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Vinter(møte)

Jeg kunne fortsette fra forrige NBS-leder og spekulert litt i hva den nye regjeringen har
å tilby forskere i sitt reviderte budsjett som kommer i morgen, men jeg tror jeg heller
skriver en litt annerledes leder denne gangen. Det er morgen 7. november og den
første snøen faller (i Oslo). Dersom det er mulig å bruke fjesboken min som en slags
meningsmåling er det svært delte meninger om snøen kommer for tidlig, for sent, eller
om den burde komme i det hele tatt. Det er vel likevel slik at det er likhetstegn mellom
Norsk Biokjemisk Selskap – og det årlige Biokjemiske Vinternmøte (det heter vel
kanskje offisielt kontaktmøte) med skiturer som 1., 2. eller 3. prioritet (avhengig av

hvordan forelesninger og festligheter rangeres) - så jeg tror vinteren er ekstra kjærkommen for mange
biokjemikere.  NBS har mange, men ønsker flere, unge medlemmer så jeg tenkte det var på sin plass å gå
gjennom historien til fjellvettreglene på NRK (og ja, jeg har smugtittet litt på Wikipedia et al). I løpet av
påsken 1967 omkom 18 personer i fjellet og Den Norske Turistforening og Norges Røde Kors lanserte
kampanjen «Aksjon fjellvett» under mottoet «Velkommen til fjells – men ta ansvaret selv». Fjellvettreglene
ble fornyet og flere kampanjer satt i gang for å spre godt fjellvett. I min ungdom ble fjellvettreglene
grundig presentert på NRK (i radio siden 1969 og på TV siden 1972). De var ledsaget av nydelig musikk
som alle over (og under?) 40 assosierer med fjellvettreglene. Det var her internett ble til hjelp: jeg trodde
det kort og godt var deler fra Svanesjøen av Tsjajkovskij som ble spilt, og kjøpte endatil en 3-LP plater
samling en gang på 70-tallet for å høre hele Svanesjøen (jeg har de fortsatt). Det riktige er at det er en
instrumentalversjon av «Daydream», komponert av medlemmer av den Belgiske rockegruppen Wallace
Collection. Daydream inneholder flere strofer fra Svanesjøen. Her kan du høre originalversjonen:  
http://www.youtube.com/watch?v=s-jGrVV44KI

Da avslutter jeg like godt med fjellvettreglene og ønsker alle NBS-medlemmer en god vinter!
1. Legg ikke ut på langtur uten trening.
2. Meld fra hvor du går.
3. Vis respekt for været og værmeldingene.
4. Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. Ha alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever.
5. Lytt til erfarne fjellfolk.
6. Bruk kart og kompass (og GPS?).
7. Gå ikke alene.
8. Vend i tide – det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.

Bare en ting til: det er ikke for sent å melde seg på Biokjemisk Vintermøte NUMMER 50 som arrangeres
på Røros torsdag 23. Januar til søndag 26. januar 2014. Jeg har tatt lærdom av brutte valgløfter og
skjønner at en skal være forsiktig med å love bort for mye dersom en ikke er i flertall – og jeg er helt klart i
mindretall. Jeg tror likevel jeg kan love alle som drar på Biokjemisk Vintermøte at det blir årets vitamin-
innsprøyting for kropp og sjel. 

PRESIDENT
Arne Klungland

Når dere nå mottar årets siste NBS-Nytt betyr det at det ikke er mange uker igjen til det
neste Biokjemiske Kontaktmøte. I januar arrangeres dette møtet for 50. gang. Det var
Hans Prydz som var initativtager til det første møtet. Disse møtene ble etter hvert så
populære at de samlet over 500 deltagere i flere år. Møtene har utvilsomt bidratt vesent-
lig til å heve kvaliteten av norsk biokjemisk forskning. De av oss som har vært med en
del år opplevde en kraftig nivåheving av møtene utover på 80- og 90-tallet. Det er godt
å se at det høye nivået har holdt seg, selv om møtedeltagelsen har blitt noe mindre de
siste årene. Forhåpentligvis blir mange av dere å se på Røros under jubileumsmøtet i

januar. Trondheimsmiljøet har tidligere vist at de kan arrangere møter på Røros med høy kvalitet både for
vitenskap og sosiale aktiviteter!

For at forskning skal være god er det essentielt at det er mulig å reprodusere publiserte data. I LabTimes
nr. 6-2013 var det for meg en oppsiktsvekkende artikkel om en utvikling som ikke bidrar til å legge for-
holdene til rette for at det skal være mulig å reprodusere data. Det opplyses i artikkelen at flere tidsskrifter
nå ikke ønsker at en skal oppgi produsent/kilde for reagenser da det kan oppfattes som reklame. For
eksempel står det i “Guidelines for Authors” i Journal of Organic Chemistry at ”sources of reactants,
reagents, and solvents should not be identified”. Dette er en farlig utvikling. Hvordan skal en kunne
reprodusere data dersom en ikke kan identifisere substansene som er brukt i forsøkene? Jeg mener det er
naivt å tro at det er uvesentlig informasjon.

Årets Nobelpris i fysikk ble tildelt Peter Higgs og Francois Englert for deres arbeid med beskrivelse av
Higgs-bosonet. Jeg minner dere om at det var en stor artikkel om jakten på Higgs-partikkelen i NBS-Nytt
nr. 2/2013.

Dette nummeret har flere artikler relatert til årets Nobelpriser i fysiologi og medisin til Rothman, Scheck-
man og Südhof. Kristian Prydz har en artikkel om denne tildelingen og Else Marie Fykse skriver om sitt
postdoc opphold hos Südhof. Jaakko Saraste gir en oppdatering på transport i Golgi apparatet, inkludert
en rapport fra et nylig avholdt møte der Rothman var en av hovedforedragsholderne. Visste du forresten
at Rothman i en årrekke var ”konsulent” for forskere på Storo?

I dette nummeret finner dere ellers artikler om treforskning på Ås, om bruk av ”impact factor” for
vurdering av vitenskapelige arbeider, diverse møtereferater og de faste spaltene med ordkløveri, biostreker
og Biorabiaten. Jeg håper innholdet faller i smak. Takk til alle bidragsytere til dette og årets tidligere hefter.

Til slutt ønsker jeg dere alle en God Jul og et Godt Nytt År! 
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 20134
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2014

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
1 10. februar 3. mars
2 12. mai 2. juni
3 25. august 15. september
4 10. november 1. desember
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Nobelprisen i fysiologi
eller medisin 2013

Nobelprisen i fysiologi eller
medisin ble i år tildelt James
E. Rothman, Randy W.
Schekman og Thomas C.
Südhof for ”deres oppdagelser
vedrørende maskineriet som
regulerer vesikkeltrafikk, et
viktig transportsystem i våre
celler”. Hvordan trans-
porteres nylagede proteiner
fra det endoplasmatiske
retikulum, gjennom Golgi-
apparatet til celleoverflaten
når de skal skilles ut av cellen
for å virke som hormoner,
signalmolekyler, immunolo -
giske aktører eller bygge-
steiner i ekstracellulært vev?

I
mai 1992 var jeg i Stock-
holm som deltaker ved en
konferanse innen int-
racellulær membrantrans-
port. En morgen i fro -
kostsalen satt jeg sammen
med min sjef under et tid-
ligere postdoktoropphold

ved EMBL i Heidelberg, Kai
Simons og hans minst like be -
rømte svoger Ari Helenius. Så
entrer James E. Rothman rom -
met og skrider mot bordet vårt,
siden vi faktisk er de eneste i
hele salen. Det er opplagt for
meg at jeg er novisen i rommet
og forståelig nok henvender Big
Jim seg til de to andre ved
bordet. Kai Simons spør imid-
lertid om han kjenner under-
tegnede, noe Jim selvfølgelig
ikke gjør. Før han skal håndhilse
på meg legger han en serviett
inni håndflaten og forklarer at
han har fått syltetøy på denne
(Jim got jammed). Dette var
trolig ikke sant, fordi servietten
satt etter håndtrykket klistret til
min hånd. Hvorfor var jeg så
svett? Dagen før hadde Roth -
man forelest om oppdagelsen av
NSF, SNAP og SNAP reseptorer,
de nå så velkjente SNAREs. Det
var selvfølgelig interessant,
siden SNARE-stoffet var helt
nytt og ikke ennå publisert.
Imidlertid snakket Big Jim
såpass lenge at chairman ble
urolig og etterhvert ba ham om
å runde av. Rothman henvendte
seg da til salen med følgende
spørsmål: ”Who wants me to
stop?” Siden ingen rakk opp
hånden, vendte han seg mot
møtelederen og sa: ”You see,
they want me to continue”.

De første årene av 1990-tallet
var da også (den foreløpige)
toppen av karrieren til James E.
Rothman. Men det begynte lenge
før. Rothman oppnådde sin B.A.
i fysikk ved Yale University i 1971
før han flyttet til Harvard hvor
han oppnådde ph.d. graden i
1976 for studier av fosfolipider i
ulike membransystemer, under
veiledning av E.P. Kennedy. En

FORFATTER: KRISTIAN PRYDZ, 
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, 
UNIVERSITETET I OSLO
E-post: kristian.prydz@ibv.uio.no

postdoktorperiode ved Mas-
sachusetts Institute of technology
(MIT) i gruppen til Harvey
Lodish førte definitivt Rothman
over i cellebiologien. Hos Lodish
studerte han glykosylering av
proteiner, noe som foregår i den
sekretoriske vei i eukaryote celler.
Etter dette etablerte Rothman seg
på egenhånd ved Stanford Uni-
versity og bygget opp sin egen
gruppe. Rothman interesserte seg
nå for hvordan glykosylerte
proteiner blir transportert til cel-
leoverflaten.

Noen år før (i 1988) hendelsen
i Stockholm hadde jeg møtt en
spinkel og beskjeden franskmann
med navnet Marc Block i Heidel-
berg. Marc var postdoktor i
Roth mans gruppe og var svært
avgjørende for identifikasjonen
av det maskineriet for vesikkel -
funksjon som Rothman er tildelt
Nobelprisen for, selv om han
ikke er blant de mest berømte av
Rothmans tidligere medarbei -
dere. Marc renset proteinet NSF

(N-ethylmaleimide sensitive
factor). Proteinrensing er for-
såvidt det muliges kunst, men for
hver batch av NSF tok Marc
utgangspunkt i 120 liter kultur av
CHO-celler (1). Dette gjentok
han altså flere ganger og hadde
renset det første proteinhånd -
taket, som senere førte til iden-
tifikasjon av SNAP-proteiner (2)
og SNARE-proteiner (3,4). Rot -
hman og hans medarbeidere
bidro også til å kartlegge ”the
coatomer” eller COP vesikler og
deres rolle (COPI særlig, men
også COPII) i intracellulær
transport. Hvilken rolle COPI
vesiklene spiller i den sekreto -
riske vei diskuteres av Jaakko
Saraste i egen artikkel.  

I 2008 ble det feiret 110-års
jubileum for oppdagelsen av
Golgi-apparatet i Pavia, på
samme sted hvor 100-års jubiléet
ble markert i 1998, som var på
den tiden modningsmodellen for
hvordan forlengs (anterograd)
transport gjennom Golgi-
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apparatet fungerer ble relansert,
til fortrenging av Rothmans
vesikkel-transport modell.
Rothman var ikke tilstede ved
noen av disse jubileene, men i
2008 deltok Schekman. Det var
også en gylden anledning for
Jennifer Lippincott-Schwartz til å
presentere sin rapid-partitioning
modell for det samme Golgi-
apparatet. På banketten havnet
jeg ved samme bord som
Schekman. Han var helt klart
stjernen, men det satt mange
rundt hvert bord, og jeg følte
meg ikke lenger som det mest
ubeskrevne blad. Schekman var
en omgjengelig type og det kom
fram i løpet av samtalen at hans
toleranse og omgjengelighet var
utviklet mens han vokste opp
blant norsk-amerikanere i
Minnesota. Ikke nødvendigvis
fordi han lærte dette av dem,
men man ble tolerant av å vokse
opp i deres midte. Imidlertid
fullførte Schekman både high
school og studier i California
(UCLA). Sin ph.d. tok han under
veiledning av Arthur Kornberg
(Nobelprisvinner i 1959) ved
Stanford University, på studier av
DNA replikasjon.

Under en postdoktorperiode
hos S. Jonathan Singer i San
Diego ble Schekman mer inter-
essert i membran-dynamikk. I
1976 sluttet Schekman seg til The
College of Letters and Science
ved UC Berkeley som uavhengig
forsker.  Han valgte å studere
sekretorisk transport i gjærceller,
også inspirert av Lee Hartwells
påvisning av gener involvert i cel-
lecyklus i gjærceller. Man visste
på den tiden at mange proteiner
produsert på ribosomer trans-
lokerte inn i lumen av det endo-
plasmatiske retikulum (ER) og
ble transportert videre i vesikler
til Golgi-apparatet og etterhvert
derfra til celleoverflaten, men
noen mekanistisk innsikt fantes
ikke. Schekman og medarbeidere
produserte mutante gjærceller og
identifiserte slike hvor protein-
eller vesikkeltransporten så ut til
å være forstyrret, for eksempel
ved at vesikler hopet seg opp i
gjærcellene fordi de ikke kunne
fusjonere med en målmembran.
Etter hvert hadde de identifisert
omtrent 50 gener av betydning,
som litt etter litt ble bekreftet å
ha like viktige slektninger i
pattedyrceller. Enkelt- og dob-
belt-mutante gjærstammer ble
isolert av en av Schekmans første

studenter, Peter Novick, og
Schekman selv og undersøkt i
mikroskop, hvorpå defekte gener
ble klonet fra de interessante
gjærstammene. Etter å ha forsøkt
en mer innviklet seleksjons-
metode valgte de å studere
tilfeldige temperatursensitive
gjærceller – celler som kunne
vokse ved én temperatur, men
som ikke klarte seg ved en annen
temperatur hvor vill-type celler
levde godt. Novick studerte da et
isolat som ble kalt sec1 og som
viste seg å ikke kunne gjen-
nomføre det siste trinnet i sekre-
sjonsveien.  Genene ble altså
klassifisert som sec gener, og
nummerert etter den mutante
gjærlinjens tallkode. Schekman
selv var særlig fornøyd med iden-
tifikasjonen av genet sec61, som
koder for proteinkanalen for
translokasjon av polypeptider
gjennom ER membranen.

Har så noen norske og/eller
nordiske forskere bidratt til
forskningen i noen av
laboratoriene til årets Nobelpris
vinnere? Fra Rothmans med-
arbeider-liste ser det ut til at bare
en fra Norden har bidratt. Erik
Fries, som er professor i Uppsala,
var postdoktor hos Rothman tid-

lig på 1980-tallet. Schekman har
publisert sammen med finnen
Marko Kaksonen i 2005, som
også har vært ved Berkeley, men i
et annet laboratorium. Kaksonen
er nå gruppeleder ved EMBL.
Nylig arbeidet også danske Mia
Kyed Jakobsen i Schekmans
gruppe og hun har publisert med
ham i år. Når det gjelder Thomas
Südhof har Else Marie Fykse som
er forsker ved Forsvarets forsk-
ningsinstitutt hele 7 felles pub -
likasjoner med ham i Pub med
fra perioden 1993-1995. Hun var
postdoktor fra 1992 til 1994 i
Südhofs gruppe, mens han for-
tsatt var ved University of Texas
Southwestern Medical Center i
Dallas. Hun beskriver erfaringen
med å være i hans gruppe i den
påfølgende artikkelen. 

Referanser
1. Block et al.: PNAS 85 (1988)

7852
2. Clary et al.: Cell 61 (1990)

709
3. Whiteheart et al.: J Biol

Chem 267 (1992) 12239
4. Söllner et al.: Nature 362

(1993) 318

Årets Nobelprisvinnere har mange honorære medlemskap og
har vunnet priser før. Mens Rothman og Schekman delte Albert
Lasker-prisen i 2002, fikk Südhof denne i år sammen med
Richard Scheller. Rothman, Südhof og Scheller delte Kavli-
prisen i 2010 (omtalt i NBS-Nytt nr. 6 i 2010), så Richard
Scheller, som nå arbeider i Genentech vil kunne oppfattes som
”fjerde hjul på vogna”.
Det er stor enighet om at de tre forskerne fortjener Nobel-

prisen. Schekman uttrykte likevel overraskelse, fordi det hadde
gått såpass lang tid siden de mest fundamentale oppdagelsene
ble gjort i dette feltet. Ved å se 10-15 år bakover på Nobel-listen,
kan man også få det inntrykk at de mest grunnleggende oppdag-
elser har tapt noe terreng i forhold til oppdagelser man lettere
kan tilskrive en medisinsk eller samfunnsmessig nytte. Desto
mer gledelig er årets tildeling om man er tilhenger av grunn-
leggende forskning.

Nobelprisvinneren som var ”konsulent” for forskere på Storo

Rothman holder foredrag på
Golgi-møte et par uker før
nyheten kom om at han var
en av årets tre vinnere av
Nobelprisen i medisin/fysio -
logi (se omtale av Golgi-møtet
på side 9-11)

James Rothman satt i mange år i “The Scientific Advisory Board" for Nycomed Amersham/Amersham
Health/GE Healthcare. Jeg har ikke klart å finne ut av hvor lenge Rothman satt i dette rådet, men jeg
mener det må være fra 2000/2001 til 2008/2009. I denne perioden var det mange forskere innen
biologiske fagområder på Storo som kom i kontakt med Rothman. Han kom diverse ganger på besøk
til Oslo for å delta i diskusjoner om våre prosjekter. Med hans kunnskap og direkte kommunikasjons-
form er det ikke til å underslå at det alltid var en viss spenning tilknyttet hans besøk. Resultatet av de
diskusjonene kunne være alt fra  gode råd om hva en burde gjøre videre i prosjektet til uinnpakkede
kritiske kommentarer med anbefaling til de ”høye herrer” om at arbeidet med det prosjektet burde
stoppes. 
Min siste kontakt med Rothman i denne funksjonen mener jeg var senhøstes 2007 og tidlig i 2008. Vi

var opptatt av hvilke studier vi burde utføre for å kaste lys over noen merkverdige bivirkninger som var
observert med ett av våre kontrastmidler. Topplederne var ikke overbevist om at vårt forslag til studie
burde finansieres. En grundig diskusjon med Rothman endte med at han sa seg enig i at studien burde
kjøres. Da gikk det ikke lang tid før vi fikk beskjed om å starte studien snarest mulig. Resulatetene vi
fikk i denne studien ble publisert (Kindberg et al.: Eur. Radiol. 20 (2010) 1636).

Tore Skotland
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an var den gang
(1983-1991) post-
doktor hos Michael
Brown og Joseph
Goldstein ved Uni-
versity of Texas
Southwestern Med -
ical Center, Dallas,

Texas, USA som begge tidligere
hadde fått nobelprisen (1985)
for oppdagelsen av LDL resep -
toren. Thomas C. Südhof fikk
sin MD i 1982 ved Georg-
August-Universitet i Göttingen
og senere samme år, doktorgrad
i nevrokjemi. Etter sin post-
doktor periode ble han forsker
og professor ved Howard
Hughes Medical Institute, Uni-
versity of Texas Southwestern
Medical Center, Dallas og i 2008
ble han utnevnt til professor
ved Molecular and Cellular
Physiology ved Stanford Uni-
versity, USA.  

I 1992, med doktorgrad i nev -
ro kjemi med fokus på synaptiske
vesikler, ankom jeg Dallas i Texas
for å starte min postdoktor kar -
riere hos Thomas C. Südhof. Der
kom jeg til et spennende og
aktivt miljø med fokus på klon-
ing og ekspresjon av proteiner
som er tilstede i nerveterminalen
og i vesikkelmembranen, og
produksjon av “knock- out” mus
som manglet slike proteiner. Det
var et internasjonalt miljø med
forskere og assistenter fra Japan,
Kina, Tyskland, Irland, Neder-
land, Polen, Russland, Kirgisistan
og USA. Plassen hver enkelt fikk
tildelt på labben var ikke stor.
Man fikk kun en liten lab benk,
og var man heldig fulgte det med
en nedsenket skrivebenk. Det var
et godt og inkluderende miljø, og
“Tom” (som Südhof ble kalt på
labben) sørget for god inspira-
sjon og at alle jobbet hardt. Jobbe
hardt var karakteristisk for alle
på labben, og spesielt for Thomas
Südhof selv. Han har en fantas-
tisk stor arbeidskapasitet, var
mye tilstede i labben, og fulgte
opp alle samtidig som han også
var mye ute på reise. Han for-

ventet hardt arbeid og det var
ofte seint på kvelden, nærmere
midnatt før siste student hadde
gått hjem og kakerlakkene kunne
ha labben for seg selv noen timer. 

Synaptiske vesikler er små
organeller (ca 30-40 nm) som
det finnes et stort antall av i
nerveterminalene i nervesys-
temet. Disse tar opp og lagrer
signalmolekyler (nevrotrans-
mittere). Signaler overføres fra
en nervecelle til den neste i
hjernen ved frigjøring av nevro-
transmittere (signaloverføring).
Det har lenge vært kjent at når et
aksjonspotensial depolariserer
den presynaptiske cellemem-
branen, åpnes Ca2+ kanaler og
Ca2+ strømmer inn i nerveter -
minalen og trigger en hurtig fri-
gjøring av nevrotransmittere ved
eksocytose. Synaptiske vesikler
fusjonerer med plasmamen-
branen, og nevrotransmit -
termolekyler frigjøres og bindes
til reseptorer i neste nervecelle og
dermed føres signalet videre.
Virkningen av de frigjorte nevro-
transmitterne er vanligvis av kort
varighet. Dette skyldes delvis at
transmitter forblir bundet til
reseptoren bare i noen få millise-
kunder, og delvis at synapse-
spaltene også inneholder enzy -
mer som spalter og inaktiverer
transmittermolekylene, eller de
fjernes ved reopptak kort tid etter
at de er frigjort. 

Forskningen i Südhofs gruppe
har kartlagt og identifisert de
molekylære mekanismene og
ulike proteiner som er involvert i
synaptisk vesikkel eksocytose og
endocytose. De har avslørt at
Ca2+ trigger eksocytose i
nervesystemet ved at Ca2+
bindes til proteinet synaptotag -
min-1 i vesikkelmembranen.
Synaptotagmin-1 bindes til
phospholipid-membranen på en
Ca2+ avhengig måte. I tillegg
bindes synaptotagmin-1 til
syntaxin-1 og SNAREs (1,2).
Complexin, et annet viktig
protein Südhofs gruppe har

identifisert og karakterisert, kon-
kurrerer med �-SNAP, men ikke
med synaptotagmin, for binding
til SNAP reseptoren.  Complexin
er viktig for å regulere Ca2+
avhengig synaptisk transmisjon,
som er vist ved hjelp av “knock-
out” mus som manglet com -
plexin (3,4).  Südhofs gruppe har
også identifisert proteinet Munc-
18 som bindes til proteinet
Syntaxin-1.  “Knock- out” mus
som mangler Munc-18 er vist å
mangle vesikkelavhengig trans-
mitterfrigjøring (5,6). 

Kort sammenfattet har grunn-
forskningen til Südhof og hans
medarbeidere beskrevet meka -
nismer for rask Ca2+ indusert
eksocytose i nerveter minaler og
hvordan denne reguleres og
dermed lagt grunnlaget for
fremtidig utvikling av legemidler
mot nevronale sykdommer. 
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any mature
proteins are
delivered from
the Golgi to the
plasma mem-
brane, where
they are secreted
to the outside of

the cell. We still don’t know the
reason for the stacked organiza -
tion of the Golgi cisternae, or
why the mammalian Golgi
stacks need to join into a ribbon
(Fig. 1). Namely, in cells of
many lower eukaryotic orga -
nisms the Golgi exists either as
separate stacks (such as in fruit
fly), or even as individual cis-
ternae (such as in Baker’s yeast),
but is still capable of efficient
protein processing, transport
and secretion. Another long-
term mystery has been how ER-
derived cargo proteins, after
their arrival at the entry face of
the polarized Golgi stacks (cis-
Golgi), are transported to the
opposite side of the organelle
(trans-Golgi). The time it takes
for different proteins to pass
through the Golgi varies from 5
to 20 minutes (e.g. for albumin
and procollagen, respectively).
Whether this difference is due
to the time required for proces -
sing, or the employment of
different transport mechanisms
and pathways (or both) have
remained a puzzle.                  

In 1998, marking the centen ary
of the discovery of the Golgi
apparatus, I wrote a short article
to NBS-Nytt summarizing the
current situation in the field of
Golgi trafficking (1). As men -
tioned by Kristian Prydz in his
presentation of this year’s Nobel
prize winners, the field was at the
time undergoing quite a turmoil,
possibly catalyzed by the upcom-
ing 100th anniversary. Namely,
the vesicle shuttle hypothesis,
which had dominated the field
for over a decade – largely due to
a series of influential studies from
James Rothman’s group – was
being seriously challenged by the

newly formulated cisternal
maturation hypothesis. Inter-
estingly, some of the proponents
of the latter model had their roots
in the Rothman lab (2, 3).
According to the vesicle shuttle
model the Golgi stacks constitute
stable entities and forward (cis to
trans) transport across the stacks
is mediated by COPI vesicles
(named after the protein coats
that cover their cytoplasmic
surface), which transfer cargo
proteins by hopping between the
cisternae (Fig. 2A). By contrast,
the cisternal maturation model –
a revised form of an earlier cis-
ternal progression hypothesis –
assumed that the cisternae them-
selves act as cargo carriers by

moving in cis-to-trans direction.
This movement is compensated
by COPI vesicles that transfer
Golgi residents, such as glyco -
sylation enzymes, in the opposite
(retrograde) direction (Fig. 2B).
It was postulated that such trans-
to-cis hopping of COPI vesicles
results in the maturation of the
individual cisternae, thus explai n-
ing the gradual changes in their
biochemical properties. The
composition and mode of ope-
ration of the COPI vesicles within
the Golgi stacks has been a matter
of controversy ever since.            

Now, in 2013, due to the
recognition by the Nobel
Assembly of the seminal studies
on the machinery of vesicular
trafficking, it is timely to take
another glimpse at where the
Golgi stands. In the middle of
September I participated in a
meeting in Bad Ischl in Austria
(close to Salzburg), gathering
about 120 Golgi enthusiasts from
different parts of the world. The
meeting was not blessed by the
Weather Gods (at times it rained
so heavily that I wished I had
stayed in Bergen), but this mis-
hap was more than compensated
by the interesting scientific pro-
gram. Rather than providing a
detailed summary of the

contents, I refer to the meeting
home page (www.meduni -
wien.ac.at/golgi2013/), as well as
a collection of reviews, published
in the September and October
issues of Histochemistry and Cell
Biology (4), covering part of the
presentations given at the mee-
ting. It suffices to say that the
traditional focus on the trans-
port, sorting and processing
functions of the Golgi appears to
be gradually shifting with the
discovery of novel roles of this
organelle in other key processes,
such as cell signaling, cell cycle,
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ved Max Planck Instituttet i
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Thomas C. Südhof, som hold
et seminar om kloning av
vesikkelproteiner. 
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The Golgi apparatus lies at
the heart of the cell’s
endomembrane system. In
most mammalian cells it
takes the shape of a ribbon, a
system of multiple (up to
100) cisternal stacks, which
are linked together to form
an extensive network. The
Golgi receives newly
synthesized proteins from the
endoplasmic reticulum (ER),
modifies them via
glycosylation (removal or
addition of sugar molecules),
sulphation, phosphorylation
and/or proteolytic processing,
sorts them into suitable
packages (vesicular, tubular
or large pleiomorphic
carriers) and finally sends
them to their appropriate int-
racellular destinations.

Fig. 1. The Golgi ribbon of a plasma cell visualized in the electron
microscope. The individual Golgi stacks, consisting of 5-6 flat cisternae,
are linked together by thin tubules of variable length. ER = endoplasmic
reticulum, M = mitochondria, N = nucleus.



puzzle could be that different
mechanisms operate in parallel
in the highly dynamic Golgi
stacks (11). Alternatively, as Jim
Rothman stated in his recent
essay: “somehow the forest may
have been missed for the trees
when it comes to the Golgi” and
“there must be a deeper
explanation for this organelle, a
core concept we are still missing
to explain” (12). One can only
disagree with press release of the
Nobel Assembly, and conclude
that despite the great progress
made in our understanding of
the molecular mechanisms of
vesicular trafficking, the role of
vesicles in transport – at least
when the Golgi apparatus is
concerned – still remains a mys-
tery.   
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cytoskeletal organization,
metabolism, calcium homeos-
tasis and cell fate. Also, there is
increasing evidence for the role
of the Golgi in cell polarity and
directional cell migration, and
even implications for its involve -
ment in the motility of cancer
cells. Paradoxically, the revelation
of these novel functions of the
Golgi takes place at a time when
the classical sorting and trans-
port functions of the Golgi still
remain enigmatic.       

Therefore, it was appropriate
that the two plenary lectures of
the meeting were dedicated to
the mechanisms of intra-Golgi
transport. James Rothman (Yale
University), one of this year’s
Nobel prize winners, discussed a
novel rim progression hypo -
thesis, which is in agreement
with previous ideas on the
division of the Golgi cisternae
into compositionally and
functionally distinct domains (5-
7). Lavieu et al. (8) prepared a
chimeric membrane protein
based on the CD8 antigen, con-
taining in addition a GFP tag and
four repeats of a domain (FM)
that self-aggregates in the lumen
of compartments. If the lumenal
space is narrow enough (as is the
case in the ER or the central
parts of the Golgi cisternae) the
transiently expressed protein can
form “staples”, adhesive contacts
between the two lumenal
surfaces that are large and dense
enough to be visualized in the
electron microscope. Important -
ly, the site of aggregation within
the secretory pathway can be
regulated by employing tem -
perature blocks and the for-
mation of staples reversed by
adding a small membrane
permeant FM ligand. Inter-
estingly, when placed in the
intermediate compartment/cis-
Golgi region by incubating cells
at 16oC, the staples appeared to
maintain their cis-Golgi position
over time, even when the tem -
perature block was removed,
speaking against the idea that
whole cisternae move in cis-to-
trans direction. In addition, the
authors investigated the fate of a
FM-containing chimera that
forms soluble lumenal aggregates
that can be found in the dilated
ends of the Golgi cisternae. In
the same cells where the staples
remain immobile the soluble
aggregates were evidently trans-
ported across the Golgi stacks as
they readily reached the
extracellular space. The authors
concluded that the central flat
regions of the stacks are static,

whereas the peripheral dilated
rims of the cisternae are dynamic
and active in cargo trafficking.
Thus, this new Golgi model
proposed by Rothman and
colleagues (Fig. 2C) combines
key aspects of the vesicle shuttle
and cisternal progression/ma -
tura tion models described above.

In the second plenary talk,
Alberto Luini (Institute of
Protein Biochemistry, Naples)
reported on the use of a very
similar approach to follow the
behaviour of a Golgi enzyme. In
this case, Rizzo et al. (6) attached
three FM modules to the cyto-
plasmic, transmembrane and
stalk domains of mannosidase I,
which determine the intracellular
targeting of this cis/medial Golgi
protein. In contrast to the
adhesive staples generated by the
CD8-based chimera employed
by the Rothman group, this self-
aggregating mannosidase I-based
construct is only capable of
forming plaques in the plane of
the membrane. Again, the for-
mation of the plaques can be
inhibited by the addition of the
small molecule ligand. Electron
microscopy verified that in the
presence of the ligand the
monomeric protein predo -
minantly localizes to the rims of
the cis/medial Golgi cisternae, as
well as to peripheral Golgi
vesicles and tubules, displaying a
distribution that is similar to that
of the full length mannosidase I
construct or the endogenous
enzyme. Strikingly, when the
ligand is removed the forming
plaques redistribute to the
central parts of cisternae and are
mainly found at trans-side of the
stacks. When the ligand is added
back the protein returns to its
original distribution. These
results are compatible with a cis-
ternal maturation process and
the idea the Golgi enzymes are
recycled in vesicular or tubular
carriers (Fig. 3). Evidently, the
plagues are too large to enter
such small carriers, explaining
their redistribution within the
Golgi stacks.              

These two studies employing
similar experimental approaches,
but arriving at conflicting inter-
pretations once again illustrate
the situation that has charac -
terized the Golgi trafficking field
in the past (10). More than 50
years after the first demonst-
ration of the operation of the
Golgi as a way station in the
secretory process (5), we still do
not know how it works. One
explanation to the ongoing

Fig. 3. Visualization of the Golgi apparatus in fibroblasts via the enzyme
mannosidase II.  A. The perinuclear Golgi ribbon seen by immuno-
fluorescence microscopy. B. Localization of mannosidase II in cis/medial
Golgi cisternae by immunoelectron microscopy. The arrowheads
indicate small vesicles (or cross sections of narrow tubules) that may
function in the transport of the protein between Golgi cisternae. The
non-quantitative method employed does not allow conclusions on the
distribution of mannosidase II between the central and distal parts of
the cisternae. ER = endoplasmic reticulum. 

Fig. 2. Three alternative models for intra-Golgi trafficking. A. According
to the vesicle shuttle hypothesis the Golgi stacks are stationary and for-
ward (anterograde) transport of secretory cargo and retrograde trans-
port of Golgi enzymes both occur via COPI vesicles (grey coats) that hop
from cisternae to cisternae. B. The cisternal maturation model states
that the cisternae themselves move in cis-to-trans direction and all COPI
vesicles are dedicated to transfer Golgi enzymes in the opposite
direction. C. The most recent model, the rim progression hypothesis,
proposes that the centers of the Golgi stacks are static, whereas the
dilated ends of the cisternae are mobile. Assuming that Golgi enzymes
largely reside in the stationary parts of the cisternae, the COPI vesicles
are proposed to mainly act in anterograde transport. The two latter
models can explain the passage of large-sized cargo, such as procollagen
or aggregated secretory proteins, across the stacks. It should be noted
that these diagrams do not take into account other possible transport
mechanisms, such as the formation of transient tubular connections
between the cisternae of individual or adjacent stacks. These simplified
diagrams also depict the intermediate compartment (IC), an organelle
that functions as an obligatory way station in the entry of ER-derived
cargo into the Golgi.  
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studere de molekylære meka -
nis mene som regulerer endo -
cytose i levende celler. Kirch-
hausen presenterte resultater fra
bruk av et relativt nytt 3D-
super-resolution-mikroskop (et
såkalt bessel beam plane illu -
mination mikroskop) hvor man
kan detektere intracellulære
aktiviteter i sanntid dypere inn i
cellen og til og med i vev. Han
mente selv at han ved bruk av
denne metoden hadde bevis for
at clathrinmediert endocytose
faktisk foregår også i celler som

gjennomgår celledeling, noe
som nær sagt vil være et para -
digmeskifte. Sandy Schmid
presenterte kvantiteringer og
matematisk remodellering av
mikroskopi i levende celler og
viste at clathrin-kledde områder
på plasmamembranen må pas-
sere et kritisk kontrollpunkt for
å modnes til funksjonelle
clathrin-kledde invagineringer
som kan avsnøres og danne
clathrin-kledde vesikler. Videre
viste hun at GTPasen dynamin,
som lenge har vært kjent for å
fungere ved avsnøring av mem-
bran invagineringer, også er
viktig på et tidligere stadium
ved at den er nødvendig for å få
dannelsen av clathrin-kledde
områder forbi det identifiserte
kontrollpunktet. 

Andre dagen på møtet var det
en sesjon som fokuserte på
clathrin-uavhengig endocytose.
Det er flere former for endo -
cytose som ikke avhenger av
clathrin, og stadig nye pathways
blir beskrevet. Norge var her
representert ved Kirsten Sand -
vig som snakket om sin nyeste
forskning på retrograd trans-
port av Shiga toksin. Harvey
McMahon fra MRC-LMB i
Cambridge fikk på flere måter

satt fart på møtet da han
presenterte en ny og veldig rask
clathrin-uavhengig endocyto -
semekanisme, ”the FEDx pat-
hway”. Denne endocytoseveien
som er spesielt aktiv i synapser
avhenger av blant annet
dynamin, aktin og endophilin.
Han viste videre at både epider -
mal vekstfaktorreseptor og
adrenerg beta-1 reseptor kan tas
inn i cellene via denne endo -
cytose veien. Ved bruk av fluore -
scensmikroskopi og levende
celler mente han å ha bevis for

at dannelsen av intracellulære
vesikler skjer i løpet av 1-2 se -
kunder. Dette speedet opp for-
samlingen og etter foredraget
var det en meget livlig diskusjon
om hvorvidt bevisene for denne
påstanden var sterke nok, eller
om konklusjonene var for-
hastet. I denne sesjonen var det
også to foredrag som handlet
om caveoler. Caveoler er spesi -
ali serte mikrodomener av plas-
mamembranen som er dekket
av proteinet caveolin på den
cytosoliske siden. Caveoler ble
første gang beskrevet i 1953,
men betydningen av og funk-
sjonen til caveoler er fortsatt
ikke fullstendig klarlagt, og i
den grad de deltar i endocytose
så synes det absolutt ikke å skje
ved FEDx hastighet. Ben
Nichols fra MRC-LMB i Lon -
don snakket om den moleky -
lære sammensetningen til
caveoler, hvilke andre proteiner
enn caveolin som er viktig for
strukturen til caveoler, deri-
blandt cavin-proteinene, og om
at caveoler har ulik sammenset-
ning i ulike celletyper. Rob
Parton fra Brisbane i Australia
fokuserte mer på funksjonen til
caveoler. Caveoler er rapportert
å være involvert blant annet i
regulering av lipidsammenset-

ningen på plasmamembranen
og i signalisering over plas-
mamembranen. Begge fore -
drags holderne fokuserte i tillegg
på at funksjonen til caveoler er
viktig for skjelettmuskulatur
der et eget caveolin, caveolin-3,
er uttrykt. Parton kunne bl.a.
vise hvordan de hadde utviklet
en egen ”tredemølle” for
sebrafisk der fiskene i ukevis
svømmer motstrøms før deres
muskler blir eksaminert.

Flere av sesjonene i løpet av

de fire dagene var viet ny inn-
sikt i mekanismer av seinere
trinn i endocytosesporet. Et av
høydepunktene var et foredrag
av Andrea Ballabio fra TIGEM i
Napoli som handlet om lyso -
somer og hvordan reguler ing av
lysosomer foregår i cellene. Kort
oppsummert presenterte Balla -
bio resultater som tyder på at
lysosomene har en mye mer
utstrakt funksjon enn kun å
bryte ned cellulært avfall sortert
dit fra autofagosomer, fagoso -
mer eller sene endosomer. I til-
legg til å fungere som en cellu -
lær avfallstasjon er lysosomene
involvert i sekresjon, cellens
energimetabolisme, reparasjon
av plasmamembranen og
cellulær signalisering. Videre
viste han at et nettverk av gener
regulerer lysosomenes funksjon
og at transkripsjonsfaktoren
TFEB er en slags hovedregu -
lator. TFEB lokaliserer på lyso -
somenes overflate og fungerer
som en metabolismesensor og
blir under visse betingelser
(f.eks ved stress eller sult) trans-
lokert til kjernen hvor den
stimulerer til uttrykk av gener
involvert i lysosomal biogenese. 

Ganske nylig har det frem-
kommet bevis for at det eks-

isterer kontaktpunkter mellom
endoplasmatisk reticulum (ER)
og membranen som omgir
andre organeller, blant annet
endosomer. Både Harald Sten -
mark og Emily Eden (UCL,
London) viste elektronmikro-
skopibilder som demonstrerer
at det er interaksjon mellom ER
og membranen av endosomer.
Emily Eden viste videre at det
kalsium- og fosfolipidbindende
proteinet Annexin A1 er invol -
vert i interaksjonen mellom
disse membranene og at ulike
slike membrankontaktpunkter
kan regulere signalisering fra
endosomer og avlevering av
kolesterol fra ER til endosomer.
Harald Stenmark kunne fortelle
at dannelsen av en type slike
kontaktpunkter er mediert av et
ER-lokalisert protein som kan
binde seg til PI3P som er anri -
ket på overflaten av endosomer,
og at slike kontaktpunkter er
involvert i transport av endo -
somer langs cytoskjelettet. 

Etter det siste foredraget
hadde Marino Zerial (MPI-
CBG, Dresden) en oppsum -
mering av møtet. Han kon-
kluderte som seg hør og bør, og
som sant var, at møtet var
veldig bra organisert med et
høyt faglig innhold. Han pekte
videre på at det, antagelig også
som seg hør og bør, fortsatt er
en del uenigheter i feltet. Han
mente dette til en viss grad kan
forklares med bruk av ulike
reagenser og metoder, og det ble
spekultert i om man burde hatt
flere standardreagenser som
kunne danne et felles grunnlag
for forskning på endocytose.
Det var utrolig mange fore -
dragsholdere som viste impo -
nerende bilder og filmer av
levende celler, og de fleste viste
resultater fra avanserte mikro-
skopiteknikker. Zerial stilte
imidlertid spørsmålstegn med
hvor de biokjemiske metodene
var blitt av, og om man ikke
burde utvide forskningsfeltet
litt, blant annet med flere stu-
dier på vev, organer og
organismer. 

Møtet ble avsluttet med
middag i sveitsisk stil hvor vi
fikk servert raclette. Under
middagen ble de delt ut pris til
de tre beste postere og ansvaret
for organiseringen av neste
endocytosemøte (om 2 år) ble
overlevert til Ludger Johannes
og Marta Miaczynska (IIMCB,
Warszawa). Etter middag var
det fest og dans utover natten
for de som ønsket det. 

E
ndocytosemøtet ble i
år organisert av
Marcos Gonzales-
Gaitan (Universitetet i
Geneve) og Ludger
Johannes (Institute
Curie, Paris). Det var
hele 25 inviterte

foredragsholdere, noe som
sikret et veldig høyt faglig nivå
på konferansen selv om pro-
grammet ble noe amputeret på
grunn av den daværende bud-
sjettkrisen i USA. To av de
inviterte foredragsholderne
tilhører nemlig NIH som var
pålagt å legge ned all aktivitet
inntil budsjettet var vedtatt!
Alle deltakerne bodde og spiste
sammen på konfransehotellet,
noe som skapte en intim
atmosfære godt tilrettelagt for
diskusjoner og for å knytte kon-
takter. Fra Norge deltok, i tillegg
til de to undertegnede, Harald
Stenmark, Kirsten Sandvig, Tore
Skotland, Alicia Llorente, Eva
Wenzel, Marte Sneeggen og Kay
Oliver Schink fra Institutt for
kreftforskning (OUS), Frode
Skjeldal og Duarte Mateus fra
Institutt for biovitenskap
(UiO), og Harald Husebye fra
Institutt for kreftforskning og
molekylær medisin (NTNU). 

Konferansen varte i 4 hele
dager, der hver dag var delt opp

i to sesjoner med ulike temaer.
Mellom sesjonene var det lunsj
og et par timer til fri disposisjon
som mange benyttet til avslapp-
ing på hotellet eller vandring i
fjellene som omgir Villars. En av
dagene lokket deler av den
norske og den danske delega-
sjonen med seg folk på ”topp-
tur”, noe som førte til at blant
annet chairman for ettermid-
dagssesjonen manglet da
sesjonen startet! Alle kom seg
imidlertid vel hjem. Siste dagen
på konferansen var det en
utflukt til et lokalt bade- og
rekreasjonsanlegg som er anlagt
over den varmeste kilden i
Sveits. Her kunne man få påfyll
av ny energi etter flere dager
med mye fagprat og intens
tankevirksomhet. Ellers var det
hver kveld livlige og høylytte
postersesjoner før felles middag
i hotellets restaurant. 

Som tittelen indikerer, var
fokuset på konferansen
endocytose. Endocytose er
betegnelsen på den
mekanismen cellene bruker for
å ta opp molekyler og partikler
fra cellens utside, men i videre
forstand omfatter det også
mekanismer for den int-
racellulære sorteringen av det
materiale cellene har tatt opp og
konsekvensene dette kan ha for

cellevekst og utvikling. Hele
endocytosesporet ble godt
dekket siden innleggene om -
hand let nyeste nytt både om
hva som skjer på plasmamem-
branen ved ulike former for
endocytose (egne sesjoner for
clathrin-avhengig og clathrin-
uavhengig endocytose), ny inn-
sikt om hva som foregår seinere
i endocytosesporet, samt betyd-
ning endocytose har for int-
racellulær signalisering og
omvendt. 

Konferansen ble åpnet med
en sesjon om clathrinmediert
endocytose, som er den mest
studerte formen for endocytose.
Tom Kirchhausen (HMS, Bos-
ton) og Sandy Schmid
(UTSWMC, Dallas) holdt hvert
sitt foredrag om hvordan de
aller første trinnene i dannelsen
av clathrin-dekkede invaginer -
inger av plasmamembranen
foregår, hvordan molekyler som
blir tatt opp ved endocytose blir
konsentrert i disse strukturene
og om kompleksiteten i denne
prosessen. Disse to har forsket
på de molekylære mekanismene
for de initielle trinnene i
clathrinmediert endocytose i en
årrekke, og er fortsatt blant de
ledende innen feltet. Begge
presenterte nye, forbedrete og
mer sensitive metoder for å

Endocytosemøte i de
sveitsiske alper

Embo konferansen ”Systems
dynamics in endocytosis” ble
avholdt 29. september – 4.
oktober i Villars-sur-Ollon,
Sveits. Konferansen som i
miljøet bare kalles
”endocytosemøtet”,
arrangeres annen hvert år.
Det er en relativ liten kon-
feranse med ca 150 deltakere,
hovedsakelig fra Europa,
USA og Canada. Norge var
sterkt representert med hele
12 deltakere.

FORFATTERE: VIBEKE BERTELSEN OG
ESPEN STANG, INSTITUTT FOR
KLINISK MEDISIN, UNIVERSITETET I
OSLO/OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
E-post: vibeke.bertelsen@rr-
research.no  og espen.stang@rr-
research.no Flesteparten av de norske deltagerne samlet i en kaffepause.
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The Norwegian Forest and
Landscape Institute has
recently set up a DNA
sequencing platform based
on Ion Torrent technology at
their lab in Ås to study
diseases of forest trees 
(Figure 1) and to develop
markers for improved
characteristics (for example,
wood quality and stress
tolerance).  Given that the
genome size of Norway
spruce (20 Gb) is nearly 10-
fold greater than in humans,
the challenges involved in
this research are formidable
(1).

S
everal projects in
Norway are using
Ion Torrent to sequ -
ence DNA.  Accord-
ing to an article
appearing in Nature
in 2011 (2), indivi -
dual sequences are

attached to beads in separate
wells of a multi-well semicon -
ductor chip.  Solutions contain-
ing DNA polymerase plus
individual dNTPs are then
sequentially injected into the
chip at a frequency of approxi -
mately 20 seconds per cycle.
Each time a nucleotide is incor -
porated into a growing DNA
chain, a proton is released and
this ionic change in an indi -
vidual well is detected electro -
nically.  Repeated cycles with
individual nucleotides plus chip
washes, combined with electro -

nic detection of nucleotide
incorporation in a multi-well
chip generate data on large
numbers of DNA sequences.  A
typical 2 hour run using an ion
chip with 1.2 million wells
(sensors) generates approx -
imately 25 million bases (25
Mb) of DNA sequence infor-
mation.  Ion Torrent machines
are produced by Life Techno -
logies, Inc. USA.  Their most
advanced chips have a capacity
for 165 million wells (3).

Adam Vivian-Smith, a resear-
cher trained in Australia, coord -
inates Ion Torrent sequencing at
the Norwegian Forest and Land -
scape Institute (Fig. 2).  Since
obtaining their machine in 2012,
they have sequenced gigabases of
DNA from various sources and
have established collaborations

with groups in South Africa, the
United Kingdom (UK) and
British Columbia.  Vivian-Smith
says that powerful sequencing
technologies and access to well-
characterized genetic diversity
can lead to significant advances
in tree science during the next 10
years.

A project in collaboration with
researchers in the UK involves
the die back disease of ash
(Fraxinus) caused by species of
the fungus Hymenoscyphus.
Even though use of ashes as
landscape trees in Norway is
limited, the ash die back disease
is a serious problem in Europe,

generally, with devastating
potential.  To identify deter mi -
nants involved in disease causa -
tion, the research group at Ås has
sequenced several isolates of
both virulent and non-virulent
strain of the fungus.  They are
also busy characterizing genome
diversity in 16 different ash
populations in Norway.

In contrast to ash, Norway
spruce (Picea abies) is a major
forest tree in Norway with sub-
stantial economic impact.
Accord ing to Vivian-Smith, over
the years the Norwegian Forest
and Landscape Institute has
collected spruce tree material
varying in wood quality, stress
tolerance etc.  The group has

already generated considerable
sequence information on these
trees.

Internationally, there are several
groups involved in sequencing the
Norway spruce genome.   A draft
sequence was published this year
in Nature (4, 5).  To give an idea
of the magnitude of the challenge
involved, this article reported that
the genome size in Norway spruce
is 19.6 Gb with 70% of the total
sequence involving high-copy
repeats, complicating assembly of
individual chromosome double
strands (n = 12) which are 1.6 Gb
average length.  Not surprisingly,
the 2013 Nature paper could only
assemble 4.3 Gb in sequences >10
kb with the longest continuous
sequence being <20 kb.

When asked by NBS-Nytt
about the future of DNA
sequencing of forest trees at Ås,
Adam Vivian-Smith said, ‘Hav-
ing completed nearly 2 years of
high-throughput sequence so far,
we’re looking forward to good
progress in the years to come.’
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Ion Torrents for 
Forest Trees

Norway spruce

Adam Vivian-Smith

Genome sizes of conifers and selected angiosperms with complete- or partially-sequenced genomes.  The
largest genomes presented belong to Pseudotsuga menziessi (Douglas fir) , Picea abies (Norway spruce, gran),
Picea glauca (white spruce, hvit gran), Pinus radiata (Monterey pine, Momtereyfur), Pinus taeda (Loblolly
pine, virakfuru) and Pinus pinaster (Maritime pine, strandfuru).  Taxodium distichum is Bald Cypress,
Sumpsypress.  The smallest genome in the Figure is Arabidopsis with a 0.135 Gb genome size.   Adapted from
Mackay et al 2012.

FORFATTER: JOHN EINSET, 
UNIVERSITET FOR MILJØ- OG
BIOVITENSKAP, ÅS.
E-post: john.einset@umb.no
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BILAD NBS-NYTT 4 - 2013Minneord - professor
Hans-Hermann Gerdes

Han var født 1953 i Thene, Tys-
kland og var tysk statsborger, og
fra 2003 professor i cellebiologi
ved Institutt for biomedisin,
Universitetet i Bergen. Han
hadde diplomutdannelse i kjemi
og var Dr. Rer.Nat. ved Univer -
sitetet i Marburg. Etter 3 år som
postdoktor stipendiat i enzymo -
logi (glycollate oxidase) i Mar -
burg skiftet han fagfelt til cel-
lebiologi. Først med et 3-årig
postdoktor stipend og deretter
som forsker ved Cellebiologi
programmet ved European
Molecular Biology Organization
( EMBL) i Heidelberg, i forsk-
ningsgruppen ledet av professor
Wieland B. Huttner. Her klarla
Hans-Hermann bl.a. primær-
strukturen av secretogranin II, et
sekretorisk lagringsprotein i
neuroendokrine celler. I 1991 ble
han ass. professor ved Neuro -
biologisk institutt, Universitetet i
Heidelberg, fra 2002 assoc.
professor  og avdelingsstyrer i
neurobiologi og fra 2003 ekstra-
ordinær professor.  Fra 1991
arbeidet forskningsgruppen
hans med mekanismer for sor -
tering av nysyntetiserte proteiner
fra endoplasmatisk retikulum
(ER)  til sekretoriske granula for
signal-mediert eksosytose via
den regulerte sekresjonsveien.
Hans-Hermann var en av
pionerene i bruk av det grønne
fluoresrende proteinet (GFP) til

å følge proteindynamikken i
sekresjonsvegen.

Han ble professor i cellebiologi
ved Institutt for biomedisin,
UiBergen i 2003, og forskningen
vedrørende den regulerte sekre-
sjon av proteiner, hormoner og
peptider fra nevroendokrine
celler ble videreført med hoved-
fokus på betydningen av myosin
Va og Rab3. Det store gjennom-
bruddet var  oppdagelsen av de
såkalte «tunneling nanotubes
(TNTs)» i 2004, en tidligere
ukjent form for kommunikasjon
mellom celler. Sammen med
Amin Rustom (Heidelberg) viste
Hans-Hermann vha. 3D ”live-
cell” mikroskopi (Science 303,
1007-1010) at det fantes
ultratynne (50-200nm)
intercellulære nanotunneler  i
feokromocytom tumorceller,
med en lengde på opp til flere
celle diametere, som overfører
organeller mellom slike celler.
Denne viktige oppdagelsen  har
siden stått  sentralt i de pro-
sjekter han har videreført i en
internasjonalt førende forsk-
ningsgruppe («Celledynamikk
og –kommunikasjon») her i
Bergen. Studiene har vist at syk-
domsfremkallende agens som
HIV-1 virus og prioner også kan
benytte TNTs for spredning fra
celle til celle. Med elektro -
fysiologiske teknikker har Gerdes
sammen med sine samarbeids-
partnere videre vist at TNTs kan
koble pattedyrceller elektrisk
over lange avstander, og at
depolarisering av én celle kan
overføres til en annen via TNT
(PNAS 107, 17194-9 in 2010).
For å sitere Nature (Nature
doi:10.1038/news.2010.482) «er
dette en helt ny og sensasjonell
form for cellekommunikasjon,
med bred relevans for en rekke
cellebiologiske problemstillinger,
fra embryonal utvikling til
hjerneaktivitet.» TNTs har vist
seg å være kortlevede strukturer
med en celletype-spesifikk halv-
eringstid. De kan dannes via
alternative mekanismer, og

myosin X og flere Rab-proteiner
ser ut til å være involvert i den
intercellulære overføring av
organeller.

Hans-Hermann Gerdes har
levert meget vesentlige og høyst
originale bidrag til vår forståelse
av sentrale cellebiologiske
mekanismer, og hans seneste
forskning på intracellulær kom-
munikasjon mellom celler via
TNTs fikk en uventet, brå og
dramatisk avslutning ved hans alt
for tidlige bortgang. Men forsk-
ningen på TNTs fortsetter i kon-
kurrerende internasjonale grup -
per, og enda en stund også her i
Bergen hvor Hans-Hermann
senere i år vil hedres med et
minnesymposium. 

Her hedrer vi hans minne.

For kolleger og venner ved
Institutt for biomedisin, 
Universitetet i Bergen
Torgeir Flatmark

Professor Dr. Rer.Nat. Hans-
Hermann Gerdes døde den
18. august  2013 etter et halvt
års alvorlig sykdom,  bare 60
år gammel. Ved hans død har
cellebiologien mistet en
betydelige vitenskapsmann.
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Matrix Pathobiology,
Signaling and Molecular
Targets

I
am a Master’s student at
University of Tromsø,
currently working on my
thesis with tentative title
“Purification of PG core
proteins from THP-1, U-
937 and MonoMac cells: In
vitro reconstitution of

proMMP-9/PG complexes and
the role of the GAG-chains”. I
am working under the super-
vision of Professor Jan-Olof
Winberg. I am trying to purify
different proteoglycan core
proteins from different leuke -
mic monocyte cell lines: THP-1,
U-937 and MonoMac cells by
column chromatography and
then reconstitute them with
proMMP-9 to see if they can
form proMMP-9/Proteoglycan
complexes or not. My aim is to
determine the motifs involved
in the interaction between these
two molecules.

Since my work demands the
knowledge of matrix metallo-
proteases, proteoglycans and it’s
complexes in the extracellular
matrix, participation in this
course gave me the perfect plat-
form to broaden my knowledge
in regards of these topics as this
meeting dealt around similar
background. The meeting was
composed of six complete
seminars that were introduced
and moderated by leading
scientists in their respective
fields. These seminars were:
Matrix Pathobiology, Interacti -
ons and Functions of Matrix
Macromolecules, Glycobiology
and Metabolic Regulation of
ECM molecules, Cell receptors
signaling and ECM based
nanotechnology, Signaling and
Disease Molecular Targeting and
Matrix regulation in health and
disease. The course included 47
plenary lectures, 73 posters
(presented in 3 poster sessions)
and 24 selected talks from the
posters. I was chosen to present
the poster ‘’Matrix Metallo-
protease-9/Chondroitin Sulphate
Proteoglycan complexes’’ from

our group and also to present the
poster as an oral presentation
(selected talk).

This meeting took place in a
beautiful island called Kos in
Greece. Kos is a magnetic island
with its exotic sea-sides, famous
archaeological sites, monuments
and castles. Kos is not just a tour-
istic place but it is the place
where Hippocrates 'the father of
western medicine' was born and
practiced medicine as well. The
first day of meeting in Kos
started with lectures and selected
talks followed by a welcome
reception. The next two days
were significantly utilized with
lectures from leading scientists in
their respective fields and also
selected talks mainly from
graduate and post graduate
students. It was also on the third
day that I presented my poster in
an oral presentation. Not only
was I the only master student to
be giving an oral presentation
but this was my first time
presenting a paper in front of
such huge panel of people as
well. Although I was feeling very
nervous before presenting the
talk, support from my supervisor
and also by other two senior
engineers from my laboratory
helped me boost my confidence.
The fourth day also started as the
other days, but after the lunch we
were taken to an excursion tour
where we got to take a glimpse of
the local culture of the Kos
Inhabitants. We were taken to
some historical sites, a famous
beach and a good restaurant for
dinner. The fifth day followed the
normal schedule of lectures and
selected talks with poster ses-
sions. However, for dinner we
were taken to a traditional Greek
restaurant and the day was
concluded by distributing the
‘’young scientist awards’’ to the
deserving participants. The sixth
and the final day only had
lectures and a farewell program.
And so the long and fruitful
lecture course was concluded

with a farewell reception and
departure of many participants
the same day. Our group
however decided to stay in Kos
an extra day and enjoy the Island
and its beautiful weather.

This meeting gave me an
excellent opportunity to learn to
prepare a poster and an oral
presentation and then present it
in front of so many experts of my
field. I also got to meet many
pioneers of this field of Matrix
Biology. Not only that, I also got
to experience the exquisite taste
of Greek weather, food and
culture. 

Together with my supervisor
and senior engineers of my
laboratory I took part in “4th
FEBS Advanced Lecture
Course on Matrix
Pathobiology, Signaling and
Molecular Targets” which
took place in Kos, Greece,
from 26th September to 1st
October, 2013.  FEBS-MPST
Lecture course is a biennial
meeting that has so far taken
place in great places of Greece
since 2007. I participated in
this meeting with travel
support from NBS.

AUTHOR: RANGITA DAWADI, TUMOR
BIOLOGY GROUP, UNIVERSITY OF
TROMSØ
E-mail: rda011@post.uit.no
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Nuclear receptor 
signaling

25. -30. august i år deltok jeg
på et FEBS-kurs på den vakre
og historiske øya Spetses,
Hellas. Spetses ligger litt over
2 timer med båt fra Athen og
er et populært feriested for
rike grekere.  Temaet på
kurset var “Nuclear receptor
signalling in physiology and
disease”.  Kurset hadde 74
deltakere fra hele verden
hvorav 56 var PhD-studenter,
tre var postdoktorer og resten
var seniorforskere. Alle
presenterte sin forskning ved
foredrag og/eller poster. 

YUAN ZENG FENG, PHD-STUDENT,
FARMASØYTISK INSTITUTT, UNI-
VERSITETET I OSLO
y.z.feng@farmasi.uio.no

lipidmobilisering, kan dette være
et kritisk ”checkpoint” for å
hindre metabolske dysfunksjoner
hos de med fedmerelaterte syk-
dommer. 

Den tredje dagen var fokuset
på hormonreseptorer og deres
rolle i kreftutvikling og kreft-
behandling. Steroidhormoner og
deres reseptorer (AR og ØR)
spiller en essensiell rolle i utvik -
ling og progresjon av brystkreft
og prostatakreft. Brystkreft er
den vanligste kreftformen blant
kvinner, og prostatakreft ligger
på topp når det gjelder død for-
årsaket av kreft i den vestlige
verden. For begge kreftformer
består dagens behandling av
antihormonterapi (tamoksifen
og bicalutamid) i tillegg til strål-
ing og/eller kirurgi. Problemet
med dagens legemiddelterapi er
at kreftsvulster utvikler terapire -
sistens gjennom endring av
resep torer, ko-faktorer eller økt
syntese av ligander og reseptorer.
Dr. Knudsen fra Philadelphia,
USA presenterte den transkrip-
sjonelle regulatoren USP22 som
en masterregulator for AR ved

prostatakreft. USP22 er opp-
regulert i prostatatumoren og er
assosiert med dårlig prognose.
Modulering av USP22 viser at
dette proteinet er viktig for ut -
vik ling av terapiresistens og en
aggressiv tumorfenotype, og fjer-
ning av dette proteinet reduserte
tumorvekst. Hun postulerte at en
USP22 modulator kan bli et nytt
legemiddel mot prostatakreft i
fremtiden.

Den siste dagen presenterte Dr.
Heneka fra Bonn, Tyskland
kjernereseptorenes rolle i Alz -
heimers sykdom. Amyloid-� (A�)
plakk, neurofibrillære fiber-
knuter og neuroinflammasjon er
viktige patologiske mekanismer
bak Alzheimer, hvor symptom -
ene er en gradvis progredierende
kognitiv svikt og funksjonssvikt.
Epidemiologiske studier viser at
inntak av NSAIDs (ikke-steroide
antiinflammatoriske legemidler)
reduserer risikoen for utvikling
av AS med så mye som 80 %.
NSAIDs er mest kjent som COX-
hemmere, men nye resultater
viser at aktivering av PPAR� av
NSAIDs er viktig for forebygging

av Alzheimer.  PPAR� ned-
regulerer proinflammatoriske
gener ved å virke som antago -
nisme på transkripsjonsfaktoren
NF�B. Studier viser at PPAR� også
reduserer A�-mediert aktivering
av mikroglia som immunceller i
hjernen og hindrer kortikal og
hippokampal nevronal celledød.
Effekten av PPAR�-agonisten
pioglitazon og NSAIDet ibu-
profen er underøkt i muse -
modeller for Alzheimer. PPAR�-
agonister (glitazoner) brukes i
dag i behandlingen av type 2-
diabetes ved å redusere insulin -
resistens. Moderate effekter på
A�-markører er observert med
ibuprofen, men mindre for
pioglitazon. Problemet med
pioglitazon er lav biotilgjeng-
lighet til hjernen, men ved økt
dose ble det observert mindre
mikroglial og astroglial aktiver -
ing, og mindre A� plakk. Kliniske
studier med glitazoner hos
pasienter med mild til moderat
Alzheimer viser en bedring i
kognisjon og hukommelse.
Lovende resultater må bekreftes i
større kliniske studier, og det må
også jobbes med å finne nye

PPAR� agonister siden de som
finnes i dag gir mye bivirkninger
og derfor er allerede flere av dem
trukket fra markedet.

Postersesjonen foregikk over to
dager. Den første dagen skulle
hver deltaker presentere for en
gruppe, og neste dag skulle halv-
parten stå ved posteren sin slik at
interessenter kunne stille spørs-
mål. I tillegg til posterpresenta-
sjonen ble også noen av deltak -
erne plukket ut til å holde en
muntlig presentasjon for alle.
Beste poster og presentasjon av
juniorforskere ble stemt frem. Vi
hadde også kollokvietimer som
de kalte «Beach Workshops». Her
kunne man melde seg på to av
fire oppsatte temaer hvor egne
resultater og det som var blitt
presentert diskutert flittig. Her
kunne man dermed få tips og råd
til egen forskning. Det var ellers
en uhøytidelig stemning på
kurset hvor man kunne ha fag-
lige diskusjoner med seniorfors-
kere både til frokost og middag.
Etter hvert foredrag ble det opp-
muntret til diskusjon, og da
spesielt spørsmål fra juniorfors-
kere.

Kurset ble holdt på Spetses
hotell som lå helt inntil strand -
kanten.  Etter morgenforedrag -
ene var det et par timer fri hvor
vi kunne bade og sole oss,
deretter etterfulgt av ettermid-
dags-og kveldsforedrag. En av
dagene hadde vi også tid til å
utforske mer av øya. Spetses er en
rolig øy med hestedrosjer og flott
natur. En sykkeltur rundt hele
øya med badetøy på bagasje-
brettet anbefales. Kurset ble
avsluttet med en avskjedsmiddag
på en lokal fiskerestaurant. Kur -
set var spennende og lærerikt, og
jeg har fått venner fra hele verden
som i fremtiden også kan bli
samarbeidspartnere. Jeg takker
NBS for støtten.

K
urset fokuserte på
regulatoriske prin -
sipper, ko-regulato -
rer, metabolisme og
inflammasjon hvor
kjernereseptorer er
involvert, samt
utvikling av ny

behandling. Kjernereseptorer
tilhører en stor familie av
ligand-aktiverte transkripsjons-
faktorer som spiller en sentral
rolle i kroppens evne til å res-
pondere på lipider, vitaminer,
hormoner eller andre intracel -
lulære signaler. Et bredt spekter
av fysiologiske prosesser er
regulert gjennom kjerneresep -
torer. For eksempel er hormon-
reseptorer som androgen resep -
tor (AR), progesteronreseptor
og østrogenreseptor (ØR)
viktige i reproduksjon og celle -
vekst, og derfor er disse resep -
torene også sentrale ved en del
krefttyper.

Glukokortikoidreseptorer er
viktige i glukosemetabolisme,
inflammasjon og stress, tyroid -
reseptorer spiller en sentral rolle i
oksidativ metabolisme og hjer -
ne utvikling, mens perok -

sisomproliferatoraktiverte
reseptorer (PPAR) er involvert i
lipid- og energimetabolisme og
spiller dermed en stor rolle i
metabolske sykdommer. Kjerne -
re septorer er et viktig legemid-
delmål, men blant annet på
grunn av reseptorenes brede
fysiologiske funksjon gir dagens
legemidler mye bivirkninger. Det
er derfor viktig å forske mer på
disse kjernereseptorene for å
kunne tilby pasienter et bedre
legemiddeltilbud i fremtiden. 

Dr. Mandrup fra Odense,
Danmark presenterte på kursets
første dag hvordan det transkrip-
sjonelle nettverket kontrollerer
adipocyttdifferensiering. Diffe -
rensiering til adipocytter i fettvev
er en nøye regulert prosess som
er mediert av to bølger av adi -
pog ene transkripsjonsfaktorer.
Den første bølgen av transkrip-
sjonsfaktorer øker transkripsjon
av PPAR� og C/EBP� (CCAAT/ -
enhancer bindende protein) som
er nøkkelspillere i den andre
bølgen. PPAR� og C/EBP� indu -
serer uttrykk av hverandre, bin -
der til overlappende regioner på
genomet og samarbeider i gen-

aktivering. Nye resultater viser at
synergistisk binding av PPAR� og
C/EBP� til felles bindingsseter på
DNA spiller en viktig rolle, spe -
sielt i aktivering av gener som er
involvert i lipid og glukose
metabolisme.

Den andre dagen presenterte
Dr. Herzig fra Heidelberg, Tys-
kland, hvordan TBLR1 (trans-
ducin beta-liknende relatert
transkripsjonell ko-faktor) kon-
trollerer lipidmobiliseringen i
hvitt fettvev. Lipidmobilisering,
også kalt lipolyse, er nedbrytning
av triglyserider til glyserol og
fettsyrer som igjen kan fungere
som energisubstrater for andre
organer. Lipolyse er viktig for
lipid turnover og fettlagring i
mennesker. Mus som mangler
TBLR1 i fettvev har en dysfunk-
sjonell fasteindusert lipolyse, og
når de blir satt på diett med høyt
fettinnhold har de en forverret
fettlagring, glukoseintoleranse og
insulinresistens. TBLR1-nivået er
økt under lipolytiske forhold i
hvitt fettvev både hos mennesker
og mus, og dette er også korrelert
med frie fettsyrer i serum. Siden
TBLR1 er en viktig regulator for
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The 15th International
Congress of Immunology

Med midler fra NBS fikk jeg
muligheten til å delta på den
internasjonale immunologi
kongressen som ble avholdt i
Milano 22.-27. august 2013.
Dette var den 15. kongressen
i rekken med over 5000
deltakere, mer enn 200
inviterte foredragsholdere,
deriblant flere Nobelpris-
vinnere og prominente fors-
kere. Det var mer enn 4000
abstrakts som ble presentert
som poster eller workshop
foredrag. Kongressen ble
avholdt på Milan Congressi,
et av Europas største kon-
feransesentre, bygd i 2002.

O
ffisiell åpning av kon-
feransen fant sted
om ettermiddagen
den 22. august, med
foredrag av Juels
Hoffman og Rino
Rappuoli i tillegg til
diverse musikalske

innslag. Grunnet tidlig avreise
fra Bergen torsdag morgen, ble
kveldens planlagte aktiviteter
noe avkortet, og vi startet heller
friske og opplagte til første
foredrag fredag morgen kl.
08.50. Fra fredag til tirsdag var
det fullt faglig program fra tid-
lig morgen og frem til siste
foredrag ble avsluttet kl. 19.15.
Det var kun to plenumsforedrag
hver dag, ellers foregikk det
parallelle symposia og works-
hops i opptil sju forskjellige
saler. Det var med andre ord
rikelig med emner å velge mel-
lom. Vi kunne dermed velge ut
foredrag som var spesielt inter-
essante og relevante for vårt
fagfelt, selv om vi også dessverre
gikk glipp av forelesninger som
gikk parallelt. 

Det var veldig stort å få høre
tidligere Nobelprisvinnere
snakke om sin forskning. Peter
Doherty holdt et foredrag titulert
«Fifty years of cytotoxic T cells»,
hvor han fortalte om oppdag-
elsene som førte til at han og
Rolf Zinkernagel, som jeg for
øvrig også fikk høre på kon-
gressen, fikk Nobelprisen i
fysiologi eller medisin i 1996.
Han la vekt på hvor dramatisk
forskningen har endret seg de
siste årene, og hvilke muligheter
vi har med dagens teknologi.
Han avsluttet med en oppford-
ring om at for å øke interessen
for forskning hos dagens ung-
dom må vi bli flinkere til å
benytte sosiale medier som face-
book og twitter, og informerte
om at han selv var en ivrig
twittrer. 

Fem fulle dager med faglig
input kan også bli litt overveld-
ende, enkelte av forelesningene

jeg valgte ut var svært detaljerte
og vanskelig å følge, mens andre
igjen var veldig interessante og
ikke minst underholdende. Mine
faglige høydepunkt under kon-

gressen stod Abul Abbas, Matt-
hias von Herrath og Mark Davis
for. Abul Abbas har blant annet
skrevet fagbøker i immunolgi
som brukes i undervisning, noe som kom veldig godt frem på

foredraget. Innholdet var veldig
pedagogisk og lett å følge med
illustrerende og fine figurer.
Foredraget hadde fått tittelen
«Immunological tolerance:
mechanisms and therapeutic
applications», hvor hans fokus lå
på egen forskning på vevsspesi -
fikke regulatoriske T celler. Matt-
hias von Herrath sitt foredrag
«Viruses and type-1 diabetes»,
var muligens det som jeg best

kunne relatere til egen forskning,
og det var veldig spennende å
høre hvordan ansatte i et far -
masøytisk firma fokuserer forsk-
ningen sin. Han presenterte kun
egne data, hovedsakelig studier
på Lagerhanske øyer i Type-1
diabetes og hvordan virusinfek-
sjoner kan bidra til utvikling av
sykdommen. Han mente blant
annet at oppreguleringen av
MHC-klasse I de observerer ikke
kan skyldes enterovirus, da de
ikke er persistente nok. Til slutt
vil jeg nevne Mark Davis sin
fore lesning «Immunology taught
by humans», kanskje det fore -
draget jeg likte aller best. Han
hadde utelukkende data fra
human forskning, og la mye vekt
på den store mengden infor-
masjon vi kan finne i en blod-

prøve fra mennesker og hvor
viktig denne informasjonen er
for å forstå human immunologi.
Han var snakket spesielt om
antigen repertoar og kryss-reak -
tivitet. Han viste blant annet at
rundt 50 % av friske blodgivere
de testet hadde hukommelses T
celler mot virus infeksjoner som
HIV og herpes. Det ble også vist
til data hvor vaksinering har
bidratt til beskyttelse mot mer
enn den aktuelle sykdommen.
Med framtreden av den nye
CyTOF teknologien, en kom-
binasjon av massespektrometri
og flow cytometri, så han for seg
mange store gjennombrudd i
forskningen. Avslutningsvis kom
han med en spådom om at
dataene som vil bli presentert på
den 16. immunologi konferansen

som skal avholdes i Melbourne,
Australia i 2016, kommer til å
være et resultat av nettopp denne
teknologien.
Jeg deltok på kongressen med

poster. Vi var i alt fem stykker fra
gruppen vår i Bergen. Det var en
postersesjon med flere immuno -
logiske emner per kursdag som
varte fra 13.20 til 15.00. Jeg
presenterte min poster under
emnet antigen prosessering og
presentering. Antallet postere per
sesjon lå mellom 600 – 800, slik
at det var litt vanskelig å få over-
sikt og umulig å bruke tid på
hver poster. Jeg skulle gjerne hatt
litt mer besøk på min poster,
men synes det var veldig lærerikt
og gøy å få delta.  

Konferansesenteret lå ca. en
halvtimes gange fra sentrum av
Milano, slik at vi fikk også
muligheten til å se litt av byen vi
besøkte. En av dagene tok vi
metroen inn til byen og gikk av
ved Piazza del Duomo, en
nydelig katedral midt i sentrum.
Der fikk vi også besøke den inn-
glaserte handlegaten Galleria
Vittorio Emanuele II, før vi gikk
hjem via Parco Sempione, et
kjempeflott grøntareal midt i
Milano. Samme helgen som vi
besøkte Milano var det seriestart
i den italienske fotballigaen, så på
søndagskvelden tok vi turen til
San Siro, hvor vi fikk se Inter
Milan ta sesongens første seier.
Milano var en kjempeflott by,
med mange ærverdige bygninger.
Men da august er en av de
varmeste månedene og lav-tur-
istsesong, var veldig mange av
butikkene og restaurantene feri-
estengt, så vi fikk ikke opplevd
Milano fra sin mest livlige side.

FORFATTER: KINE EDVARDSEN,
KLINISK INSTITUTT, 
UNIVERSITETET I BERGEN
kine.edvardsen@k2.uib.no Piazza del Duomo.

Galleria Vittorio Emanuele II

Arco della Pace, monument i
enden av Parco Sempione.
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Arnts biostreker er også i dette ”julenummeret” hentet fra en invita-
sjon til julefest i det biokjemiske miljøet i Bergen. I 1993 var man
opptatt av finansiering av nytt bygg via statsbudsjettet. Det bygget
ble senere  kjent som bygg for biologiske basalfag (BBB) og var inn-
flytningsklart i 2003. Arnt skriver om denne tegningen at alle ville
ha en bit av budsjettet (dinosaurer og studenter). Rektor presser
studentene inn på overfylte studieplasser og universitetsadminist-
rasjonen tauer bort de ansattes biler. Biokjemikerne i Bergen
håper på støtte fra høyere makter i form av biskopene Lønning og
Årflot.
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Arnts 
biostreker

VED ERIK BOYE

Mitt anliggende i dag er de
små notisene vi ser om
nyheter fra forsknings-
fronten i våre trykte medier.
Det er ikke så mange som
har slike oppslag, for kom-
petansen på dette feltet er
ganske mager blant jour-
nalister. Av og til undres
man på om forfatteren har
noen som helst forståelse
av innholdet. Det er regelen
at når en slik notis omfatter
et felt jeg (tror jeg) har litt
peiling på, er oppslaget helt
feil og villendende eller i
beste fall meningsløst. Er
det slik med andre, tils-
varende oppslag der jeg
ikke har nok kunnskap til å
avsløre feilene? Jeg er redd

for det. Mistanken bekreftes
av mine kolleger, også
innen humaniora. Forskning
er et så viktig felt at vi ikke
kan overlate det til jour-
nalister. Derfor, kjære bio-
kjemiker: Ta pennen fatt!

Jeg griper meg ofte i å
undres over hvilke kriterier
media bruker når de velger
ut nyheter fra forsknings-
fronten. For meg er den
forskningen som er
beskrevet, oftest menings-
løs og tyder på bortkastete
forskningskroner. Men
kanskje er selve forsk-
ningen OK, det er bare jour-
nalisten som ikke har fått
med seg poenget? Telle-

forskning er svært
popoulært i avisene, der
det refereres til telling av
dette og hint. Men ofte er
det en bekreftelse av det
alle vet. Noen sitater,
skrivefeilene er ikke mine:

”Nå bruker fedrene mer tid
med barn. Særlig far gjør
det, etter at fedrekvoten ble
innført i 1993. Færrest
dager tok menn i Vest-
Agder ut, mens økningen
har vært sterkest i Akers-
hus”. Det er jamen mye nytt
og spennende man kan få
vite gjennom forskning – for
ikke å si gjennom forsk-
ningsformidling. Slikt stoff
må vel trekke lesere?

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.

”Færre bruder bytter navn.”
Oppsiktsvekkende nyhet
lansert som ”Aktuell viten” i
Aftenposten –blant de få
forskningsnyhetene som ble
utvalgt.

”Kroppsdelen som er mest
utsatt for skader blant eli-
teseilere er knærne, men
skadene oppstår som regel
på land. Seilerne ble fulgt
av forskerne på land i ett
år”. Forskerne slapp i alle
fall å ferdes på sjøen.

Eller hva med denne over-
skriften fra Dagens Medisin:
”Gener kan forklare kjønns-
forskjeller”. Dette trodde
jeg vi har vært enige om i
hundre år.

Vi blir hele tiden oppfordret
til å formidle vår kunnskap
til allmennheten. Men
hvordan får vi påvirknings-
kraft? Journalistene er jo
ikke interessert i å formidle
forskning. De gjør det de er
satt til å gjøre, nemlig å
skrive det som fanger
lesere. Og det gjør de ved å
ha et ganske lettvint forhold
til logikk og fakta. Det er
ikke så viktig om det som
står, er riktig eller galt,
veiledende eller villedende.
Mot et massivt trykk av
uvitenhet må selv logikken
gi etter.

Forskningsnytt

Winnie Eskild utnevnt til Deputy
Treasurer i FEBS

Winnie Eskild har vært oppnevnt som
medlem av FEBS finanskomite siden 2012.
Våren 2013 ble hun utnevnt  til å være FEBS
kassererens stedfortreder (Deputy Treasurer).
Denne jobben innebærer deltakelse på FEBS
komiteenes møter, unntatt den som styrer
tidsskriftene, i stedet for Alan Fersht, FEBS
kassereren. Der vil hun delta i diskusjoner
angående økonomi og veilede komiteene etter
samråd med kassereren. Videre skal Winnie

lese alle rapporter fra FEBS komiteene, diskutere disse og bistå i
utforming av svar, samt fungere som daglig diskusjonspartner for
kassereren. Winnie er NBS sin representant i FEBS rådet.

FEBS har følgende komiteer:
FEBS advanced Course Committee
FEBS Fellowships Committee
FEBS Publications Committee

FEBS Education Committee
FEBS Science and Society Committee
FEBS Working Group on Integration
FEBS Working Group on the Career of Young Scientists
FEBS Working Group on Women in Science

FEBS komiteene og working groups består av representanter fra
medlemslandenes biokjemiske selskaper. Alle medlemsselskapene
har forslagsrett. Valg av deltakere i FEBS komiteene og working
groups skjer på den årlige generalforsamling/rådsmøte som
avholdes i forbindelse med FEBS kongressene. Hvert av medlems-
landenes biokjemiske selskaper har en representant i FEBS rådet. 

Det er viktig at NBS er godt representert i FEBS og NBS-Nytt
gratulerer Winnie med utnevnelsen.

Tore Skotland
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ASD dekker mange
ulike forsknings-
områder og kon-
gressen hadde omtrent
17 000 deltakere. Det
var flere parallell-
sesjoner hver dag. Det
var mange gode

foredrag, men det er særlig tre
jeg vil trekke frem. For de som
vil lære mer kan jeg oppfordre
til å se webcast som er til-
gjengelig for mange av
presentasjonene på
hjemmesiden til EASD. 

Første dag tok en av sesjonene
for seg ”Exercise physiology and
impact on ageing” hvorav to av
foredragene var svært inter-
essante. Det første var et foredrag
holdt av Chiara Greggio fra
Sveits. Hun snakket om ”Effect of
chronic exercise on skeletal
muscle mitochondria dynamics
in older adults”. Man tror at ald-
ring reduserer mitokondrieinn-
hold og -funksjon i skjelett-
muskel. Akutt trening har vist
promotering av mitokon-
drieremodellering, men i hvilken
grad kronisk trening modifiserer
mitokondrieinnholdet og de
ulike transkripsjonsfaktorene i
skjelettmuskel hos eldre er ikke
kjent. Greggios gruppe hadde
undersøkt effektene av kronisk
trening på mitokondriell
volumtetthet, mitokondrielle
proteiner og transkripsjons-
faktorer involvert i mitokondriell
biogenese og dynamikk. De
sammenlignet skjelettmuskel fra
10 eldre stillesittende voksne
(definert som at de trente
mindre enn én gang i uken) med
10 kronisk trente atleter i samme
aldersgruppe (gjennomsnitts-
alder var 67 år for begge grupper
samlet). Deltakerne gikk gjen-
nom en 4 måneders lang tren-
ingsintervensjon med tre uthold-
enhetstreningsøkter i uken. Stu-
dien viste at de kronisk aktive
hadde et høyere innhold av
mitokondrier, elektrontransport-
kjede(ETK)-komponenter og
mitokondrielle fusjonsproteiner

sammenlignet med de
stillesittende deltakerne.
Resultatene belyser derfor
effektene livsstil har på
molekylært nivå i mitokondrier,
og at aldring i seg selv kanskje
ikke er nok til å forklare den
mitokondrielle dysfunksjonen
som ses hos eldre mennesker.
Funnene til Greggios gruppe
foreslår derimot at en
stillesittende livsstil reduserer
mengden av spesifikke mitokon-
drielle proteiner. Videre fant de
at det er noen genekspresjons-
mønstre som kan være involvert
i opprettholdelsen av mitokon-
drieinnhold med økende alder
og trening. Gruppen fant også ut
at forbedringen i mitokondrie-

innhold tydet på at skjelett-
muskel var mer avhengig av fett
som energikilde under sub-
maksimal kronisk trening.

Michael Joubert fra Frankrike
holdt foredrag om ”Electrodiab
Study: impact of bi-quadricipital
muscular electrostimulation on
insulin sensitivity in type 2 dia-
betic subjects”. Han begynte med
å vise en film som viste hvordan
den elektriske stimuleringen syn-
lig kontraherte lårmusklene til en
av deltakerne. Studien var så
langt gjort på 18 deltakere, 12
menn og 6 kvinner, med en gjen-
nomsnittsalder på 59 år.
Deltakerne hadde daglig ”tren-
ing” med 25 minutter muskulær

Kongress om diabetes

23.-27. september i år deltok
jeg på den 49. EASD-kon-
gressen (European
Association for the Study of
Diabetes), som denne gang
ble holdt i solfylte Barcelona,
Spania. Forskere fra hele
verden var samlet i Fira de
Barcelonas Gran Via
Exhibition Centre, et av de
største og mest moderne kon-
gressfasilitetene i Europa, for
foredrag, postersesjoner,
industriutstilling, hyggelige
samtaler og diskusjoner. Jeg
deltok med støtte fra NBS.

elektrostimulering på 100-150
Hz (avhengig av hvor mye hver
enkelt maksimalt tolererte). Alle
deltakerne kombinerte behand-
lingen med perorale antidia-
betika, ett eller flere preparater,
hvorav alle brukte metformin.
Alle deltakerne hadde i gjennom-
snitt etter intervensjonen økt
insulinsensitiviteten sin
signifikant med 25 % (opptil 50
% i responderende deltakere). De

konkluderte med at dette var et
godt alternativ til vanlig trening
for de som av ulike årsaker ikke
kan eller vil trene på vanlig måte.

Det største høydepunktet kom
på min siste dag på konferansen.
Clay F. Semenkovich fra USA
holdt foredrag i sesjonen ”New
pathways in insulin action and

resistance” der han snakket om
de novo lipogenese og
insulinresistens. Han begynte
med litt historikk der han
introduserte oss for Galen som
var den første til å beskrive at
sykdom var en konsekvens av
bestemte mekanismer og ikke en
straff fra gudene. Semenkovich
koblet også Galen til å være den
første som var inne på
lipogenese, da Galen brukte

lipider i behandling av en rekke
skader og sykdommer. Noen
årtusener etter Galen kan vi mye
om lipogenese; vi vet at unormal
lipidmetabolisme er en del av
patofysiologien til diabetes og
insulinresistens, og at de novo
lipogenese, produksjonen av fett
fra enkle forløpere, er endret ved
diabetes og insulinresistens.

Videre vet vi at de novo
lipogenese avhenger av fettsyre
syntase (FAS). Fra dette gikk
Semenkovich videre med å legge
frem at lipogenese gjennom FAS
kan påvirke diabetes via
spesifikke signaler. FAS fører til
PPAR�-aktivering i lever, hjerne
og makrofager, den er ansvarlig
for vevsintegritet i endotel- og
epitelvev, den aktiverer PPAR� i
fett, og er ansvarlig for neuronal
stamcellefornyelse og kalsium-
fluks i hjerte- og skjelettmuskel.
Årsakene til at de tror FAS er
ansvarlig for dette er for det
første at det direkte produktet av
FAS er palmitat, men effektene
av FAS-mangel blir ikke
motvirket av eksogent palmitat.
Altså kan cellene skille mellom
endogent palmitat fra FAS og
eksogent palmitat fra andre
kilder. For det andre kan FAS
kanalisere nysyntetisert palmitat
mot spesifikke områder for å
indusere signaler som er
relevante for diabetes. Tre
områder der de har funnet at de
novo lipogenese påvirker
insulinsensitivitet i ulike vev er:
1) De novo lipogenese i lever
promoterer fettsyreoksidasjon og
glukoneogenese, 2) i fett endrer
de novo lipogenese utviklingen
av hvitt og brunt fettvev, og 3) i
skjelettmuskel promoterer de
novo lipogenese insulinresistens
og diabetes. Semenkovichs
gruppe hadde utført mange ulike
studier i disse tre vevene for å
undersøke dette, men for å opp-
summere funnene han
presenterte så fører hemming av
de novo lipogenese i lever til
redusert insulinresistens på
bekostning av fettlever, i fett til
redusert insulinresistens på
bekostning av minkende
eterlipider, og i skjelettmuskel til
redusert insulinresistens på
bekostning av muskelsvakhet.
Avslutningsvis tok han oss til-
bake til Galen. Galen var nok
kanskje korrekt prinsipielt sett,
men ikke i detalj om lipider og
sykdom. Semenkovich mener ut
fra deres studier at det ikke er

eksogent fett, men fett produsert
av FAS som påvirker fysiologi og
sykdom.

Innimellom sesjonene ble det
også tid til å utforske byen. Før-
steinntrykket av Barcelona ble et
møte med spansk kultur på sitt
beste. I slutten av september
feires nemlig Festa de la Mercè til
ære for Barcelonas skytshelgen,
den hellige jomfru Mercè.
Feiringen ble avsluttet på mester-
lig vis 24. september. Gatene ble
sperret og et langt tog av korps,
personer utkledd som ”gegants i
capgrossos” (som på godt norsk
betyr kjemper og storhoder) og
glade barn og voksne kom gjen-
nom gatene rundt Rambla�en. I
tillegg var det dans og musikk på
en stor scene øverst i Rambla�en.
Undertegnede fikk dessverre
influensa og halsbetennelse
under turen og ville ta tidlig
kvelden, men klokken 22 ble det
satt i gang et fyrverkerishow som
varte i en halv time. Finanskrisen
rammet tydeligvis ikke kultur-
budsjettet. Onsdag 25. september
ble det tid til å besøke Sagrada
Familia, en av Barcelonas største
attraksjoner og Spanias lande-
merker. Etter planene skal den
være ferdig i 2022. 

FORFATTER: JENNY LUND,
FARMASØYTISK INSTITUTT, UNI-
VERSITETET I OSLO
E-post: jenny.lund@farmasi.uio.no

En av de flotte bygningene av arkitekten Gaudi

En liten del av Sagrada Familia
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B I O R A B I AT E N : 

The Pit and the
Pendulum

B
iorabiaten har lenge
vært opptatt av
hvordan holdninger
endrer seg med tiden,
og hvordan syns-
punkter som for en
generasjon siden var
alminnelig aksepterte

i dag ses på som
gammelmodige, mens de trolig
om en generasjon eller to vil
være siste skrik igjen. Vi kan
lettest se slike svingninger når
det gjelder politiske holdninger
og skjørtelengder, sier han, men
for det oppmerksomme øye vil
de være synlige når det gjelder
de fleste sider av samfunnet. En
forsker vil naturligvis med én
gang innse at det ville være
veldig interessant om man
kunne bestemme svingetiden
for slike holdningsendringer, og
det er lett å forstå at en politiker
eller moteskaper som har infor-
masjon om slike svingetider vil
ligge godt an til å bli en trend-
skaper. Selv er Biorabiaten inter-
essert i hvordan forskning
finansieres, og peker på den
utviklingen som har foregått
siden han som ung mann kun ne
tillate seg å søke NAVF, eller
Norges Allmennvitenskapelige
Forskningsråd for de yngre
leserne, om kr. 10 000 til et
interessant prosjekt.  "Og på den
tiden søkte alle allmennviten-
skapelige forskere om kr 10 000
hver", sier han, "eller, for de
mest renommertes vedkom-
mende, kanskje opp til 90 000".
Og da som nå var det rundt 10
% av søkerne som fikk det de
søkte om. Mange søkere og lave
beløper var datidens melodi.
Gjør vi så et raskt hopp til
dagens situasjon, hvor det er
meningsløst å søke om under 10
millioner og hvor NFR for de
største programmenes vedkom-
mende kan ha et berettiget håp
om at det totalt vil være færre
enn 20 søkere, er det åpenbart at
det har skjedd en dramatisk og
rask utvikling og at kriter iene,
både for søkere og søk nads-
 behandlere, har endret seg

fundamentalt. En ekstrapolering
av denne trenden inn i
fremtiden, mener Biorabiaten,
vil tilsi at vi om 20 år vil ha et
forskningsråd som legger ut
detaljerte, fullt ut planlagte pro-
sjekter på anbud, og at pengene
vil gå til dem som leverer det
laveste anbudet. Det er jo først
når NFR selv kan unnfange og
detaljutforme forskningspro-
sjektene at vi vil få den optimale
kvalitetskontrollen. Men
Biorabiaten mener at også
måten som forskning finansieres
på er utsatt for svingninger og
hevder at han allerede kan se
tegn til at pendelen snart vil
begynne å svinge tilbake.  

Og hvilke tegn i tiden er det
Biorabiaten har oppdaget? Han
forteller at han var tilhører på
Forskningens Festaften i Oslo
Konserthus i september. Der
kastet kveldens hovedforedrags-
holder, Subra Suresh, en brann-
fakkel ved å hevde at det er viktig
ikke bare å støtte store prosjekter
med store penger, men også å
dele ut småpenger til de mindre,
mer risikable ("forsknings-
betonte", som Biorabiaten kaller
dem) prosjektene. Spørsmålet nå
er om arrangørene, NFR, visste
at han ville kaste fakkelen eller
ikke. Dersom de visste det,
mener Biorabiaten at det hele er
et ledd i en voldsom, nøye

planlagt snuoperasjon som i
løpet av et tiår eller to vil gjøre
det stuerent igjen å søke Forsk-
ningsrådet om langt under 10
millioner. Dersom de ikke visste
det, ser Biorabiaten på begiv-
enheten som et bevisst forsøk fra
Suresh på å snu en utvikling som
han, og kanskje til og med
Obama, anser som uheldig. Nå
president for Carnegie Mellon
University, tidligere direktør for
National Science Foundation, er
Suresh en mann som er bedre
rustet enn de fleste til å mene noe
om hvordan man skal få mest
mulig ut av de pengene som
samfunnet bruker på forskning.
Nå er Biorabiaten på jakt etter

mennesker som satt bedre plas-
sert i salen enn ham selv, og som
kunne iaktta ansiktsuttrykkene
til koryféene i NFR da fakkelen
ble kastet. Smilte de tilfreds eller
ble de rystet i sitt innerste? Svaret
på dette vil avgjøre om det tar 20
eller 50 år før pendelen har
svingt tilbake, men tilbake vil den
gå, noterer Biorabiaten seg.

Alle vet at Biorabiaten også
interesserer seg for alternativ
vitenskap, helt siden han i sin
beste ungdom leste en bok som
hevdet at dersom man plasserte
et barberblad i en pappmodell av
en egyptisk pyramide, ville bar-
berbladet holde seg skarpt i en

årrekke. Biorabiaten testet da sys-
temet på stabiliteten av enzym-
preparater ved romtemperatur
uten å oppnå spesielt bemerk-
elsesverdige resultater, men inter-
essen har holdt seg likevel. Nå
har en masteroppgave fra
Institutt for transkulturelle helse-
vitenskaper, Europa-Universität
Viadrina i Frankfurt/Oder vekket
hans oppmerksomhet. Arbeidet
tar for seg såkalte Kozyrev-speil
og bruk av dem for telepati,
teleporting og andre
parapsykologiske fenomener. I
sin opprinnelige form er et
Kozyrev-speil en mannshøy
metallplate rullet sammen til en
spiral med en diameter som
tillater et menneske å stå i
midten, og som kan gi forsøks-
personen de merkeligste opplev-
elser. I masteroppgaven, som fikk
mye ros av både universitet og
veileder og som kan lastes ned fra
http://www.fostac.ch/de/docs/ku
rse/kozyrev-prinzip-mas-
terarbeit-dr.med.-peter-conrad-
2011.pdf, vil man finne opp-
skrifter på enklere versjoner av
slike speil, blant annet en mer
transportabel mini-utgave, og en
vitenskapelig undersøkelse av
slike speils innvirkning på en for-
søkspersons evne til å gjette
hvilket tall mellom 0 og 9 som
forsøkslederen ser på for øye-
blikket. Og konklusjonen - vel,
dersom strides de lærde. Master-
studenten konkluderte i opp-
gaven sin med at "Speilets
effektivitet anser jeg som bevist",
mens veilederen på sin side
hevder at "Folk som anklager oss
for en "esoterisk" eller uviten-
skapelig tilnærming har ikke for-
stått det grunnleggende
prinsippet for en eksperimentell
utprøving, eller de har ikke lest
arbeidet. Ellers ville de nemlig ha
oppdaget at arbeidet tilbakeviser
Kozyrev."

Biorabiaten vet ikke riktig hva
han skal tro. Nå har han
riktignok lest arbeidet og i likhet
med en del andre lesere latt seg
irritere over den litt uviten-

skapelige måten som masteropp-
gaven er skrevet på, samt at de
statistiske metodene kanskje ikke
er så velvalgte. Heldigvis fant han
etter litt søking på nettet at mas-
teroppgaven også har blitt
publisert i det vitenskapelige
tidsskriftet Zeitschrift für
Anomalistik, om enn i lettere
omarbeidet form. Artikkelen kan
hentes fra
http://intrag.info/archiv/09_sch
midt_conrad_walach.pdf. Og
selv om artikkelen konkluderer
med at resultatene med speilet
ikke er statistisk forskjellige fra
blindprøvene, men interessante
likevel, har presentasjonen av
prosjektet i en mer solid, viten-
skapelig form fått Biorabiaten til
å føle at det kanskje er noe inter-
essant å hente i disse speilene
likevel. Så til jul ønsker
Biorabiaten seg en bøyelig
metallplate på rundt 2 x 3 meter.
Og barna skal få utlevert doruller
og aluminiumsfolie, slik at de
kan lage bærbare speil som
julegaver til slekt og venner. Om
alt går som det skal, blir
resultatene presentert på Kon-
taktmøtet 2014.
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his year’s EMBO
conference took place
at Amsterdam RAI,
the largest trade fair
and conference center
in the Netherlands,
localized only eight
minutes (by tube)

outside the city center. The the -
me for this meeting, “Advancing
life sciences”, represented a
broad selection of topics within
molecular biology. The pro-
gram was tightly packed with
three plenary lectures with 9
talks, 20 concurrent sessions
with a total of 101 talks, and
650 posters divided over three
days, in addition to special
lecture, gold medal lectures and
an American Society for Cell
Biology session. Combined with
popular scientific lecture held
by Christopher McKay from the
NASA Ames Research Center
about the search for life on ot -
her planets and a lecture about
women in science held by Cor -
delia Fine from Psychological
Sciences at the University of
Melbourne made the meeting
complete.  Several social
arrangements were also
incorporated such as “PhD

meets Postdoc Party” and a
guided tour in Amsterdam led
by local scientists.

As a part of the meeting a
“Carrier development workshop”
was arranged before the official
opening of the meeting. The
different options were “Presen -
tation skills”, “Job application”,
“Effective networking for resear-
chers”, and “How to get your
paper published”. I attended the
session  “Presentation skills: how
to capture your audience” that
was held by the British scientist
Jon Copley, lecturer in Marine
Ecology at the University of
Southampton, and a freelance
science writer and trainer, to -
gether with the German actor
and freelance theatre educator
Alfons Duczek. The purpose of
this session was to develop skills
to make and present a successful
presentation with confidence
and passion to capture your
audience. This was a very useful
and inspiring session relevant for
all scientists.

The official opening was held
by the EMBO director Maria
Leptin who introduced the open-

ing lecture “Cell membranes:
subcompartmentalization driven
by phase separation” held by the
well-known scientist Kai Simons
from the Max Planck Institute of
Molecular Cell Biology and
Genetics, Dresden, Germany.
Simons is the founder of this
institute, and the creator of the
idea about lipid rafts as cell
membrane organization units.
Phase separation of intact plas -
ma membrane in live cells was
demonstrated using giant plasma
membrane vesicles and under-
lined the importance of the regu -
lation of lipids and proteins into
dynamic structures as lipid rafts.
Simons group has demonstrated
how phase separation at 37°C
produce large-scale domains rich
in ganglioside (GM1) , which in
turn mediates cholesterol-
dependent cross-linking of GM1
with its ligand, the cholera toxin
B subunit. This process lead to
slower diffusing rafts rich in
transmembrane lipid raft
proteins and excluded non-raft
proteins. This work indicates
how the plasma membrane may
be fixed for clustering of different
compartments at physiological
temperatures.  

EMBO meeting 2013:
“Advancing life sciences”

The 5th EMBO meeting,
“Advancing life sciences”, was
held in Amsterdam from the
21st to the 24th of September.
The meeting spanned a wide
rage of topics within
molecular biology presented
by some of the greatest
researchers at this field. I
participated with support
from NBS.
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The following plenary lecture
“Organization of the cytoplasm”
emphasized how knowledge
about organization of cellular
compartments it crucial for
understanding the different
cellular processes. The work of
Anthony Hyman (the Max
Planck Institute of Molecular
Cell Biology and Genetics), in
Caenorhabditis elegans has been
important for understanding
how proteins and other mole -
cules become organized into
specific cellular compartments.
He illustrated this point by his
studies on P granules, which are
non-membrane compartments,
rich in RNA and proteins. Timo -
thy J. Mitchison and his group
(Department of System Biology,
Harvard Medical School in Bos-
ton) have used frog and fish eggs
as model systems to study cellu -
lar organization, especially the
mechanism behind the cleavage
plane of the egg to become an
embryo. 

One of the concurrent sessions
included “membrane trafficking”
and began with a lecture held by
Ludger Johannes from the
Institut Curie & CNRS in Paris.
Shiga toxins and cholera toxins
can induce membrane invagi -

nation leading to clathrin-
independent endocytosis
followed by cellular uptake of
pathogenic factors. Scission of
these invaginated membrane
curves into endosomes requires
membrane reorganization by
lipid segregation, and is driven
by actin polymerization in a
process were squeezing of the
tubule membrane triggers the
scission. Jacques Neefjes group
from the Netherlands Cancer
Institute in Amsterdam has per-
formed flow-based genome wide
siRNA screening of different
genes to investigate if they are
controlling the MHC Class II
expression and peptide loading.
From a screening of 21,245
human genes 276 were confir -
med to be expressed and several
of these correlated to affect MCH
class II expression and a few to
affect peptide loading. Following
additional high throughput
assays to validate phenotype of
the unknown genes revealed
clustering of genes involved in
autoimmunity, transcriptional
regulation of MHC class II and
MHC class II transport.

The EMBO Gold Medal
Lecture 2013 was held by Thijn
Brummelkamp from the Nether-

lands Cancer Institute: “Human
cells as genetic model organisms
to study diseases”.  His group has
used insertional mutagenesis in
human haploid cell lines. They
have identified factors important
for entry and intoxication by dif -
ferent cytolethal distending
toxin, factors secreted by diffe -
rent pathogenic Gram-negative
bacteria, into the human host.

The concurrent session on
“Host pathogen interaction”
started with Yoshihiro Kawaoka
from the Institute of Medical
Science at the University of To -
kyo, talk about “Why influenza
kills and will kill again”. The
latest pandemic in 2009 was
caused by the H5N1 virus and a
new seasonal influenza virus,
H7N9, was identified in China
earlier this year. The virus is of
avian origin, and will normally
not transmit between humans.
By May this year, 132 people
were reported infected with
H7N9, with 37 deaths. Studies in
ferrets, mice and non-human
primates showed that the virus
was able to replicate in all the
tested organs and the virus was
classified as having a pandemic
potential.

Other parallel concurrent ses-
sions included topics such as
“Epigenetics”, “Targeting DNA
repair”, “Cytoskeleton dynamics”
and “New methods in analyzing
protein complexes”. The first
speaker of the epigenetic session
was Susan M. Gasser from
Friedrich Miescher Institute for
Biomedical Research, Basel,
Switzerland, who talked about
heterochromatin and nuclear
organization through develop -
ment. They have used Caenor -
habditis elegans as a model e and
introduced developmentally
regulated promoter into the
genome. Owen Marshall from
Wellcome Trust & CRUK
Gurdon Institute (UK) has stu-
died chromatin states during
neural development in Droso -
phila melanogaster. They studied
the five chromatin states between
a neural stem cell and a neuron
using Targed DamID technique
and identified five different
chromatin-binding proteins at
different developmental stages. 

The poster sessions took place
over three days and for each day
the subjects were divided into
different sections. My poster,
entitled “Molecular characteriza -
tion of the multiple sclerosis sus-
ceptibility gene CLEC16A”, was
placed in the immunology
section. Here, I presented my
work on functional analysis of
CLEC16A in human T- and B-
cell lines. It was nice to have the
opportunity to present my work
in such a big meeting, and I got
valuable feedback on my project. 
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”Impact factor” og
vurdering av viten-
skapelige arbeider

I min lederartikkel i NBS-Nytt
2/2013 omtalte jeg et intiativ
startet av redaktører av en rekke
fagtidsskrifter for å hindre mis-
bruk av tidsskriftenes ”impact
factor” til å vurdere kvalitet av
vitenskapelige artikler (The San
Fransisco Declaration of
Research Assessment). Der stilte
jeg også spørsmål om hvordan

en vurderer betydningen av
antall forfattere og grupper
involvert. Hvilken uttelling får
en om en står først, sist eller
midt i en forfatterliste med få
eller svært mange forfattere?

Diskusjonen om bruk av
impact factor fortsetter i forskjel-
lige miljøer og tidsskrifter.

LabTimes hadde nylig (nr.5,
2013) en 6-siders artikkel om
dette tema (Time to change how
research is assessed). I den
artikkelen er det fyldig omtale av
det Per Seglen publiserte om
bruk av impact factor i 1997.
NBS-Nytt har fått tillatelse til å
trykke en kopi av LabTimes’
gjengivelse av hva Per publiserte:

Vedrørende uttelling for
bidrag til forfattere avhengig av
plassering og antall forfattere ble
jeg på hjemmesidene til Oslo
Universitetssykehus forleden
oppmerksom på en artikkel som
var publisert i Nature Genetics
(impact: 35,2). Jeg kom til at
artikkelen hadde 193 forfattere,
hvorav fem ”contributed
equally”, derav to som førstefor-
fattere og tre som sisteforfattere.
Det ble opplyst at sisteforfatterne
hadde ledet arbeidet sammen.
De var dog blitt enige om at det

bare var en ”corresponding
author”. Det ble videre opplyst at
alle forfattere ”reviewed the final
manuscript”.  Mon tro hvilken
uttelling forfatterne får/fikk ved
bruk av denne artikkelen i
søknader som ganske sikkert blir
sendt i hopetall til diverse forsk-
ningsråd og andre institusjoner
verden over?

Antall publikasjoner en for-
fatter bidrar med er selvsagt
viktig ved evaluering av
søknader. LabTimes hadde nylig

(nr.6, 2013) en omtale av hvilke
forfattere som publiserte mest og
ble mest sitert innen fagfeltet
immunologi basert på publika-
sjoner i perioden 2005-2011. En
av forfatterne hadde 375 publika-
sjoner i denne 7-års perioden,
hvilket tilsvarer et snitt på litt
over 1 publikasjon per uke! Det
skulle vært interessant å se
hvordan dagene forløper for en
person med en slik publikasjons-
frekvens.

Redaktøren
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Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

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

Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges original-
dokumentasjon dvs. (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare
finnes i elektronisk form må dekning av utgiftene dokumenteres ved bankutskrifter. Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som
egner seg til trykking i NBS Nytt og gjerne legge ved bilder.

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

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

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

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

NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge. 

Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til sendes til Generalsekretæren (tom.kristensen@ibv.uio.no) som legger 
utlysningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.

Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om
ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rr-
research.no.

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


