  Funnene
viser at denne type kreftceller i
serøse væsker har lav apoptose-
aktivitet, og dette er med på å for-
klare det aggressive forløpet og
dårlig pasientoverlevelse.

Ida Rosnes for-
svarte den  28.
februar 2013
sin avhandling
"Structure and
Dynamics of
Endonuclease
V Interactiong
with DNA" for

graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo.  Arbeidet ble utført ved

Avdeling for mikrobiologi og
Avdeling for medisinsk biokjemi
med Magnar Bjørås og Bjørn
Dalhus som veiledere.

Ida Rosnes og medarbeidere
avdekker i denne avhandlingen
ny kunnskap om reparasjon av
skadet DNA. Arvestoffet blir
konstant påført et stort antall
skader som følge av cellenes egen
metabolisme eller ytre miljøfak -
torer. Dersom skadene ikke blir
reparert kan de føre til muta-
sjoner, som igjen kan forårsake
redusert cellefunksjon, celledød,
tidlig aldring, kreft eller nevro -
degenererende effekter. Alle celler
er utrustet med et komplekst
nettverk av DNA-reparasjons-
proteiner som kontinuerlig
fjerner og reparerer ulike typer
DNA-skader, og sikrer dermed
genomets integritet og stabilitet.
DNA-reparasjonsproteinet
endonuklease V (EndoV) er vist
å være involvert i gjenkjenning
og fjerning av deaminerte DNA-
skader i prokaryote celler, spesielt
deaminert adenin. I tillegg gjen-
kjenner proteinet flere andre
DNA-skader, deriblant feilparede
baser, DNA-looper og forgrein -
ede DNA-strukturer. EndoV er et
svært konservert protein med
homologer i nær sagt alle former
for liv - fra bakterier til mennes -
ker. Dette indikerer at EndoV har
en viktig rolle i cellene. I denne
avhandlingen presenteres de
første tredimensjonale struk -
turene av EndoV i kompleks
med to ulike DNA-skader;
deaminert adenin og en DNA-
loop. Strukturene har ledet til
viktig informasjon om hvordan
proteinet gjenkjenner og kutter
DNA-skader på atomært nivå.
Særlig interessant var oppdag-
elsen av et konservert kilemotiv
på proteinoverflaten til EndoV.
Dette motivet er vist å fungere
som en sensor for gjenkjenning
av ustabilitet (skader) i dobbelt-
rådet DNA. Ved også å utføre
enkelt-molekylstudier viste
Rosnes og medarbeidere at
EndoV skanner den generelle
konturen til DNA-molekyler
med en svært høy hastighet. Når
proteinet kommer til skadede og
ustabile områder på DNA-trå -
den, er Rosnes og medarbeideres
hypotese at slike områder først
detekteres av kilemotivet, og at
EndoV så går inn i et lang-
sommere ”reparasjons-modus”.

Jørgen A. Gravning forsvarte
den 23. mai 2013 sin avhandling
“Cardioprotective Mechanisms
in Ischemia-Reperfusion Injury
and Heart Failure — Experi -
men tal and Clinical Studies Dis-

3332

deaths than any other bacterial
pathogen. Mtb is an intracellular
pathogen of human macro -
phages, and is subjected to
multiple forms of genotoxic
stress during infection and
pathogenesis. The Mtb DNA is
thus a prime target for the host-
derived defense mechanisms. It is
most important that damaged
DNA is repaired to maintain the
integrity of the Mtb genome.
Helicases are a group of molecu -
lar motor proteins that couple
ATP hydrolysis to the separation
of duplex nucleic acid strands,
and are thus required in virtually
every aspect of nucleic acid
metabolism. 
Zegeye studied the biochemi -

cal properties of hitherto uncha -
racterized Mtb helicases, namely
RecG, XPB and DinG, in order to
understand their functional roles
in Mtb DNA metabolism. His
study revealed that the three
enzymes are bona fide helicases
with a broad DNA substrate
specificity, suggesting a potential
involvement in multiple DNA
transactions, including repair,
recombination and replication
fork rescue. All the three heli -
cases are DNA-dependent
ATPases, which are fuelled by the
hydrolysis of ATP or dATP.
Further, using site-directed
mutagenesis, several amino acid
residues critical for the activity of
RecG were identified. His study
also linked a functional conse -
quence to naturally occurring
single nucleotide polymorphisms
in the activity of RecG. Collec -
tively, this study provides impor -
tant insights into the possible
functions of Mtb helicases and
facilitates subsequent attempts to
delineate the precise roles of
these helicases in the adaptation,
fitness and acquisition of drug
resistance.

Evita M.
Lindholm for-
svarte den 7.
juni 2013 sin
avhandling
"Antiangio -
genic treat -
ment in breast
cancer – iden-
tifying res-

ponders and mechanisms driv-
ing resistance” for graden ph.d.
ved Universitetet i Oslo. Arbeidet
ble utført ved Institutt for Kreft-
forskning, Radiumhospitalet
med Olav Engebråten og
Gunhild M. Mælandsmo som
veiledere. 

Angiogenese spiller en sentral
rolle for malign tumorvekst,

samt for spredning av kreften til
andre organer i kroppen. Mål-
rettet behandling mot vekst-
faktorer som stimulerer til
angiogenese ble derfor ansett
som en lovende kreftbehandling,
noe som ble underbygget av pre-
kliniske data. Kliniske studier i
brystkreftpasienter viste derimot
kun en moderat effekt i progre-
sjonsfri overlevelse, og ingen
økning i total overlevelse. Etters -
om brystkreft er en heterogen
sykdom kan noe av årsaken til de
negative resultatene skyldes
man gel på biomarkører for
prediksjon av respons. For å
optimalisere antiangiogenese-
behandling av brystkreftpasi -
enter trengs det derfor en dypere
forståelse av de biologiske pro-
sessene som bestemmer resistens
og/eller respons. Lindholm har
søkt å avdekke disse faktorene
ved  å studere de antiangiogene
effektene av medikamentet
bevacizumab, i to ortotopisk
voksende brystkreft-xenografter
av ulik subtype. 
Vekstforsøk viste at den basale

subtypen responderte på bevac -
izumab behandlingen, mens den
luminale var resistent. Kartlegg-
ing av de molekylære endringene
i tumorene avdekket metabolske
markører med mulig verdi for
monitorering av behandlings-
effekt, hvilket kan ha klinisk
verdi for å predikere nytten og
effekten av antiangiogenese
behandling hos brystkreftpasien -
ter. Videre ble det identifisert en
bevacizumab-indusert aktivering
av proteiner med antatt mulighet
til å drive videre tumorvekst.
Data fra proteinarray ble derfor
integrert med bioinformatisk
modellering, for å designe nye
terapikombinasjoner med håp
om å unngå eller utsette denne
resistensutviklingen. Påfølgende
in vivo forsøk i mus bekreftet en
signifikant bedret anti-tumor
effekt av de predikerte kom-
binasjonene. Resultatene viser
derfor mulighetene for å øke
effekten av antiangiogenese
terapi, samt muligheten for å
designe skreddersydde behand-
lingsstrategier for å motvirke
resistensutvikling. 

Georg Andreas
Gundersen
forsvarte den
18. juni  2013
sin avhandling
"Roles of aqua -
porin-4 in
brain fluid dy -
namics" for

graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Institutt for medi sin ske basalfag

under veiledning av Erlend
Arnulf Nagelhus, Anna Thoren
og John Michael Burk hardt.
Gundersen har vært med på å

oppdage en ny sirkulasjonsvei for
væske i hjernen. Sirkulasjons-
veien er avhengig av vannkanaler
i ulike cellemembraner for å
rense ut avfallsstoffer fra hjernen
og kan få betydning ved Alzhei -
mers sykdom. Hjerneødem er en
fryktet komplikasjon som ses ved
hjerneskade for eksempel ved
hodetraume, hjerneslag, hjerne -
tumor eller hjernehinnebetenn-
else. Ødemet kan gi økt int-
rakranielt trykk og lede til mer
alvorlig hjerneskade og i verste
fall død. Ødemet skyldes lekkasje
av vann, og hjernen er full av
vannkanaler. Vannkanaler for-
verrer hevelsen ved visse syk-
dommer i hjernen, men kan ha
viktige funksjoner hos friske.
Bedre kunnskap om hvordan
hevelse i hjernen kan forebygges
og hvordan hjernens vann-
kanaler virker kan åpne for ny
behandling av alvorlige syk-
dommer i hjernen.
I sin avhandling har Gunder -

sen og hans medarbei dere ut -
forsket vannkanalen aqua porin-4
sin funksjon og fordeling i hjer -
nen. Ved hjelp av in vitro og in
vivo visualisering av både vann-
kanalen og hjernens væskeflux
oppdaget de at kanal ene er en
viktig del av en hittil ukjent
sirkulasjonsvei for væske i
hjernen, som virker som et ren -
ses ystem for fjerning av avfalls-
stoffer. Systemet ser ut til å være
viktig for fjerning av stoffer som
hoper seg opp i hjernen ved
Alzheimers sykdom. Avhand -
lingen gir også svar på hvorfor
vannkanalene er så tallrike rundt
blodårer. Gundersen konkluderer
med at vannkanaler kan bli inter-
essante angrepspunkter for
medisiner i fremtiden.

Heidi Maria
Namløs for-
svarte den 15.
mai 2013 sin
avhandling
”Studies of
genome-wide
patterns of
gene expres-
sion and

methylation in osteosarcoma”
for graden ph.d. ved Universi -
tetet i Oslo. Arbeidet ble utført
ved Radiumhospitalet, under
veiledning av Ola Myklebost og
Leonardo A. Meza-Zepeda.

Namløs har i sin doktorgrads-
avhandling kartlagt genetiske og
epigenetiske endringer i osteo -
sar kom (beinkreft) for å få økt

kunnskap om mekanismer som
kan styre utviklingen og spred-
ning av osteosarkom. Osteosar -
kom er den vanligste formen for
primær beinkreft og oppstår
hyppigst hos barn og unge. Ved å
kombinere kirurgi med kje-
moterapi og stråling er det gjort
store fremskritt i behandlingen
av pasientene, men behandlingen
har også store bivirkninger. Hos
over halvparten av pasientene vil
kreften spre seg til andre organer,
og dette er hovedårsaken til en
høy dødelighet. Pasienter som
diagnostiseres med osteosarkom
som ikke har spredt seg har en 5-
års overlevelse på 60-70% mens
denne synker til 10-30% for
pasienter som diagnostiseres
med spredning. Namløs fant at
genet for kjemokinreseptoren
CXCR4, som kan stimulere celler
til å forflytte seg i kroppen, er
mer aktivt i svulster hos osteosar-
kompasienter der kreften sprer
seg til andre organer enn hos
pasienter som ikke får spredning.
Namløs har videre gjort en

kartlegging av genetiske og
epigenetiske endringer i osteo -
sarkom og normale prøver (bein
og beinceller). mikroRNA er
små, ikke-kodende RNA mole -
kyler som regulerer uttrykket av
gener post-transkripsjonelt.
Epigenetiske og genetiske end-
ringer i mikroRNA kan påvirke
viktige prosesser i kreftutvikling.
Ved bruk av mikromatrisetetek-
nologi ble et stort antall mikro -
RNA som viste systematiske for-
skjeller i aktivitet og CpG mety -
lering mellom osteosarkom og
normale prøver (osteoblast og
bein) identifisert. Endringer i
mikroRNAene kan forstyrre den
normale modningen og celledel-
ingen av beinceller, og kan virke
som krefthemmere og onkogener
i osteosarkom. Arbeidet viser
hvordan man kan kombinere
molekylærbiologiske analyser
med bioinformatiske metoder
for å legge et grunnlag for bedre
forståelse av kreftmekanismene.

Helene
Hartvedt
Grytli forsvarte
den 25. april
2013 sin
avhandling
«Prostate
Cancer Pro-
gression and
Mortality-

Focus on �-blocker use and �2-
adrenergic receptor level» for
graden ph.d ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Institutt for Kreftforskning,
Radiumhospitalet, med Kristin
Austlid Taskén som hoved-
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secting the
Functional
Effects of
Connective
Tissue Growth
Factor
(CTGF/CCN2)
in the Heart”
for graden
ph.d. ved Uni-

versitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Institutt for kirurgisk
forskning, Rikshospitalet med
Håvard Attramadal og Otto A.
Smiseth som veiledere.

På tross av store behandlings-
fremskritt er hjertesvikt fremde -
les en viktig årsak til død og
syke lighet på verdensbasis. Bedre
forståelse av de underliggende
mekanismene ved hjertesvikt
anses som viktig for å finne nye
angrepspunkter for behandling.
Graving har undersøkt betyd-
ningen av proteinet CTGF/ -
CCN2 (Connective Tissue
Growth Factor) ved infarktskade
og hjertesvikt. 
Ekspresjonen av CTGF i kar-

diomyocytter er forhøyet ved
både ischemisk og ikke-ische -
misk hjertesvikt. For å studere
betydningen av CTGF i hjertet
ble det benyttet transgene mus
med hjertespesifikt overuttrykk
av CTGF (Tg-CTGF mus), i til-
legg til rekombinant CTGF
peptid. Innledende studier viste
at Tg-CTGF mus hadde normal
hjertefunksjon og kun hadde lett
forhøyede kollagennivåer. Det
var ingen holdepunkter for
vesentlig fibrose, som navnet
skulle tilsi. Ischemi/reperfusjons-
forsøk, både ex vivo og in vivo,
avdekket mindre infarktstørrelse
i hjerter fra Tg-CTGF mus
sammenliknet med kontrollmus.
Forbehandling av hjerter med
rekombinant CTGF før ischemi
reduserte også infarktstørrelsen.
Ved isoproterenolstimulering av
hjertevev fra Tg-CTGF mus fant
Graving økt desensitivisering av
β-adrenerg reseptorsignalering,
forårsaket av økte nivåer av
kinasen GRK5. Videre ble serum -
nivåer av CTGF hos pasienter
etter førstegangs infarkt relatert
til funn ved serielle MR-under-
søkelser av hjertet. Pasientene
som responderte med økende
serumnivåer av CTGF etter
hjerteinfarktet hadde bedre ejek-
sjonsfraksjon og infarkttilheling
etter ett år, sammenliknet med
de som hadde uendrede eller
lavere nivåer. Disse funnene
understøtter at CTGF virker
gunstig ved hjertesykdom og
hjertesvikt også hos mennesker.

Linn Kristin
Akslen-Hoel
forsvarte den
13.mai 2013
sin avhandling
“Classical and
non-classical
transport of
proteoglycans
in epithelial

cells” for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Institutt for bioviten-
skap med Heidi Tveit og Kristian
Prydz som veiledere.

Epitelceller har membrando -
mener med ulik struktur og
funksjon; det apikale vender mot
kroppens hulrom, og det baso -
laterale er i kontakt med blodfor-
syningen og ekstracellulær mat-
riks. For å opprettholde polari -
sert struktur og spesialiserte
funksjoner, er riktig protein -
sortering i den sekretoriske vei
essensielt, fra endoplasmatiske
retikulum, via intermediate
compartment (IC) og videre i
Golgi-apparatet. Mens det har
vært hevdet at proteinsortering
til apikal og basolateral side først
finner sted sist i Golgi-apparatet
(trans-Golgi nettverk) har nyere
studier antydet at det også kan
skje før Golgi-apparatet, siden
noen proteiner kan nå celleover-
flaten uten typiske Golgi-modi -
fikasjoner. Sammen med økt
fokus på segregering av proteiner
tidlig i den sekretoriske vei, har
dette medført oppdagelse av
Golgi-uavhengige transportveier
som gir endring i post-trans-
lasjonelle modifikasjoner og
derved påvirker proteiners
aktivitet/funksjon. Akslen-Hoel
har i sitt doktorgradsarbeide
studert sortering og transport av
proteiner, via klassiske og ikke-
klassiske veier.
Proteoglykaner (PG)

modifiseres med glykosamino -
glykaner (GAG) i Golgi-appara -
tet, og er på grunn av stor størr-
elsesforskjell med og uten GAG
egnet til studier av Golgi-avhen -
gig og -uavhengig transport.
Akslen-Hoel og medarbeideres
studier av sekretoriske og trans-
membrane PG viste Golgi-uav-
hengige veier til både apikal og
basolateral side, som ble indusert
eller økte med Brefeldin A - en
hemmer av Golgi-avhengig
transport. Golgi-uavhengig
basolateral transport av synde -
kan-1 (Syn-1), synes å forlate den
klassiske vei i IC. Transport av
uglykosylert Syn-1 er COPII-
avhengig, men uavhengig av
mikrotubuli. Uglykosylert Syn-1
ble også påvist i membranfrak-
sjoner fra rottenyre. Holens

forskning har ført til nye model -
ler for intracellulær transport i
epitelceller.

Martina
Tesikova for-
svarte den 30.
januar 2013 sin
avhandling
”Distinctly
different dyna -
mics and
activi ties of
two steroid

recep tors at the same response
elements in vivo” for graden
ph.d. ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for biovitenskap under veiled-
ning av Fahri Saatcioglu.

Androgen- (AR) og Gluko -
korti koid (GR) reseptorene
tilhører familien av kjerneresep -
torer, en stor klasse av transkrip-
sjonsfaktorer involvert i genut -
trykk. Til tross for at AR og GR
er strukturelt beslektet og binder
til samme steder på DNA
(responselementer) vil de resul -
ter ende fysiologiske utfallene
være forskjellige. I den siste tiden
har histon deacetylase hemmere
(HDACis) fått mye fokus som
terapeutiske virkemidler i be -
handling av kreft og andre syk-
dommer. HDACis hemmer
proliferasjon og induserer cel-
ledød og siden både AR og GR
spiller viktige roller i cellevekst
og tumorigenese er effekten av
HDACis på den transkripsjonelle
aktiviteten til de to reseptorene
av interesse. I denne avhand -
lingen har Tesikova studert
hvordan AR og GR regulerer
genuttrykk på bindingssteder
felles for dem begge, når resep -
torene er behandlet med sine
respektive ligander og HDACis.
For å undersøke AR og GR bind-
ingsdynamikk, kinetikk og end-
ringer i kromatinstrukturene på
bindingsstedene, har Teiskova
benyttet et unikt cellemodellsys-
temet, mouse tumor virus
(MMTV) array i levende celler
og forskjellige molekylærbio -
logiske teknikker. Tesikova og
medarbeidere har funnet at på
disse bindingsstedene har de to
reseptorene forskjellig bindings-
dynamikk, kinetikk og endringer
i kromatinstrukturene. Disse
funnene viser at to nært beslek -
tede transkripsjonsfaktorer har
ulike aktiviteter ved samme
responselement. Resultatene
bidrar til videre arbeid for å
identifisere de bakenforliggende
molekylære mekanismene som
ligger til grunn for de forskjellige
transkripsjonelle prosessene
indusert av AR og GR. 

Nasser E. Bas-
tani forsvarte
den 4. april
2013 sin av -
handling:
”Biomarkers
for oxidative
stress and
antioxidant
status in pati -

ents with head and neck squa -
mous cell cancer and spinal cord
injury” for graden ph.d. ved
Uni versitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Avdelig for ernærings-
vitenskap, med Rune Blomhoff
og Thomas Gundersen som
veiledere.

Analyse av biomarkører i
biologiske materiale benyttes
rutinemessig i klinikken for å
evaluere sykdomsutvikling eller
farmakologisk respons på en
terapeutisk intervensjon. Det er
stadig behov for å etablere sen -
sitive analysemetoder for be stem -
melse av biomarkører som et mål
for oksidativt stress-rela terte syk-
dommer, og deres potensielle
anvendelser innen klinisk studier.
Bastani utviklet en sensitiv
kromatografisk metode (LC-
MS/MS) for be stem melse av
oksidativ stress biomarkøren 8-
epi-PGF2α, et mål for oksidativ
skade på lipi der. Metoden har
vært anvendt for å utvikle en for-
bedret prøve takingsteknikk for
bestemmelse av 8-epi-PGF2α i
såkalt”Dried Blood Spot". I tillegg
ble flere andre biomarkører
undersøkt med HPLC. I et klinisk
perspektiv ble metodene anvendt
for bestemmelse av biomarkører
for oksidativ skade og
antioksidantstatus i ryggmarg-
skadete pasien ter og øre-nese-
hals kreftpasien ter. Bastani har i
sin avhandling vist at nivået av
antioksidanter var vesentlig lavere
hos begge pasientgrupper
sammenliknet med friske kon-
troller, mens oksidativ stress var
høyere. I tillegg, hadde øre-nese-
hals kreft pasienter med høyt nivå
av karo tenoider bedre overlevelse
enn de som hadde lave nivåer.
Dette funnet indikerer at
optimaliser ing av antioksidant-
status i disse pasientene kan være
viktig for overlevelse og foreslår
videre oppfølgingsstudier
designet for å bedre antioksidant-
status ved å øke frukt og grønn-
saksinntaket. Avhandlingen viser
at de utvik lete metoder er viktige
verktøy for klinisk praksis og
biologiske forskningsprosjekter
som studerer antioksidantstatus
og oksidativ skade. 

Silje Zandstra
Krokeide for-
svarte den 26.
februar 2013
sin avhandling
“Biochemical
characteri -
zation of
mammalian
NEIL3 and

involvement inrepair of hydan -
toin lesions in proliferative
tissue” for graden ph.d.ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved avdeling for Medi -
sinsk Mikrobiologi, Rikshos-
pitalet med Magnar Bjørås og
Luisa Luna som veiledere.

I sitt doktorgradsarbeide har
Krokeide studert DNA glyco -
sylasen NEIL3 som er viktig for
differensiering av neuronale
stamceller. Arvematerialet vårt er
konstant eksponert for DNA-
skadende agenser. UV stråler fra
sol og solarium og mutagene
stoffer som tobakksrøyk og
plantevernmidler er kilder til
skade som vi til en viss grad kan
beskytte oss mot. Reaktivt oksy -
gen (ROS) derimot, dannes som
et biprodukt etter normal cellu -
lær metabolisme og er en kon-
stant trussel mot DNA. ROS
genererte oxidative base-skader
er svært mutagene og kan føre til
kreft og genetiske sykdommer.
NEIL3 er en DNA-glycosylase
som gjennkjenner og fjerner de
oksiderte baseskadene guani -
dinohydantoin (Gh) og Spiroi -
minodihydantoin (Sp) fra proli -
fererende vev. I det ene arbeidet
som presanteres i avhandlingen
viser Krokeide og hennes med-
arbeidere at NEIL3 er viktig for
differensiering av neuronale
stamceller i nyfødte mus. Ved
slag hos nyfødte, vil neuronale
stamceller lagret i hjernen nor -
malt sett differensiere og danne
nye nerveceller. Krokeides forsk-
ning viser at neuronale stam-
celler fra Neil3 knock-out mus
har redusert differensiering og
disse musene har svekket rege -
nerering av hjernevev etter slag.
Hydantoin-skader er  replika-
sjonshemmende og opphopning
av disse skadene i Neil3-defekte
celler er trolig årsaken til redusert
proliferering.

Trine M Reine
forsvarte den 8.
mars 2013 sin
avhandling
“Proteoglycans
in primary
human
endothelial
cells and in the
mouse kidney”

for graden ph.d. ved Universi -
tetet i Oslo. Arbeidet ble utført
ved Avdeling for Ernærings-
vitenskap med Svein O Kolset og
Trond G Jenssen som veiledere. 

Reine har i sitt doktorgrads-
arbeide studert  proteo glykane -
nes (PGenes) rolle både i pri -
mære humane endoteceller
(HUVEC) og i musenyrer.
Mange av PGene funksjoner
utøves via interaksjoner mellom
deres glykosaminoglykan (GAG)
kjeder og partnermolekyler.
Posttranslasjonelle modifika-
sjoner av GAG kjedene, inkludert
sulfatering, er avgjørende for
disses bindingsegenskaper. Dette
kan spille viktige roller i utvik -
lingen av diabetiske senkom-
plikasjoner, og særlig har hepa -
ransulfat (HS) PGer fått mye
oppmerksomhet i denne
sammenheng.
Reine og medarbeidere fant

endringer i både utrykk og
struktur av HSPGer i HUVEC
under diabetiske forhold. Vi
identifiserte også chondroitin /
dermatan sulfat (CS/DS) PGet
serglycin som et viktig PG i disse
cellene. Serglycin var lokalisert i
intracellulære vesikler og kolo -
kaliserte med kjemokinet CXCL-
1. Både inflammatoriske stimuli
og proliferativ status påvirket
utrykket og lokaliseringen. Dette
indikerer en rolle for serglycin i
lagring og sekresjon av part -
nermolekyler; viktig ved inflam -
masjon, proliferasjon og angio -
genese. Det er foreslått at redu -
sert sulfatering av HSPGer bidrar
til den reduserte renale filtrer -
ingen vi ser ved diabetisk nefro -
pati. Reine og medarbeider sam -
menliknet nyrer fra diabetiske
db/db mus med friske db/+ kon-
trollmus, men fant ingen effekt
på HSPG utrykk eller struktur.
De fant derimot en redusert
sulfatering og endret struktur av
CS/DS PGer. Denne nye observa-
sjonen indikerer en rolle for
CD/DS i utviklingen av diabe -
tiske senkomplikasjoner. Sett
under ett viser disse resultatene
en endring i PG utrykk og
struktur både i vaskulaturen og i
nyrene, relevant for studier på
diabetes og de medfølgende
komplikasjoner.

Angela Oppelt
forsvarte den
16. april 2013
sin avhandling:
“Novel regula -
tors of cell
migration” for
graden ph.d.
ved Universi -
tetet i Oslo.

Arbeidet ble utført ved Institutt
for Kreftforskning, Radiumhos-
pitalet, med Jørgen Wesche og
Harald Stenmark som veiledere.

Cellevandring spiller en viktig
rolle i flere biologiske prosesser,
som for eksempel i fosterutvik -
lingen, under sårheling og i
immunforsvaret. I tillegg er cel-
levandring avgjørende i kreft-
spredning. Oppelt og medarbei -
dere fant ved hjelp av et siRNA
screen tre enzymer involvert i fos-
foinositidmetabolisme (PI3K class
III, PIKfyve og MTMR3). Disse
enzymene leder til syntese av PI5P
og resultatene viser at dette lipidet
spiller en viktig rolle i reguleringen
av cellevandring. Studier i banan-
flue demonstrerte at denne
synteseveien av PI5P er konservert
og viktig in vivo. Videre ble det vist
at denne PI5P synteseveien er
viktig for cellevandring i flere
kreftcellelinjer og for invasjon av
lungekreftcellelinjen H1299 i et
mikroskop basert Transwell-
matrigel forsøk. En spesifikk
hemmer av PIKfyve ble vist å
bremse cellevanding i kreftcel-
lelinjer, noe som gir håp om at
medikamenter mot disse
enzymene kan være en mulig
angrepsvei mot spredning av kreft.
I den andre delen av dr. graden

har Oppelt og medarbeidere
karakterisert en ny negativ
feedback mekanisme for FGF
reseptor signalering. ERK1 og
ERK2 ble vist å fosforylere FGF
reseptor 1 på Serine 777 og dette
ledet til at tyrosinfosforylering og
nedstrøms aktivitet av reseptoren
ble redusert. Det viste seg at
denne mekanismen var viktig for
å hemme forhøyet cellevandring.
Forståelse av FGF signalering og
dens komplekse regulering vil
være viktig i utvikling av nye me -
dikamenter mot FGF reseptor.
Dette vil være viktig for de kreft-
typer som er avhengig av FGF
signalering slik som i visse tilfel -
ler av brystkreft og rhabdomyo -
sarkom.

Gro Live
Fagereng
defended her
thesis entitled
“Sorting and
transport of
proteins and
proteoglycans
along the se -

cre tory pathway of polarized
epithelial cells” on June 14th
2013 for the PhD degree at Uni-
versity of Oslo. The study was
conducted at the Department of
Bioscien ces under the super-
vision of  Heidi Tveit and Kris-
tian Prydz.

Proteoglycans, which are
proteins modified with long
unbranched glycosaminoglycan
(GAG) chains, are secreted from
both cell surface domains of
epithelial cells. In her thesis work
Fagereng transferred the GAG
attachment domain from the
proteoglycan serglycin to the
non-glycosylated, randomly
secreted protein rat growth hor -
mone (rGH). rGH carrying GAG
attachment sites was secreted
mostly to the apical medium,
indicating that the domain for
GAG attachment mediated
apical sorting in polarized epi -
thelial cells. The GAG chains
attached to apically secreted
serglycin were in previous studies
shown to be longer, but less sul -
fated than chains attached to
basolaterally secreted serglycin.
Fagereng and co-workers could
show that the differences are
coded by the protein core, since
the same differences were not
observed after transfer of the
GAG attachment domain of
serglycin to rGH. They could also
show that rGH passed through
the Golgi apparatus more rapidly
in direction of the basolateral
membrane than underway to the
apical cell surface domain. 
In addition to conventional,

Golgi-dependent secretion, seve -
ral routes bypassing the Golgi
apparatus to the plasma mem-
brane have been described.  The
transmembrane proteoglycan
syndecan-1 was observed at the
plasma membrane both with
GAG chains and as a GAG-free
variant. GAG-free syndecan-1
seemed to reach the plasma
membrane by a Golgi-inde -
pendent transport route.
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