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Da håper jeg at alle har kommet seg etter det 50. NBS Kontaktmøte. Det er ingen tvil
om at NBS er like sprek som noen gang og medlemsmassen er igjen stigende. Om du
hjelper litt så passerer vi kanskje 1000 medlemmer i løpet av året.
Det er sannsynligvis ikke så mange som leser denne ”lederen” - jeg lurte faktisk på om
jeg skulle kopiere fjorårets januar-leder, for å teste om noen oppdaget det. Det skal jeg
PRESIDENT
ikke gjøre siden resultatet kan bli noe nedslående. Men, jeg skrev blant annet; ”Til neste
Arne Klungland år ønsker vi enda flere masterstudenter. Tanken er at dersom en drar på kontaktmøte
som ung student vil en fortsette å dra dit resten av livet.” Med subsidiering av masterstudenter fra Norges
Forskningsråd og NTNU ble deltakelsen blant masterstudentene mangedoblet i år. Du finner en utførlig
rapport fra Kontaktmøtet inne i bladet. En kort oppsummering fra en snart avtroppende president; vi
har nettopp startet på OL og der er det mange trøndere som hevder seg bra; trøndere kan utvilsomt også
arrangere et Kontaktmøte.
Hvor har du lyst å være om 5 år? Det spør alltid tvillingbroren meg om dersom jeg er misfornøyd med et
eller annet. Jeg vet ikke helt. Mest sannsynlig akkurat der jeg er nå. Dersom du er masterstudent eller
stipendiat, eller post doc for den saks skyld, er det kanskje enda viktigere å tenke på hvor du vil være om 5
år. Og det er kanskje ikke nok å tenke på det, det er veldig viktig at de rundt deg, og spesielt dine
(vei)ledere, vet hva du har lyst til. Har du forsøkt å spørre de om de tror det er mulig? Dersom de svarer
«det er sikkert det» må du presse de litt. Det er ikke noe svar. De skal fortelle deg hva du må gjøre for å
komme dit. Kanskje du må dra til utlandet, kanskje du må ta noen kurs, kanskje du må jobbe hardere
eller kanskje du allerede er veldig godt kvalifisert? Kanskje har de noen kolleger som hjelper deg videre.
En gang på 90-tallet lurte jeg på hva jeg skulle gjøre de neste 5 årene og spurte veilederen min. Veilederen
min var nok bedre til å veilede andre enn seg selv. I april 1994 hadde han besøk fra London og jeg gikk
bare inn på kjøkkenet hans hjemme på Lillestrøm hvor veilederen min laget mat sammen med Tomas
Lindahl. 5 måneder senere gikk jeg rundt på Leicester Square i London og synes det var veldig rart at jeg
plutselig skulle havne der. Jeg ble der i 5 år.
Nå kom jeg til slutten av denne lederen; og ønsker alle velkomne til "Lindahl Conference” på
Holmenkollen Park Hotell, 16-21 juni 2015.

La meg først gratulere Trondheimsmiljøet med et vellykket arrangement av det 50. Biokjemiske Kontaktmøte på Røros. Arrangementskomiteen som ble ledet av Magnus
Steigedal hadde satt sammen et program med mange gode plenumsforedrag og i tradisjonen tro når trønderne arrangerer dette møtet, så var også de sosiale aspekter svært
godt ivaretatt. Avslutningen av banketten med innendørs fyrverkeri og girlandere som
dalte ned fra taket mellom lysekroner med levende lys var eksepsjonell. Det er ingen
REDAKTØR
grunn for kommende arrangører å prøve og overgå den delen av arrangementet. Referat
Tore Skotland
og bilder fra møtet finner du på de neste sidene, og på nettsidene til NBS finner du
mange flere bilder.
Ellers i dette nummeret finner du artikler om skolelaboratoriet tilknyttet Institutt for biovitenskap på
Blindern, om et nettverk for samarbeid med ekstracellulære vesikler, om vaksinestrategier mot HIV og
AIDS, om nytt laboratorium for matvaresikkerhet på Ås og diverse møtereferater. I tillegg til de faste innslagene kalt Biorabiaten, Ordkløveri og Arnts biostreker finner du referat fra Generalforsamlingen på Røros
og omtale av 32 nye doktorgrader. Takk til alle bidragsytere til dette nummeret.
Vet du at det finnes et tidsskrift som har spesialisert seg på å publisere ”negative” resultater? The Journal of
Negative Results in Biomedicine har nordmannen Bjørn Reino Olsen som Editor-in-Chief. Mange av
leserne kjenner Reino Olsen som er professor og forskningsdekan ved Harvard School of Dental Medicine;
han har vært foredragsholder på flere Kontaktmøter. LabTimes har i nummer 7/2013 en omtale av dette
tidsskriftet (du finner link på nettet ved å ”google” Lab Times).
I ingressen til denne artikkelen i Lab Times står det ”Not all experiments give positive results; however, only
those results that claim to confirm and advance existing models tend to get published. What happens to all
of the “negative” results – observations that refute current ideas and carefully constructed hypotheses?
Scientific research, especially in biomedicine, could benefit from publishing more of these “negative”
results.”
I Lab Times artikkelen (som anbefales lest) står det at Reino Olsen i sin første Editorial i tidsskriftet viste til
”famous historical examples of experimental studies that were considered negative at the time because they
did not agree with dogma, but that subsequently turned out to be right and completely revolutionized
areas in science by overturning certain ideas.” Diskusjon om ”negative” resultater er også interessant i forhold til den pågående diskusjon om “impact factor” og DORA (se side 29 i dette nummeret). The Journal
of Negative Results in Biomedicine har foreløpig for få artikler til å tilfredsstille kravene om å få en ”impact
factor”.

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2014
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2014
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50. kontaktmøte
på Røros
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Norsk Biokjemisk Selskaps
(NBS) kontaktmøte ble i år
arrangert på Røros 23.-26.
januar av forskningsmiljøene
i Trondheim. Torsdag morgen
satte en gruppe NBS
medlemmer seg på toget mot
Røros hvor årets kontaktmøte, som er nummer 50
i rekken, skulle gå av stabelen. Vi snakket litt om fjorårets kontaktmøte og forventningene til årets møte. Vi så
for oss god mat og bra stemning. Vi gledet oss til å treffe
gamle kjente og stifte nye
bekjentskaper - og kanskje
inngå nye samarbeid? Ikke
minst var det høye forventninger til faglig påfyll og
inspirasjon.

FORFATTER: JAN HAUG ANONSEN,
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, UNIVERSITETET I OSLO
E-post: j.h.anonsen@ibv.uio.no
FOTOGRAF: REDAKTØREN

eneralsekretæren
avsluttet forrige
NBS kontaktmøte
med en erklæring
om at «Unge forskere trenger vitenskapelige helter».
Det var derfor gledelig at Forskningsrådet i år
valgte å sponse deltagelse på
møtet for masterstudenter.
Arrangørkomiteen hadde invitert 13 forskere som er ledende
innenfor sine fagfelt til å holde
plenumsforedrag. Programmet
bød dermed på spennende og
aktuelle temaer som DNAreparasjon, biomarkører, bioteknologi og produktutvikling,
nevrovitenskap, inflammasjon
og vert-mikrobeinteraksjoner .

somer fra store og komplekse
prøver.

Teknologi, bioteknologi og
BIOTEK2021
Det meste av fredagen var satt av
til bioteknologi og biotek-industri, blant annet prosjekter som
har fått støtte fra Biotek2021.
Professor Kjetil Jacobsen fra
UiO fortalte om prosjektet The
aqua genome, som omfatter
resekvensering av 1000 genomer
fra atlantisk torsk og laks.
Jacobsen viste hvordan pro-

og dermed forandre og optimalisere egenskapene til alginatgeler. Der MARPOL prosjektet i
hovedsak dreier seg om «blå»
bioteknologi fokuserer professor
Vincent Eijsink fra NMBU, og
prosjektet NorZymeD, på
«grønn» bioteknologi. Prosjektet
tar sikte på å øke verdiskapningen i den biobaserte industrien i
Norge. Bakgrunnen for prosjektet er at enzymer kan bidra
til å generere produkter som
kjemikalier, materialer eller drivstoff av biproduktene fra denne

replikasjonsproteiner (PIP-boks)
eller stressforsvarsproteiner
(APIM) ser ut til å kunne være
avhengig av posttranslasjonelle
modifikasjoner (ubiquitinering).
Kunnskapen brukte Otterlei og
kolleger til å produsere ATX-101,
et syntetisk APIM-peptid for
bruk i kreftterapi. Dataene viser
at ATX-101 sensitiviserte blærekreftceller, og at kombinasjonen
ATX-101 og kreftmedisin virker
bedre enn kreftmedisin alene.
Professor Helene Andersson

G

Kanonisk og ikke-kanonisk
mismatch repair
Møtets første plenumsforedrag
ble holdt av Josef Jiricny, professor ved Universitetet i Zurich og
leder ved senteret for molekylær
kreftforskning. I foredraget beskrev Jiricny ny innsikt i molekylære mekanismer for kanonisk
(k) og ikke-kanonisk (ik) DNA
mismatch repair (MMR).
kMMR er knyttet til korrigering
av replikasjonsfeil i DNA. For å
bevare den genetiske informasjonen i opphavsgenomet gjennom flere celledelinger diskriminerer kMMR mellom DNAtemplattråden og den ny-syntetiserte tråden. kMMR-maskineriet rekrutteres til et brudd
(nick) eller en usammenhengende DNA-tråd i nærheten av
feil, deretter fjerner maskineriet
et område (~150 nukleotider) av
DNA tråden med feil før området blir resyntetisert og ligert.
Slike brudd gjør at MMR- maskineriet kan skille mellom nysyntetisert og templattråd,
eksempelvis på ”lag”-tråden,
som syntetiseres ved hjelp av
Okazaki-fragmenter. Jiricny viste
ved noen elegante forsøk hvordan ribonukleotider (RNA)
inkorporert i DNA benyttes som
initieringssete for kMMR. Slike

ribonukleotider er vanligere i
ledetråden enn i lagtråden og
blir fjernet ved hjelp av RNaser
(H1 og H2). Dette gir tilgang på
flere brudd i den nysyntetiserte
DNA tråden hvor kMMR-maskineriet kan rekrutteres og rette
opp feil. Tanken er derfor at
inkorporerte ribonukleotider
(og andre «ikke-standard»
nukleotider) har blitt tolerert i
evolusjonen fordi de fungerer
som markører for den ny-syntetisert DNA tråden. I kontrast til
kMMR er ikMMR involvert i
mutasjoner og rearrangering av
kromosom. ikMMR er uavhengig av DNA-replikasjon og
ikke retningensbestemt. En av
hovedforskjellene mellom
kMMR og ikMMR ligger i rekrutteringen av PCNA. I ikMMR
rekrutteres mono-ubiquitinert
PCNA som igjen rekrutterer
«error-prone» DNA polymerase.
ikMMR er viktig for immunoglobulin diversitet, men Jiricny
viste at ikMMR ikke er begrenset
til B-celler, men også foregår i
andre celletyper og kan føre til
somatisk mutasjoner.

«Eksosomer er skattekister av
biomarkører»
Dette foredraget ble presentert
av professor Guido Jenster fra
Erasmus MC Rotterdam, som
pratet om biomarkører, eksosomer og om hvordan tilsynelatende «kjedelige» resultater kan
lede til spennende nye funn.

Biomarkører er biologiske molekyler som identifiserer en spesifikk tilstand, eksempelvis ved
sykdom. Jenster er spesielt interessert i nye biomarkører for prostatakreft. For å studere og
undersøke biomarkører spesifikke for prostatekreft sammenlignet han prøver fra vanlige
mus med xenotransplanterte
mus med human prostatakreft.
Resultatene viste at det kan
skilles mellom konserverte proteiner fra mus og menneske. Det
viste seg at de identifiserte proteinene var å finne i eksosomer.
Eksosomer er ekstracellulære
vesikler og inneholder cytoplasmisk materiale, slik som proteiner og RNA fra cellen de
stammer fra. Gruppen til Jenster
skiftet derpå fokus til å beskrive
det molekylære innholdet i eksosomer. Arbeidet deres viste at
en gruppe små ikke-kodende
RNA-molekyler, snoRNA, blir
spesifikt prosessert før de havner
opp i eksosomene, og kan derfor
brukes til å bestemme opphavscellen. Når den fysiologiske tilstanden endres (f. eks. ved kreft)
kan regulering av snoRNA og
andre transkripter forandres.
Som biomarkører er derfor
snoRNA svært interessante. Et
vanlig problem med biomarkører er det dynamiske vindu; det
er lite markør i mye prøve. Derfor jobber gruppen til Jenster
med å utvikle metoder for effektivt og spesifikt å fange ekso-

Vitenskapelige helter blir ikke
mye større enn MIT-professor
Robert Langer. Han har skrevet

Arrangementskomitéen takker sin leder Magnus Steigedal.
sjektet blant annet tar sikte på å
skape et fundament for bærekraftig akvakultur av torsk og
laks samt bidra til å forstå
sammenhengen mellom genotype og fenotype for egenskaper
som er viktig for akvakultur.
Professor Gudmund SkjåkBræk fra NTNU beskrev
MARPOL prosjektet, der det
forskes på enzymatisk modifisering og oppgradering av marine
polysakkarider. Marine ressurser
og biomasse er viktig for norsk
økonomi, men verdiskapningen
er underutnyttet. Dette gjelder
spesielt for marine polysakkarider som kitin og alginat. Alginat er lange ugrenede polysakkarider bestående av de to
sukkermolekylene mannuronsyre (M) og guluronsyre (G).
Strekker av G i alginat kan binde
kalsium og kryss-linke polysakkaridene, det vil si forme geler,
en attraktiv egenskap ved alginat. Som eksempel på hvordan
alginat kan modifiseres og oppgraderes, viste Skjåk-Bræk
hvordan ulike epimeraser kan
forandre M til G (eller omvendt)

livsvitenskap i fremtiden».
Dråpe-fluidics er en teknologiplattform og den første av sitt
slag i Skandinavia. Teknologien
baseres på små monodisperse
dråper i olje-fase som fungerer
som individuelle reaksjonskammer. Hver dråpe kan inneholde en enkelt celle som kan
separeres basert på egenskaper –
så som fluorescens eller størrelse.
Som eksempel viste Svahn en
analyse av dynamikken i lavuttrykte celleoverflate-proteiner.
Hver dråpe, som inneholdt en
enkelt celle, fikk spesifikt og nøyaktig fikk injisert reagenser. I
hver enkelt dråpe ville den påfølgende enzymatiske reaksjonen
og amplifisering av signal være
avhengig av mengden overflateprotein i den spesifikke cellen.
Basert på dette signalet kunne
derfor hver enkelt dråpe, med en
enkelt celle, selekteres og separeres i etterkant. Dråpene med
enkeltceller kan tilslutt overføres
til platebrønner. Teoretisk skal
det være mulig å kjøre cDNA
syntese fra tusenvis av individuelle celler, men Svahn var klar
på at det ennå gjenstår en del
utvikling av teknologien før det
er mulig. I tillegg jobber Svahn
og kolleger med muligheter for å
overføre dråpene direkte til
andre teknologiplattformer som
for eksempel sekvensering.

industrien. Eijsink viste hvordan
prosjektet tar sikte på å løse
delmålene, fra metagenomikkprospektering, enzymproduksjon, karakterisering og optimalisering til applikasjon, under
tittelen «norsk laks spiser norsk
gran».
Professor Marit Otterlei ved
NTNU er hovedoppfinner, grunder og CSO i APIM Therapeutics
AS. Otterlei viste hvordan god
grunnforskning kan lede til
innovasjon og produktutvikling.
Under deres arbeid med å studere DNA-reparasjon oppdaget
Otterlei og kollegaer et PCNAinteragerende motiv, APIM, på
en rekke proteiner, blant annet
stressforsvarsproteiner. Videre
studier viste at APIM-peptider
økte sensitiviteten til kreftceller
på medisiner og at dette antagelig skyldes kompetitiv binding
mellom PCNA og stressforsvarsproteinene. APIM ser ut til å ha
overlappende interaksjonssete
med PIP-boksdomenet på
PCNA. Bindingsaffiniteten og
interaksjonen mellom PCNA og

Arrangementskomiteens formann Magnus Steigedal sammen med
Robert Langer.
Svahn, leder av divisjonen for
nanobioteknologi ved det Karolinska instituttet, holdt foredraget «microfluidics for highthroughput biological analysis»;
et foredrag med høy “wow” faktor om teknologi som antagelig
«vil forandre hvordan vi gjør

over 1200 artikler som er sitert
mer enn 90.000 ganger, den mest
siterte ingeniøren i historien.
Han har mottatt over 220 priser
og holder 1026 patenter på verdensbasis. Langer holdt et svært
inspirerende foredrag om kreativitet, stå-på- vilje og innovative
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biomaterialer. Langers tidligste
forskning ledet til isolering av
inhibitorer av angiogenese, som
er viktig for utvikling av kreft.
Samtidig viste Langer at den
generelle oppfattelsen om at
store molekyler, som proteiner,
ikke kan diffundere ut av solide
polymerer var feil. Langers forskning åpnet også for nye muligheter innen medisin ved å vise
hvordan makromolekyler kan gis
som piller. Langer jobber i dag
blant annet med chips, små teknisk-medisinske implantater som
kan opereres inn under huden.
Chipen bærer virkestoffer i små
lommer som frigis på signal,
eksempelvis en gang om dagen.
Teknologien er så lovende at Bill
& Melinda Gates Foundation har
donert store summer til denne
typen prosjekter. Langer har
veiledet et imponerende antall

om spesifikke steder eller miljø
aktiveres nevroner i hippocampus, kalt stedceller (place cells).
Hver stedcelle aktiveres på ulike
lokaliteter i et miljø. Når miljøet
forandres vil de samme stedscellene aktiveres, men på andre
lokaliteter. Den kombinerte
aktiveringen av stedceller genererer derfor et mønster eller kart
som er unikt og spesifikt for
hvert miljø. Kentros og kolleger
har påvist at blokkering av
synaptisk plastisitet ikke har
effekt på allerede eksisterende
mønstre eller kart, og hindret
heller ikke formasjonen av nye
kart. Men, de nye kartene var
ikke stabile og den nye informasjonen ble ikke lagret. Dette
styrker korrelasjonen mellom
aktiveringsmønstre (kart),
nevroplastisitet og steds-gjenkjennelse (hukommelse). Videre

Per Brandtzæg blir takket av tidligere president i NBS Anders Sundan.
dyktige Ph. D. og post doktorer
som senere har blitt CEOer i
store bioteknologi-firmaer eller
professorer ved anerkjente universiteter. Langer delte avslutningsvis noen fremtidsvisjoner
for bioteknologien med oss. Han
predikerer at vi om 30 år kan «gå
i butikken» og reversere lammelser, skaffe oss nye organer eller
fikse på utseendet, for eksempel
ved å skaffe oss en ny og penere
nese.

Nevrovitenskap
Professorene Menno Witter og
Clifford Kentros ved KavliInstituttet på NTNU holdt begge
foredrag om hvordan hjernen
mottar, lagrer og bruker informasjon i hverdagen. Hjernens
evne til å lagre informasjon
(hukommelse) er avhengig av
hippocampus. Kentros forsker
på de nevrale kretsene involvert i
hukommelse. Hippocampus er
et knutepunkt mellom sensorisk
input og hukommelse i denne
kretsen. For å lagre informasjon

er gruppen til Kentros interessert
i å finne ut av de celle-spesifikke
koblingene i hippocampus-nettverket. For å studere dette manipulerer Kentros blant annet
aktiviteten til spesifikke cellepopulasjoner, enten ved å overstimulere eller fjerne individuelle
deler av nettverket og deretter å
undersøke responsen i andre
deler av nettverket.
Der Kentros forsker på stedceller og kart, dreier professor
Witters forskning seg om gitterceller (grid cells) og navigering.
Mens de fleste stedceller aktiveres
en gang i miljøet vil en gitterceller aktiveres flere ganger. Den
gjentatte aktiveringen av gittercellen er regelmessig, avstanden
mellom hver aktivering er like
stor. Denne regelmessige aktiveringen danner et triangulært
mønster eller gitter som overlapper hele miljøet. Fordi gitteret
er så regelmessig er det mulig,
sammen med retningsinformasjon, å kunne oppnå en nøyaktig

orientering i rommet - eller på
kartet. Så hvordan formes så
gitteret? Witter viste hvordan
gitter-cellene stort sett ikke er
koblet til hverandre men er
omgitt av internevroner. Alt som
trengs for å generere et gitter er
et inhibitorisk nettverk mellom
gitter-celler og internevroner.
Det vil si at aktivering av en
gitter-celle stimulerer en inhibitorisk respons over et område fra
de omkringliggende internevronene. Størrelsen på dette
inhibitoriske området vil påvirke
avstanden mellom aktivering og
derfor gitter-størrelsen. Witter
presenterte muligheten for at
ulike gitter-størrelser kan gi ulike
oppløsning i navigeringen.

Interaksjon mellom vertmikrober og inflammasjon
På lørdag var det tre plenumsforedrag som omhandlet vertmikrobe-interaksjoner, immunitet og inflammasjon. Først ute
var professor Per Brandtzæg fra
Rikshospitalet, Oslo. I sitt foredrag viste Brandtzæg forskning
som kan gi svar på hvorfor frekvensen av allergi og kroniske
inflammasjonssykdommer i
slimhinner, som astma og IBD
(inflammatory bowel disease),
har økt i den vestlige verden de
siste 50 årene. Det korte svaret er
at vi i dag er over-hygieniske den såkalte hygiene hypotesen.
Kosthold, sanitære forhold, bruk
av vaksiner og antibiotika har
hatt en enorm innvirkning ikke
bare på vår eksponering til patogener men også på vår kommensale bakterieflora (dvs.
bakterier som lever i en vertsorganisme og drar nytte av det).
Inflammasjonssykdommer oppstår når immunsystemet ikke
responderer korrekt til noe det
har blitt eksponert for. En velfungerende slimhinne ser ut til å
være avhengig av utvikling av
immuntoleranse i tidlig alder.
Gjennom slimhinnen i tarmen
etableres det toleranse mot ufarlige antigener en har spist eller
svelget (oral toleranse). Denne
toleransen virker både lokalt og
systemisk; den kan redusere
allergiske reaksjoner andre
steder på kroppen. Etableres det
ikke en adekvat oraltoleranse i
ung alder vil dette kunne gi
allergiske reaksjoner, eksempelvis mot melk og egg. Hos de
fleste reetableres oral toleranse
og individene «vokser» allergien
av seg, mens hos et mindretall vil
allergien forverres. Mekanismene bak dette er ikke fullt ut
forstått. Lignende toleranse etableres også av, og for, kommensale
tarmbakterier, og Brandtzæg

viste oss noen av mekanismene
bak hvordan tarmbakterie-floraen interagerer med immunsystemet. For å opprettholde en
velfungerende slimhinne trenger
vi kontinuerlig driv på immunsystemet for å indusere toleranse.
John F. Rawls, professor ved
Duke Institute for Genome Sciences & Policy studerer hvordan
genom-kodete prosesser i verten
påvirkes av tarm-mikrobiota.
Gjennom å hemme utrykk av
genet Angptl4 regulerer tarmbakterier fett-opptak og -lagring
i verten. Ved å studere zebra-fisk,
oppdaget Rawls og kollegaer at
angptl4 er uttrykt i en rekke ulike
vev, men etter kolonisering av
mikrober er utrykket av angptl4
spesifikt hemmet i tarmen.
Utrykket av angptl4 styres av
ulike cis-regulatoriske regioner
(CRR) i forskjellige vev. Tarmbakterier regulerer utrykket av
angptl4 ved å hemme signalveien
som leder til den tarmspesifikke
CRR. Oppmuntret av dette satte
Rawls i gang med genomanalyser
for å identifisere alle CRR i
tarmepitelceller. Det viste seg at
«DNA landskapet», kromatinstrukturen eller tilgangen til
DNA forandret seg ettersom
hvor i tarmen analysen ble utført.
Dette DNA-landskapet forandret
seg ikke mellom bakteriefrie og
vanlige mus. Da Rawls undersøkte transkripsjonsfaktorene
derimot, forandret bildet seg; det
var klare forskjeller mellom
bakteriefrie og vanlige mus. Så til
tross for at DNA-landskapet er
statisk, forandres regulatorene av
mikrobiotaen.
Det siste plenumsforedraget
ble holdt av professor Luke A.J.
O’Neill ved Trinity college, Dublin, med den spenstige tittelen
«New frontiers in inflammation
research». O’Neill startet foredraget med NLRP3 inflammasomet.
Inflammasomer er del av det
medfødte immunforsvaret og er
ansvarlig for aktivering av
inflammatoriske prosess. NLRP3
tilhører en familie intracellulære
reseptorer (NOD-lignende) som
gjenkjenner molekyler assosiert
med patogener (PAMPs) og
skade (DAMPs). O’Neill beskrev
NLRP3 som det «the daddy of all
receptors», ettersom reseptoren
binder og aktiveres av en rekke
molekyler, ikke bare PAMPs og
DAMPs. NLRP3 er blant annet
involvert i utvikling av
insulinresistens og type 2 diabetes. IAAP (islet amyloid
polypeptide), et hormon sekrert
sammen med insulin, initierer

Avslutningsvis, festmiddag og
underholdning
Mellom forelesningene, symposium og postere ble det tid til å
besøke de mange utstillerne som
var tilstede. Utstillerne var en godt
integrert del av møtet. Spredt over
tre etasjer knyttet de områdene
mellom plenumsforedragene,
minisymposiene og posterne
sammen. Det var derfor lett å gå
mellom bodene hvor alt fra LCmaskiner og mikroskoper (jeg
fikk selv se hvor tørr og sprukket
hånden min var) til laboratorieforbruksvarer var utstilt. Selv kom
jeg hjem med noen nyttige tips og
kunnskap om nye produkter. Det
ble holdt en mottagelse og
festmiddag på lørdag av slaget
som bare trøndere kan arrangere.
Et nydelig måltid ble etterfulgt av
underholdning med stand-up fra
Dag Sørås.

Generalsekretær Tom Kristensen og president Arne Klungland takket arrangementskomiteen for et glimrende kontaktmøte. Deretter ble NBSflagget sendt videre til Bergen,
som vil arrangere neste års kontaktmøte. Priser ble utdelt og det
hele ble avsluttet med fyrverkeri(!). Så var det 50. kontaktmøte for Norsk Biokjemisk Selskap over. Det vil si, det var
nesten over. Litt fest og moro ble
det tid til på lørdagskvelden
sammen med noen gamle og nye
bekjentskaper. Litt utpå dagen på
søndagen bar det hjem igjen til
Oslo, slitne men fornøyde. I
gnistrende vintervær forlot vi
vakre Røros, fylt med faglig
inspirasjon og forventninger til
neste årsmøte for NBS.

Arrangementskomité: Magnus Steigedal, Trude Helen Flo,
Geir Bjørkøy, Ingrid Bakke, Janne Østvang, Per Winge, MariAnn Østensen, Gaute Brede, Jostein Johansen, Ingvild Bjellmo
Johnsen.
Deltakere: Ca 300, herav ca 50 masterstudenter og ca 50 Ph.D.
studenter
Faglig: 13 plenumsforedrag, 50 Minisymposier, 83 Postere

NLPR3 inflammasom-aktivitet
som igjen aktiverer IL-1b. Det er
vist at et høyt nivå av IL-1b induserer betacelle-død og insulinresistens. O’Neill og kollegaer har
forsket på ett molekyl, CRID3,
som viser seg å være en veldig
spesifikk inhibitor av NLRP3.
O’Neill påpekte at immunsystemet er circadiansk. Det har
nemlig vist seg at mus (og
mennesker?) har mer inflammasjon om kvelden. Mus injisert
med LPS om kvelden dør, mens
de overlever om LPS injiseres om
morgenen. Bakgrunnen for dette
er at mengden microRNA-155
(Mir-155) varierer i løpet av
dagen. Mir-155 nedregulerer
mengden av Bmal1, hovedbryteren i den circadianske rytmen.
Bmal1 ser ut til å affektere nivået
av TNF negativt, ettersom TNF
er veldig oppregulert i Bma1
knock-out mus. Mus har mer
Mir-155 om kvelden, og har derfor mer inflammasjon når de står
opp og er aktive. O’Neill refererte
til dette som «anticipatory innate
immunity», kroppen gjør seg
klar til å bekjempe farer.

Minisymposier og postersesjon
- stor faglig bredde
I år hadde arrangørene lagt opp
til tre parallelle minisymposium-

sesjoner i fem bolker. Disse
omfattet totalt 50 foredrag, de
fleste på 15 minutter. Biokjemi
er integrert i alle områder av
livsvitenskap, og variasjonen i
hovedtemaene på årets minisymposium viste den store
bredden i forskningen innenfor
norske miljøer. Det gjaldt å ha
orientert seg godt før start, en
utfordring var at det fort kunne
være flere foredrag av særlig
interesse etter hverandre i ulike
sesjoner eller parallelt og det ble
ofte rask gange mellom salene
for å få med seg det viktigste.
Dessverre nådde man ikke
innom alle. Minisymposiene er
også en god anledning for
master- og Ph.D.-studenter til å
presentere egne data og egen
forskning. I år, som tidligere år,
ble tre unge forskere tildelt priser
for sine foredrag (se faktaboks). I
tillegg til minisymposiene var
det satt av tid til to sesjoner med
posterpresentasjoner. Postersesjonene var så godt besøkt at det
til tider kunne bli trangt om
plassen. Som med minisymposiene, viste posterne stor
bredde på forskningen som
gjøres i norske miljøer. Tre posterpriser ble utdelt, med en ekstra hyggelig overraskelse til førsteprisen (se faktaboks).

Posterpriser (gitt av Kilab):
1) Helene Bustad Johannesen, Biorecognition, Department of
Biomedicine, University of Bergen (5000 NOK)”identification
of potential pharmacological chaperones for the treatment of
acute intermittent porphyria.” Tilleggspris for beste poster
(donert av Kilab): Panasonic inkubator til verdi av 60 000 NOK
2), Ulrike Neckmann, Centre of Molecular Inflammation
Research, Department of Cancer Research and Molecular
Medicine, NTNU & Department of Technology, Sør-Trøndelag
University College, Trondheim (3000 NOK) ”Autophagy as
survival response in metastatic cancer growth.”
3) Adrian Ertsås Naas, Department of Chemistry, Biotechnology and food science, Norwegian University of Life
Sciences, Ås (2000 NOK) ”Genome reconstruction and saccharolytic prediction of an uncultured cow rumen
Bacteroidetes reveals evidence of PUL-based cellulose
degradation?”
Minisymposiumspriser:
Xiang Yi Kong, Institutt for biovitenskap, seksjon for biokjemi
og molekylærbiologi, Universitetet i Oslo. ”Lack of the
lysosomal protein NCU-G1 expression results in liver fibrosis.”
Marie Hjelmseth Aune, Centre of Molecular Inflammation
Research, Department of Cancer Research and Molecular
Medicine, NTNU. ”Cholesterol crystals induce complementdependent inflammasome activition.”
Jennifer Mildenberger, Centre of Molecular Inflammation
Research, Department of Cancer Research and Molecular
Medicine, NTNU & Department of Technology, Sør-Trøndelag
University College, Trondheim. “The interplay of autophagy
and inflammation in disease prevention by omega-3
polyunsaturated fatty acids”.
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Ekstracellulære vesikler:
Nye formidlere av intercellulær
informasjon

12

Intercellulær kommunikasjon
er viktig hos flercellede
organismer. Slik kommunikasjon skjer gjennom direkte
celle-celle kontakt eller ved
overføring av utskilte
molekyler, som for eksempel
hormoner. I de siste årene
har det blitt oppdaget en
tredje måte for celler å kommunisere på, nemlig at celler
utskiller nano-store blærer
kalt ekstracellulære vesikler
(EV).

kstracellulære vesikler
(Fig. 1) utskilles fra alle
typer celler i større
eller mindre grad og
finnes i alle biologiske
væsker (1, 2). De kan
deles opp i ulike grupper avhengig av om de
kommer fra sene endosomer
(multivesikulære bodies) som
fusjonerer med plasmamembranen (eksosomer), avsnøres
direkte fra cellemembranen
(mikrovesikler), eller er store
fragmenter som oppstår når
cellen går i apoptose (apoptotiske legemer) (Fig. 2). EV
inneholder proteiner, lipider og
nukleinsyrer. Det finnes flere

E

Fig. 1. Elektronmikroskopibilde av EV utskilt fra prostatakreft celler
(venstre). Bar 100 nm. Bildet er tatt av Andreas Brech, Oslo Universitetssykehus-Radiumhospitalet. Skjematisk representasjon av EV-innholdet
(høyre). Både proteiner, lipider og nukleinsyrer er å finne i EV. Illustrasjon: Santosh Phuyal, Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet.

flate strukturer og innhold) som
EV frembyr, er det derfor stor
interesse for den potensielle bruken av EV i ikke-invasiv diagnostiskk, dvs som ”sirkulerende
mikrobiopsier”. Ved å analysere
EV i kroppsvæsker som er lett tilgjengelige, kan protein-, lipideller RNA-signaturer av patologiske tilstander være en vei til lett
tilgjengelig diagnostikk.
Det er fortsatt mange utfordringer innenfor EV-forskningen.
Vi er fortsatt i en tidlig fase når
det gjelder å forstå EV-biogenese,
utskillelse og interaksjon med
mottakerceller samt EVs rolle
under normale og patologiske tilstander. Forståelse av disse kompliserte biologiske prosesser hviler
blant annet på godt standariserte
isolerings- og rensemetoder samt
måter å karakterisere vesiklene på.
Det er også viktig med gode visualiseringsmetoder til å følge dannelse og opptak av EV.
Flere internasjonale og nasjonale nettverk er blitt dannet for å
gå løs på disse utfordringene.
ISEV (International Society of
Extracellular vesicles, http://www.isev.org/) er et internasjonalt
nettverk som ble dannet i 2011.
ISEV organiserer årlige møter og

har startet tidsskriftet Journal of
Extracellular Vesicles. I Europa
støtter COST (European Cooperation in Science and Technology)
nettverket ”Microvesicles and
Exosomes in Health and Disease”
(http://www.mehad-cost.eu/),
hvor 20 europeiske land, inklusiv
Norge, deltar.
I Norge ble det i 2013, med
støtte fra Helse Sør-Øst, dannet et
nettverk for Extracellular Vesicles
(RRNEV, www.extracellularvesicles.no). Nettverket består av
forskergrupper fra Oslo Universitetssykehus (Ullevål, ansvarlig
Reidun Øvstebø; Radiumhospitalet, ansvarlig Alicia Llorente),
Akershus Universitetssykehus
(ansvarlige Anne Hansen Ree og
Vessela Kristensen), Universitetet i
Oslo (ansvarlig Ian Mills) og Life
Technologies (ansvarlig Axl Neurater). Nettverket koordineres fra
Enhet for Blodcelleforskning,
Oslo Universitetssykehus-Ullevål.
Målet med nettverket er å styrke
regional kvalitet og produksjon på
EV-forskning ved bl.a. å arrangere
og delta på vitenskapelige møter
nasjonalt og internasjonalt, hospitere i internasjonale frontgrupper og ikke minst starte felles
vitenskapelige prosjekter.

Gruppene i nettverket studerer
både mikrovesikler og eksosomer
og har fokus på mikropartiklers
koagulasjonsevne ved alvorlige
infeksjoner og på eksosomers
betydning ved ulike krefttyper
(kolorektal, prostata, bryst, lunge,
bukspyttkjertel) for eksempel ved
å lete etter kreftbiomarkører. Det
samarbeides også om utvikling av
metoder for EV-isolering og
karakterisering.
Selv om EVs eksistens har vært
kjent lenge, er det først nå man
begynner å forstå dem i detalj.
Forskning på EV vil i fremtiden
være grunnleggende for forståelse
av generelle mekanismer for
intercellular kommunikasjon.
Denne forståelsen vil i økende
tempo drive EV inn i klinisk diagnostikk (”sirkulerende mikrobiopsier”). I tillegg vil EVs anvendelse som ”transportører” av
medikamenter mot spesifikke
målceller vinne økende interesse.
Det er klart at vi kommer til å
høre mye mer om disse vesiklene i
årene som kommer.
Vi takker professor emeritus
Peter Kierulf for gjennomlesning
og kommentarer.
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Fig. 2. Skjematisk skisse av forskjellige mekanismer for EV-utskillelse. Illustrasjon: Santosh Phuyal, Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet.
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databaser, for eksempel Vesiclepedia (http://microvesicles.org)
og EVpedia (http://evpedia.info), der molekyler identifisert i
EV fra ulike celler og biologiske
væsker katalogføres. Dette innlegget handler om EV som
stammer fra levende celler, altså
eksosomer og mikrovesikler.
EV ble oppdaget for ca 40 år
siden (1, 3) og ble oftest sett på
som en måte cellen kvittet seg
med molekyler den ikke trengte,
altså små ”avfallsposer”. Noen år
senere begynte det å komme
publikasjoner som indikerte at EV
var i stand til å overføre proteiner,
lipider og nukleinsyrer (som
mRNA, microRNA) til mottakerceller (4). På denne måten kunne
EV være budbringere av informasjon som kunne forandre

mottagercellens biologi ved å
endre bl.a. intracellulære
signaleringsmønstre og genekspresjon. Målcellenes biologiske
prosesser kunne altså endres både
under fysiologiske og patologiske
tilstander. Forståelse av at
mottakercellen gjennom denne
EV-mediert kommunikasjon
kunne endre funksjonalitet, har
ført til en økende vitenskapelig og
klinisk interesse for disse
vesiklenes overflatemarkører, innhold og aktivitet i det siste tiåret.
EVs rolle i koagulasjon (5) og
reproduksjon (6) var noen av de
første fysiologiske funksjoner som
ble studert. I senere år har flere
biologiske funksjoner blitt tilskrevet EV (7), som for eksempel
innen immunforsvaret og i
nervosystemet. I tillegg kommer

det stadige meddelelser om at EV
er assosiert med flere sykdommer,
som kreft (8), infeksjonssykdommer (9), kardiovaskulære
sykdommer (10), betennelse (11)
og nevrodegenerative lidelser
(12). I dag mener man at ”syke”
celler skiller ut vesikler som deltar
i sykdoms-patogenesen gjennom
sin interaksjon med mottakercellene. EVs rolle ved flere sykdommer gjør dem til potensielle
nye mål for terapeutisk intervensjon (13). I tillegg forskes det nå
på muligheten av å bruke EV til å
frakte legemidler rundt i kroppen
(14).
Alle kroppsvæsker som blod,
urin, sæd, spytt, cerebrospinalvæske, morsmelk og fostervann,
har vist seg å inneholde EV (15).
Basert på de ”signaturer” (over-

Duu får e
elleer minne
sviingom med
m gamle

rffefes
fesstt.











edd vinnn,, øl
en
  ¡QVNHV«

58515511)
et (93026094)
(92869993)

O !!!!!!!!!!!!!!!!
Spørsm
Se også

com
mikerfest

13

Skolelaboratoriet

14

I løpet av 1950-tallet løses
mysteriet med DNA-dobbelheliksen. I løpet av 1960tallet blir det første menneske
skutt opp i verdensrommet og
Apollo11 lander på månen.
Det skjer store ting innen
naturvitenskapen. Fjernsynet
har sin spede begynnelse tidlig på 60-tallet, med fargene
svart og hvitt. Med dette kom
også muligheten til å opplyse
folket gjennom formidling.

o som var tidlig ute
med naturfagsformidling var fysikerne
Helmut Ormestad og
Otto Øgrim ved Universitetet i Oslo
(UiO). Med praktiske
forsøk og konkrete
bevis formidlet de fysikk gjennom programmet ”Fysikk på
roterommet”. Programmet
engasjerte, og mange skoler
ønsket å benytte fysikkeksperimentene i undervisningen.
Pågangen ble etter hvert stor, og
man trengte å etablere en enhet
som kunne formidle skolefysikk. Professor i naturfagsdidaktikk Svein Sjøberg var
primus motor for etableringen
av Skolelaboratoriet for fysikk
på slutten av 1970-tallet. Etter
hvert ble det etablert skolelaboratorier for alle realfagene;
biologi på begynnelsen av 1980tallet og kjemi noen år senere. I
dag har alle landets universite-

T

ter sine skolelaboratorier for
realfag. UiO er det eneste Universitetet som har 3 separate
skolelaboratorier, og i disse
dager jobbes det med å få på
plass et fjerde laboratorium i
geofag.

Skolelaboratoriets historie
For at skolelaboratoriene skulle
ha tettest mulig kontakt med
skoleverket, hadde alle laboratoriene en skolelektor ansatt i
åremålsstilling for 2-3 år av
gangen. De første som ble engasjert til biologi var den pensjonerte lektoren Marie Louise
Krogness, som ledet skolelaboratoriet i starten. Den pensjonerte lektoren Per Hafslund,
som hadde lang erfaring med
popularisering og formidling av
biologi via NRK, ble også engasjert av skolelaboratoriet på
denne tiden. I 1982 ble nåværende Professor emeritus Olav
Sand fast ansatt som første-

amanuensis, men Maries og Pers
engasjement fortsatte i flere år.
Mens åremålsstillingene vedvarte ved skolelaboratoriet for
biologi, ble disse omgjort til faste
stillinger ved de andre skolelaboratoriene. I 1988 opphørte
stillingen til Sand, og ansvaret
for skolelaboratoriet gikk på
rundgang mellom de faste vitenskapelig ansatte på Biologisk
insttutt, med en periode på 2-3
år på hver. Denne ordningen
opphørte da Biologisk institutt
ble delt i 2004 (til Biologisk
Institutt og Institutt for Molekylær Biovitenskap), og det var da
ikke lenger noen faste vitenskapelige som ledet skolelaboratoriet. I praksis var det da i
stedet den åremålsansatte skolelektoren som fungerte som leder.
I 2013 ble igjen Biologisk institutt og Institutt for molekylære
biovitenskap fusjonert til Institutt for biovitenskap, og det ble

Mange lærer å bruke pipetter for første gang
på ny opprettet en fast stilling
ved skolelaboratoriet. Dette ble
gjort først og fremst for å skape
faglig kontinuitet, men også for å
bringe inn mer kunnskap om
instituttets virksomhet innen
undervisning og forskning. Ordningen med en åremålstilsatt
skolelektor har vedvart, og fra
høsten 2013 var det to nyansatte
ved skolelaboratoriet for biologi;
undertegnede i fast førstelektorstilling og lektor Kristin Glørstad
Tsigaridas, som kommer fra
Ullern videregående skole.

Skolelaboratoriets visjon

FORFATTER: TONE FREDSVIK
GREGERS, INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, SKOLELABORATORIET FOR
BIOLOGI, UIO
E-post: t.f.gregers@ibv.uio.no

Skolebesøk fra Oslo Handelsgym

Skolelaboratoriet for biologi skal
være et ledende ressurssenter for
kvalitet i biologiundervisningen
og øke kunnskapen om biologi i
samfunnet. Vi retter oss både
mot grunnskolen og den
videregående skole og fungerer
som et bindeledd mellom skoleverket og biologisk forskning
ved instituttet. Vi ønsker å legge
til rette for gode undervisningsopplegg som lærerne kan ta med
seg direkte til skolen, men lager
også opplegg som kan gjøres hos
oss. Mange lærere kommer med
klassene sine til oss for å gjøre
forsøk som er i tråd med læreplanen. Hos oss kan de lære å
lage genmodifiserte organismer
gjennom transformasjon (E.

Coli som utrykker GFP), detektere antistoffer mot virus i en
ELISA, kjøre Western Blot,
studere alt fra slektskapstrær til
fotosyntese, lære om rekombinant DNA teknologi, kjøre PCR,
gelelektroforese og mye mer. Vi
tar imot ca 20 skolebesøk i året.
Besøkene blir etterfulgt av studieinformasjon og omvisning på
universitetsområdet. Dette er et
ledd i vår rekrutteringsstrategi,
der vi ønsker å bidra til å øke
interessen for biologistudiet og
dermed rekruttering til våre programstudier i biologi og molekylærbiologi/biokjemi. Tilbakemeldingene er entydig positive
og mange lærere kommer igjen
år etter år med elevene sine.
Skolelaboratoriet skal også
være en viktig aktør i å styrke
kvaliteten på lærerutdanningen.
Lektorutdanningen ved UiO
tilbyr studieretning i realfag og et
20-talls studenter velger hvert år
denne studieretningen. Her er
alle skolelaboratoriene involvert i
et svært praksisnært naturfagskurs, NAT2000. Skolelaboratoriet
for biologi jobber også kontinuerlig for å få mer innpass i undervisning i biologididaktikk ved
Praktisk Pedagogisk Utdanning
(PPU).

Mange lærere opplever at
skolehverdagen er hektisk og at
det er liten tid til å holde seg
oppdatert. Særlig innen biovitenskap er fremskrittene ofte store.
Det som var ny kunnskap i fjor
er ofte gammelt nytt i år, og det
er gjerne enda mer de skulle ha
lest og satt seg inn i. Lærerne
opplever også ofte at lite utstyr
og begrensede midler gjør det
vanskelig å legge til rette for
undervisning i tråd med lærerplanene. Derfor jobber også
skolelaboratoriet kontinuerlig
med å utvikle etter- og videreutdanningskurs for lærere.
Sammen med de andre skolelaboratoriene og naturhistorisk
museum skal vi fra høsten 2014
tilby et videreutdanningskurs for
lærere i naturfag på 8.-11. trinn.
Kurset går hele skoleåret 2014/15.
Det vil være samlingsbasert og
det skal legges til rette for at lærerne skal kunne arbeide redusert
ved siden av. Vi er spente på
responsen og gleder oss til
semesterstart.
Sist men ikke minst er det
nylig underskrevet en avtale mellom Oslo kommune og UiO om
et nytt skolesamarbeid mellom
nye Hersleb videregående skole
og fagmiljøene på matematisknaturvitenskapelig fakultet. I all
hovedsak skal Hersleb videregående skole satse på biologi og
geofag, og skolelaboratoriet for
biologi vil være en viktig brikke i
dette samarbeidet. Sammen med
nye lærere på Hersleb videregående skole håper vi å utvikle
nye og innovative undervisningsmetoder i biologi som også kan
benyttes ved andre skoler rundt
om i Norge.
Skolelaboratoriet for biologi
har ikke hatt tradisjon for å drive
fagdidaktisk forskning slik vi i
stor grad finner ved skolelaboratoriet for fysikk og kjemi, men
våre ambisjoner strekker seg også
i denne retningen. Vi har foreøpig så vidt begynt å undersøke
muligheten for å finne ut hvorfor

biologi ofte ansees for å være det
myke realfaget når tall fra Utdanningsdirektoratet viser en helt
annen sannhet: Ved avsluttende
eksamen i biologi 2 får elevene et
snitt på 3, mens bare 0,6 % får
karakteren 6 (tall fra 2013).
Hvorfor er det slik? Problemet er
nok ganske sammensatt, men vi
har fått såkornmidler fra
Utdanningsvitenskapelig (UV)
fakultet til å gjennomføre et forprosjekt, der vi ønsker å finne ut
hvem biologilærerne er, hvor de
er utdannet, hvilke ressurser har
de med seg fra sin utdanning og
hvilke ressurser har de til å drive
god biologiundervisning. Vi
gleder oss til å ta fatt på prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med Naturfagssenteret og
UV-fakultetet.
Vår visjon er at Skolelaboratoriet skal være med på å bygge
en bro av biologikunnskap inn i
fremtiden. Biologi er ikke bare
læren om livet, men læren om
vår eksistens, vår helse, vårt miljø
og vår fremtid. Vi trenger flere
biologer i samfunnet som forstår
hvordan alt liv henger sammen.
Vi er ambisiøse, men med oss på
laget har vi alle de vitenskapelige
på Institutt for biovitenskap.
Motiverte, engasjerte og formidlende forskere som bidrar med
sin kunnskap inn i vår virksomhet. Følg våre aktiviteter på
www.uio.no/mn/ibv/skolelab og
www.facebook.com/skolelab.
Har du forskning, undervisningsopplegg eller ideer som kan
bidra til økt kompetanse blant
lærere, elever og samfunnet for
øvrig, så ta gjerne kontakt med
oss.
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Lørdag 25. januar 2014 kl. 10:30,
Røros Hotell

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og
dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble
godkjent
2. Godkjenning av referat fra
NBS generalforsamling 2013.
Referatet ble godkjent.
3. Styrets beretning.

NBS-Nytt
Fra begynnelsen av året hadde vi
valget mellom å slette NBS-Nytt
som eget foretak eller å gjøre det
om fra selskap med begrenset
ansvar til samvirke-selskap. Siden
en gjennomgang av momsregler
tilsa at NBS momsfritt kan utgi
medlemsblad med inntil 4 utgivelser/år, og siden det var klart at
NBS-Nytt ikke helt passet med
samvirkeselskap-begrepet, ble det
på Generalforsamlingen i januar i
fjor vedtatt å legge ned NBS-Nytt
som eget foretak og la NBS selv ta
seg av utgivelsen av bladet. Dette
ble gjennomført i løpet av året.
Det er mulig at det på sikt faktisk
vil lønne seg økonomisk, siden
samtaler med Skatteetaten antyder
at vi kanskje kan få tilbakebetalt
moms på en del utgifter (layout
osv).

Forretningsfører
Andromeda Økonomi ved
Irmelin Krogsæter har fungert
som regnskapsfører for NBS.
Regnskapet for 2012 ble vesentlig
forsinket, grunnet skifte av forretnings¬fører, sen innsending av
bilag og andre årsaker (i siste
instans grunnet at revisor ble syk).
For 2013 ligger ting i rute, og et
revidert regnskap vil trolig
foreligge til ”normal” tid.

Styremøter og
generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
ble avholdt på Kontaktmøtet 2013.
Ordinær generalforsamling ble
ikke arrangert, først og fremst
fordi det ikke forelå noe 2012regnskap å godkjenne.

Styret har foretatt en del avgjørelser ved hjelp av email. Det
gjelder:
• Støtte til GMM4-konferansen
(4th Microbial Genome
Maintenance Meeting, Oslo
26-19 april: kr. 15 000 (poster
pris).
• Norske Laboratorieleverandørers Forening har etablert
en forskningspris for unge
forskere under 35 år som
arbeider innen naturvitenskapelig knyttet til laboratorier. De ønsker en representant fra NBS i fagkomiteen,
sammen med en representant
fra Norsk Kjemisk Selskap,
Norsk Selskap for Klinisk Biokjemi og NLF. President Arne
Klungland sa seg villig til å
representere NBS i fag
komiteen.
• Trykking av fire sider fra
Norwegian Genomics
Consortium to ganger i året i
NBS-Nytt. Dette gir en inntekt
på kr. 20 000.
• Det norske karbohydratmiljøet har blitt anmodet om å ha
en norsk representant i
organisasjonen International
Glycoconjugate Organisation.
NBS sendte i august en søknad
til IGO om slik representasjon
og at Ute Krengel skulle være
vår representant.
• Støtte til 3rd Norwegian
Microbiology Meeting (et
møte beregnet på phd-studenter og yngre forskere): kr.
15000. Som takk organiserte
Jan Haug Anonsen en vervekampanje for Oslo lokallag,
med servering av grillmat.
• Forskerfabrikken fikk som tidligere år en støtte på kr. 5000.

Støtte fra NFR til Kontaktmøtet
2014 og fremtidige møter
Som for 2013-møtet søkte
generalsekretæren om arrangementstøtte fra BIOTEK2021-programmet. Som i fjor søkte vi om
kr. 120 000, men denne gangen i
tillegg kr. 75 000 øremerket for å
redusere kostnadene for deltakende masterstudenter. Søknaden

ble innvilget.
President, redaktør og
generalsekretær har også hatt et
møte med Øystein Rønning og
Lars Korsnes, Forskningsrådet.
Bakgrunnen for møtet var å lodde
mulighetene for mer varig NFRstøtte til kontaktmøtene. Konklusjonene fra møtet er:
NFR er interessert i å støtte Kontaktmøtene økonomisk dersom de,
i likhet med 2013-møtet, blir mer
innovasjonsrettede enn tradisjonelt. Dette kan innebære et minisymposium hvor norske biotekbedrifter presenterer seg, og også
annet. Vi kan i så fall vente oss
økonomisk støtte på linje med det
vi har fått tidligere (for årets møte
kr. 125000). I tillegg ville NFR være
interessert i å støtte en sponsing av
masterstudenter, slik at møtet blir
billigere for dem og at andelen av
dem blir større enn på de siste
møtene. Det ble også antydet at
man kanskje kunne komme til en
ordning hvor det ikke var nødvendig å søke på nytt hvert år. Dette
må vi forfølge i løpet av våren.

Reisestipender
Søknader fra master- og phdstudenter har blitt godkjent fortløpende i løpet av året, i samsvar
med tidligere generalforsamlingsvedtak. I 2013 har 27 søknader
blitt godkjent, og det har blitt utbetalt kr. 216 000 i reisestøtte (i tillegg kommer rundt 9000 som jeg
ikke har fått faktura på ennå).
Siden økonomien til NBS ser rimelig stabil ut, vil generalsekretæren inntil videre fortsette å godkjenne fortløpende søknader som
oppfyller kravene.
4. Godkjenning av NBS regnskap
2012
Regnskapet for 2012 for
NBS/NBS Fond ble godkjent
5. Godkjenning av NBS-Nytt
regnskap 2012
Regnskapet for 2012 for NBSNytt ble godkjent
6. Godkjenning av budsjett
for 2014.
Det ble fremlagt et budsjett for
2014 som ikke hadde vesentlige forskjeller sammenlignet

med budsjettet for 2013. Det
tas sikte på å innvilge søknader
om reisestøtte så lenge kravene
oppfylles (master- eller phdstudent, støttebrev fra veileder,
presentasjon av resultater)
oppfylles, og det er budsjettert
med et beløp som tilsvarer
beløpet utbetalt i 2013.
Budsjettet for 2014 ble
godkjent
7. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2016: Det er Tromsø
som står for tur!
På vegne av Tromsø-miljøet
kunne Ole Kristian GreinerTollersrud fortelle at planene for
møtet var i gang og at man tenkte
å gi det en arktisk profil.

Eventuelt
Anne-Brit Kolstø minnet forsamlingen om at kostnadene for deltakelse på Kontaktmøtet var høye,
særlig for yngre forskere, og mante
fremtidige arrangører til å vise
edruelighet. Under diskusjonen
ble det blant annet fremhevet at
kostnadsnivået i Norge gjør det
vanskelig å få prisene særlig mye
mer nedover, og det ble også vist
til at arrangørene av 2014-møtet
med støtte fra NFR hadde kunnet
redusere prisene på rom for flere
enn to personer vesentlig.
Øyvind Halskau gjorde rede for
planene som Bergens-miljøet har
for Kontaktmøtet 2015 og kunne
fortelle at man overveier å legge
møtet til Svalbard. Generalforsamlingen var i det store og hele svært
positivt innstilt til en slik vri på tradisjonene, selv om det ble understreket at man måtte sikre at
utstillerne får tilfredsstillende forhold og at prisen for å delta ikke
blir for høy. Det ble hevdet at
Svalbard i 2015 og et møte med
arktisk profil i 2016 kanskje ville bli
mye Arktis, og arrangørene av
2015- og 2016-møtet ble enige om
å samarbeide om programmet til
disse to møtene for å unngå overlapp.
Referent: Generalsekretæren

BIG BBQ, eller hvordan verve
NBS-medlemmer med mat
Som et tiltak for å øke bevisstheten om NBS blant studenter
og ansatte ved Universitetet i
Oslo, bestemte BIG (Biokjemisk
interessegruppe) seg for å gjennomføre et grillarrangement,
BIG BBQ på Institutt for
biovitenskap ved semesterstart.
Semesterstart er en periode med
mye arrangementer for
studentene. På bakgrunn av
både timeplanen og langtidsvarselet bestemte vi oss for å
legge BIG BBQ den 28.08.
Starten av høstsemesteret
sammenfaller med innstilling av
nytt BIG-styre. BIG BBQ ble
derfor et fellesarrangement av
det avtroppende og det nye
styret, med Martina Tesikova
som leder. I tillegg fikk vi
rekruttert Gunnar Dick (tidligere BIG-leder) til å hjelpe oss.

FORFATTER: JAN HAUG ANONSEN,
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP,
UNIVERSITETET I OSLO

Arrangementet foregikk i
urtehagen, og besto av mat og
drikke, musikk og samtidig
informasjon om BIG. Ved siden
av grillene satte vi opp en NBSstand. NBS-standen fungerte
som et sted hvor vi kunne informere om NBS mens de
frammøtte ventet på servering.
Her monterte vi en poster med
oversikt over noen av fordelene
ved NBS-medlemskap og la
utover et utvalg av NBS-nytt som
grillgjestene kunne bla igjennom.
Serveringen besto av burgere
og pølser samt halal og laks for
de som ønsket det. Tilbehør
besto av salat, maiskolber, løkringer og dressinger og det ble
også servert brus, vann og cider.
Med mer enn 100 hamburgere
og nesten 200 pølser mente vi at
det skulle være nok. Det var
imidlertid stor interesse for grillarrangementet og økonomiansvarlig (Mia Hauge Rambøl)
måtte gjøre suppleringskjøp
under grillingen for å dekke
behovet.
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Avtroppende leder (Jan Haug Anonsen) får hjelp av ad hoc-rekruttert
NBS-medlem Åsmund Kjendseth Røhr til å grille hamburgere.
Til tross for at vi hadde underestimert oppmøtet var grillfesten
en suksess. 32 personer ville
gjerne ha mer informasjon om
NBS og skrev seg på e-postlisten.
Det gjenstår å se hvor mange av

disse som tegner medlemskap.
Imidlertid må dette sies å ha vært
en god måte å øke bevisstheten
omkring NBS hos potensielle nye
medlemmer.

european
light microscopy
initiative
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Vaksinestrategier mot
HIV-1 og AIDS
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Økt kunnskap gjør at vi nå
har et bedre grunnlag enn
noen gang til å kunne utvikle
en vaksine mot HIV-1 og
AIDS. Konferansen ”AIDS
Vaccine” samler hvert år
verdens ledende forskere og
klinikere som jobber med
problemstillinger relatert til
slik vaksineutvikling. Her
følger et referat fra konferansen ”AIDS Vaccine
2013”som ble arrangert i
Barcelona, 7-10 oktober
2013.

IV-1 ble identifisert
som årsaken til AIDS
i 1983-1984 (1, 2), og
den første fase I HIV1-vaksinestudien ble
initiert allerede i
1986 (3). Etter år
med mislykkede
vaksineforsøk, ble det større
fokus på basale mekanismer for
bl.a. virustransmisjon, virusets
effekt på immunsystemet, og
hvordan immunsvaret er i
individer godt beskyttet mot
utvikling av AIDS. Sammen med
grundig evaluering av kliniske
vaksinestudier i menneske og
vaksineforsøk i dyremodeller, har
dette gitt store framskritt.
En vanlig måte å lage vaksiner
på har vært å benytte inaktivert
eller levende, svekket bakterie eller
virus (eksempelvis i vaksine mot
gul feber og hepatitt A og i MMRvaksine (der MMR står for

H

overflaten av HIV-1 brukes når
målet er å indusere antistoffer som
kan nøytralisere viruset og hindre
opptak av viruset i celler (Fig. 1).
Subenheter fra innsiden av HIV-1
benyttes når man ønsker å
indusere cellulære responser,
typisk CD8+ T-celler som kan
drepe infiserte celler (Fig. 2). Nye
forskningsdata for begge strategier
ble presentert og diskutert på
møtet. I tillegg var det sesjoner
med fokus på metoder for levering
av vaksiner slik som virale
vektorer og nanopartikler, det var
foredrag om slimhinneimmunologi, dyremodeller egnet
for HIV-1-vaksineutvikling og om
kliniske vaksineutprøvinger med
presentasjon av resultater fra disse.
Oversikt over HIV-vaksineforskning gjennom 30 år ble presentert
av José Esparza (fra Bill and
Melinda Gates Foundation, USA).

Fig. 1. Nøytraliserende antistoffer hindrer HIV-1 infeksjon. (A) HIV-1
kan infisere CD4+ T-celler ved binding til CD4 og koreseptor CCR5. (B)
Envelope (Env) på overflaten av HIV-1 består av trimerer av
gp120/gp41-komplekser. Varianter av Env designes med mål om å
indusere antistoffer som kan (C) blokkere for binding av HIV-1 til
reseptor og nøytralisere viruset. Antistoffer som kan nøytralisere et stort
antall virusvarianter kalles bredt nøytraliserende og forsøkes indusert i
vaksinestudier.

FORFATTER: INGER ØYNEBRÅTEN,
AVD. FOR PATOLOGI OG SENTER FOR
IMMUNREGULERING, OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS OG
UNIVERSITETET I OSLO
E-post: inger.oynebraten@rrresearch.no

measles/meslinger, mumps/kusma
og rubella/røde hunder). Denne
strategien gir ofte effektive
vaksiner. Kort tid etter at HIV-1
infiserer en celle vil dets DNA
integrere i vertens genom.
Produksjonsfeil ved tillaging av
HIV-1-vaksine basert på hele
viruset vil derfor kunne få alvorlige konsekvenser, så i stedet
benyttes subenheter fra HIV-1 i
vaksineutvikling. Subenheter fra

Strategier for antistoffbaserte
HIV-1 vaksiner
I 1986 ble en subenhet-basert
vaksine mot hepatitt B lisensiert
(4, 5). Vaksinen induserte antistoffer, og dette var bakgrunnen
for at man forsøkte å utvikle
vaksiner mot HIV-1 ved bruk av
subenheter. Antistoffer kan
nøytralisere viruspartikler før
infeksjon av en celle og slik hindre
virusreplikasjon (Fig. 1). Dette

kalles gjerne steriliserende
immunitet. Én utfordring med
HIV-1 er at det har uvanlig stor
genetisk diversitet - dette gjelder
spesielt overflateproteinet Env
som vaksineinduserte antistoffer
skal gjenkjenne. I tillegg er reseptorbindende sete i Env og overflaten til Env delvis skjult pga.
glykosylering og struktur. Dette
stiller store krav til antistoffene og
til vaksineantigenet. Antistoffer
som kan hindre infeksjon av en
rekke varianter av HIV-1 kalles
bredt nøytraliserende (6). Slike
antistoffer ønsker man å indusere
vha. en vaksine, og siden bredt
nøytraliserende antistoffer dannes
i noen HIV-1-infiserte personer
(ca. 20 %), antar man at de også
kan induseres vha. en vaksine. For
ca. 10 år siden hadde man identifisert fire bredt nøytraliserende
antistoffer. Ved hjelp av ny teknologi er det nå isolert over 100
slike antistoffer fra HIV-1-infiserte personer.
Ved tilstedeværelse av et antigen, f.eks. HIV-1, vil B-celler med
høyest affinitet bli selektert, cellene
prolifererer og de variable
regionene i antistoffene muterer
slik at antistoffene kan få ennå
høyere affinitet (en molekylær
prosess kalt affinitetsmodning).
IgG-antistoffer får typisk 10-20
mutasjoner i DNA, mens bredt
nøytraliserende antistoffer mot
HIV-1 ofte har mer enn 80 mutasjoner. I tillegg kan potente HIV-1
antistoffer ha andre modifikasjoner. Antistoffer med så stor
grad av modning har man ennå
ikke klart å indusere med en
vaksine.
Én strategi for å finne hvordan
bredt nøytraliserende antistoffer
dannes, er å følge utviklingen av
antistoffer/affinitetsmodningen
parallelt med mutasjonene i HIV1 under en pågående infeksjon.
Dette innebærer kartlegging av
aminosyresekvenser samt
strukturer til både virus og antistoffer. Slik kan man identifisere
eventuelle nøkkelposisjoner i Env
kritisk for dannelse av potente
antistoffer (Fig. 3). En slik strategi

ble presentert av både Penny
Moore (National Inst. for Communicable Diseases, South Africa)
og Leonidas Stamatatos (Seattle
Biomedical Res. Inst., USA). En
vaksine kunne tenkes å bestå av
ulike antigener som ligner virusvariantene assosiert med utvikling
av bredt nøytraliserende antistoffer. Studier tyder på at det er et
begrenset antall mutasjoner som
er essensielle. Det gir håp mht. en
vaksine, fordi det reduserer antall
antigener som vil være nødvendig
for å indusere antistoffene.

UK), David Masopust (University
of Minnesota, USA) og Louis J.
Picker (VGTI, Oregon Hlth &
Science University, USA). Louis J.
Picker og medarbeidere har levert
vaksine til aper ved bruk av
cytomegalovirus (CMV). En
variant av CMV ga spesielt
effektive CD8+ T-celleresponser
og eliminerte SIV fra infiserte
aper (8-10). Vaksinens effekt på
SIV sammen med de spesielle
CD8+ T-cellene den induserte, er
klart det mest spennende funnet
man har gjort innenfor T-cel-

serverte enn andre, som f.eks. i
Gag, antagelig fordi disse er
essensielle for viruset. Noen forskningsgrupper designer derfor
syntetiske vaksineantigener basert
på de mest konserverte delene av
ett HIV-1-protein eller ulike HIV1-proteiner (i form av peptider,
polyproteiner eller såkalte mosaikker (konserverte deler fra ulike
virusisolater)). For å fremme
CD8+ T-celleresponser mot
vaksineantigenet, testes ulike
leveringsstrategier sammen med
adjuvans og immunmodulerende
molekyler.

Terapeutisk vaksine

Fig. 2. Basis for CD8+ T-cellebaserte vaksiner. (A) Intravirale proteiner
som Gag og Pol benyttes som antigener i CD8+ T-cellebaserte vaksiner.
(B) Infiserte celler presenterer antigenderiverte peptider på overflaten.
Peptid-spesifikke CD8+ T-celler indusert vha. en vaksine, gjenkjenner
peptidet sammen med HLA og dreper cellen.

Mens profylaktiske vaksiner skal
hindre infeksjon og må tas før
man eksponeres for patogenet,
kan en terapeutisk vaksine tas
etter eksponering og infeksjon. En
terapeutisk vaksine skal hindre
alvorlig sykdom. Vaksinen nevnt
over, utviklet av Louis J. Picker og
medarbeidere, kan være egnet
både som profylaktisk og
terapeutisk vaksine. Bredt
nøytraliserende antistoffer mot
HIV-1 er også vist å ha en
terapeutisk effekt i infiserte aper
(Dan H. Barouch, Harvard
Medical School; Ragon Institute
of MGH, MIT, and Harvard,
USA). Dette gir håp om at terapeutiske vaksiner kan utvikles. En
terapeutisk vaksine kan tenkes å gi
funksjonell effekt, dvs. beskytte
mot AIDS, eller den kan fullstendig kurere for HIV-1. En av
utfordringene ved kur, vil være å
utrydde cellene som har en latent
infeksjon. Noen har foreslått å
fremme HIV-1-replikasjon i disse
cellene slik at de blir synlige for
immunsvaret, andre prøver å
gjøre de mer sensitive for drap.
Neste konferanse arrangeres i
oktober 2014 i Cape Town, SørAfrika. Konferansen vil i tillegg til
vaksineutvikling fokusere på flere

Strategier for CD8+ T-cellebaserte vaksiner

lebasert HIV-1-vaksineutvikling.
Forskningsgruppen vil nå
videreutvikle strategien slik at den
egner seg for utprøving i
menneske.
HIV-1-proteinet Gag benyttes
oftest som vaksineantigen i T-cellebaserte vaksiner. Gag-deriverte
peptider binder til HLA-molekyler
(bl.a. B27, B57 og B58) assosiert
med beskyttelse mot å utvikle
AIDS. Hvorvidt det er fordelaktig
å benytte hele Gag eller bare deler,
er ikke klarlagt. Det undersøkes
også om det er gunstig å inkludere
andre proteiner som f.eks. revers
transkriptase, integrase og
protease kodet av genet Pol. Selv
om HIV-1 muterer, så er noen
proteiner og regioner bedre kon-

Etter flere år uten fremgang for en
antistoffbasert HIV-1-vaksine, ble
det fra rundt årtusenskiftet større
fokus på strategier for å indusere
HIV-1-spesifikke CD8+ T-celler.
Cytotoksiske CD8+ T-celler er
viktige i virusbekjempelse fordi de
kan drepe infiserte celler. Flere
studier viser at HIV-1-infiserte
personer som har lave nivåer av
virus og som er godt beskyttet
mot å utvikle AIDS, har CD8+ Tceller spesifikke for HIV-1 (7). I
tillegg til resultater oppnådd i aper
med et modellvirus for HIV-1
(simian immunodeficiency virus:
SIV), indikerer dette at CD8+ Tcellebaserte vaksiner kan være
effektive mot HIV-1 og AIDS.
Forskningsdata på slike vaksiner
ble presentert av bl.a. Andrew J.
McMichael (University of Oxford,

Fig. 3. Mutasjoner i Env på HIV-1 driver endringen i antistoffene, som
kan utvikle seg til å bli bredt nøytraliserende. Ved sekvensanalyse av
HIV-1 Env og antistoffer høstet på ulike tidspunkt etter infeksjon, kan
man identifisere Env-varianter viktige for å utvikle bredt nøytraliserende antistoffer. Essensielle Env-varianter tenkes benyttet som antigener og gis vha. sekvensiell vaksinering. Modifisert etter Klein et al. (6).

Ikke-nøytraliserende antistoffer
kan også ha en effekt. Ikkenøytraliserende antistoffer binder
til HIV-1, men blokkerer ikke for
binding til HIV-1-reseptorer. I
stedet elimineres antagelig viruset
eller virusinfiserte celler via
mekanismer mediert av halen (Fcregionen) til antistoffene. Halen til
antistoffene kan binde Fcreseptorer på f.eks. ”Natural Killer”
(NK)-celler, som så kan drepe den
antistoffmerkede virusinfiserte
cellen. Binding til Fc-reseptorer
kan også fremme frigjøring av
cytokiner som hemmer virusreplikasjon.

strategier som kan forhindre HIV1 og AIDS, f.eks. antiviral
medisinering før infeksjon (går
gjerne under betegnelsen PrEP:
pre-exposure prophylaxis) og
mikrobicider. Intensjonen er å
fremme utveksling mellom de
ulike forskningsfeltene for å
akselerere utviklingen av en
effektfull profylaktisk eller
terapeutisk strategi. Mange
vaksinestrategier testes i
dyremodeller og noen har nådd
kliniske utprøvinger i menneske.
En rekke fase I-utprøvinger har
vist god toleranse og få bivirkninger hos de vaksinerte, og
RV144 som er en profylaktisk
vaksinestudie i menneske, ga
moderat effekt (11). Sammenlignet med de som fikk placebo,
viste de vaksinerte 31 % lavere
infeksjonsrate. Økt kunnskap gjør
at vi har bedre grunnlag enn noen
gang til å kunne utrydde HIV-1 og
AIDS-epidemien. HIV-1 er et
utfordrende virus, og kanskje vil
en profylaktisk eller terapeutisk
strategi være basert på ulike komponenter der vaksine er en av
dem. Adrian Hill (University of
Oxford, UK) anmodet også om
større utveksling av kunnskap og
erfaring innenfor vaksineforskning på tvers av type infeksjonssykdom samt å dra nytte av
veterinærmedisin for å kunne
gjennomføre vaksineutprøvinger
raskere.
HIV-1 og epidemien det har
medført, har tvunget oss til å
prøve å forstå mer om virusets
biologi samt basale mekanismer
innenfor vaksinologi og immunologi. Det har gitt mye kunnskap
som også vil være nyttig i utvikling
av andre vaksiner og for
bekjempelse av andre patogener.

Referanser
1. Gallo & Montagnier: Nature
326 (1987) 435-436.
2. Coffin et al.: Nature 321
(1986) 10.
3. Zagury et al.: Nature 326
(1987) 249-250.
4. Valenzuela et al.: Nature 298
(1982) 347-350.
5. McAleer et al.: Nature 307
(1984) 178-180.
6. Klein et al.: Science 341
(2013) 1199-1204.
7. Walker & McMichael: Cold
Spring Harb Perspect Med
(2012);2:a007054
8. Hansen et al.: Nature 473
(2011) 523-527.
9. Hansen et al.: Nature 502
(2013) 100-104.
10. Hansen et al.: Science 340
(2013) 1237874.
11. Rerks-Ngarm et al.: N Engl J
Med 361 (2009) 2209-2220.

19

Arnts biostreker er denne gangen satt sammen av to illustrasjoner.
Øverst har han sent på 80-tallet karikert en tilfreds stipendiat.
Nederst har Arnt i 2005 illustrert hvordan noen oppfattet samarbeid
mellom næringsliv og universitetsforskning.

VED ERIK BOYE

Arnts
biostreker
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Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språkblomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mellom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og vitenskap 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 supplerende innlegg og debatt.
Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

Om att og om att
Vitenskapelige artikler inneholder
oftest det samme om igjen flere
ganger. De starter med et sammendrag (Abstract), deretter følger en innledning som inneholder noe av det
samme stoffet. Så kommer resultatkapittelet og en diskusjonen, igjen
med repetisjoner. Både innledning og
diskusjon avsluttes gjerne med korte
presentasjoner av hva man har
funnet, og ofte med de samme formuleringene som i Abstractet. Det kan
være gode argumenter for å lage
manuskriptene slik, men jeg er ikke
helt sikker på om det er formålstjenlig. Abstract kommer vi nok ikke
utenom, for det har flere funksjoner,
også i søkerutiner etter

artikler. En repetisjon av Abstract-innholdet i en introduksjon kan vi fint
klare oss uten. Men jeg obser verer at
dette griper mer og mer om seg.
En slik hang til repetisjoner har
begynt å dominere også i media.
Dagsrevyen i NRK er kroneksempelet.
Revyen starter med en snutt på et
halvminutt der de 1-3 viktigste
sakene blir kort nevnt, illustrert av
korte filmer. Deretter kommer mer
omfattende beskrivelse av disse
hovedoppslagene, vanligvis over flere
minutter, med de samme filminnslagene. Så følger andre, mindre
viktige innslag før det ca. kl 19.23
kommer en kort repetisjon av hoved-

oppslaget, med samme tekst og filmsnutter som før. Programmet vender
tilbake til ubehandlete saker samt
sport og vær før det avsluttes med en
fjerde runde av det viktigste oppslaget. Er vi seere så tungnemme at vi
trenger å få det hele inn med teskje?
Eller er det slik at det vanligvis ikke er
nok nyheter til å fylle tiden?
Nyhetssendinger i radio viser samme
tendenser. Når en person skal intervjues, legges det som oftest inn en
erklæring på forhånd som forteller
hva vedkommende snart skal si – og
så kan intervjuobjektet få si det.
Eksempel: Programleder sier at ”Innbyggerne forteller at varmen fra

brannen var helt uuhtholdelig”. Så
intervjuet med innbygger: ”Varmen var
helt uutholdelig.” Intervjueren kan
avslutte med å konstatere at ”Her i
Lærdal har varmen vært uutholdelig”.
Hvorfor si det samme så mange
ganger i løpet av få sekunder?
Prateprogrammer i radio er også
rammet. Ofte er det en gjest til stede
som skal snakke om et spesielt tema.
Gjesten introduseres og temaet
presenteres. Så kommer musikk. Og
da har nok lytteren glemt alt, for en ny
introduksjon av gjesten og av temaet
følger. Etter litt ytterligere snakk,
kommer det ny musikk og det hele
gjentar seg inntil temaet er tilstrekkelig belyst. Jeg er kanskje atypisk
som holder ut gjennom alle repetisjonene. Men nå er det så plagsomt at
jeg ikke engang slår på.
Lesere av denne spalten er godt kjent
med strukturen i vitenskapelige
publikasjoner og kan greit finne fram
til det som er av interesse. Vi hopper
over Abstract når vi vil lese hele
publikasjonen, men leser bare Abstract dersom vi bare vil ha et kvikt
overblikk. De som sitter foran
TV/radio, kan ikke på samme måte
reservere seg mot alle gjentakelsene.
Er det bare jeg som irriterer meg over
at de bruker min tid til repetisjoner?
Etter hvert har jeg lært meg til at det
er like greit å se Dagsrevyen i ett
minutt, enten kl 19.01 eller kl 19.23.
Det kan også være en fordel å se på
TV bare en dag i uka, for slik unngår
man multiple repetisjoner av NRKs
egenreklame for kommende programmer.

La FEBS få din e-postadresse!

FEBS ønsker å få en mer direkte kontakt med medlemmene. Alle medlemmer av NBS er også medlemmer av FEBS, og for å oppnå
dette ønsker de tilgang til e-postlistene fra de nasjonale organisasjonene. Adressene skal altså brukes av FEBS for en mer direkte
kontakt med medlemmene og kunngjøring av forskjellige aktiviteter av interesse. Det er altså ikke snakk om å selge adresselister til
kommersielle aktører. Hvert enkelt medlem må godkjenne at e-postadressen formidles til FEBS.
Send en e-post til generalsekretæren, tom.kristensen@ibv.uio.no, for å godkjenne at e-postadressen din sendes til FEBS.
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Nofima’s New Food
Safety Lab

24

Food safety, including all of
its different aspects, is an
important area of public
concern. So much so, that a
food mini- production facility
has been built at Nofima-Ås
for conducting research on
improved food safety technologies. NBS Nytt
interviewed Senior Researcher Askild Holck about the
lab’s goals and technologies.

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

any of us probably remember
what happened
in 2006, when
several people
were food-poisoned by eating
food contaminated with shiga protein-producing E. coli. Mattilsynet,
which has responsibility for
insuring that our food is safe,
asked Folkehelse and Veterinary
Institutes to identify the source
of contaminated food. Early
results pointed to a ground beef
product and stores were directed to destroy all reserves of this
product. Later, Mattilsynet had
to admit that the ground beef
product was not the culprit and
that they had made a mistake in
having this product destroyed.
In the end, a sausage product
from Gilde was identified as the
E. coli source. Meanwhile, over
100 people had suffered from
food-poisoning, including 13
children who suffered severe
kidney damage and a 4-year old
boy who died of kidney failure
(1).
In the aftermath of this tragedy, NFR and the food industry
asked Nofima to conduct
research on improved methods
for food production that would
minimize contamination in the
factory and during storage. This
work eventually led to the establishment of the new Food Safety
Lab whose purpose is to be a
mini-production factory for food
products. Consisting of 3 rooms
for setting up pilot food-production lines, a room for handling
pathogenic microorganisms and
post-production storage rooms,
the whole facility is P3-level in
relation to containment with
negative net pressure, a sterile air
source and equipment for disposal of all contaminated
material.
Initially, the lab will focus on
sausage production as a model
and contamination caused by
pathogenic E. coli or Listeria.

M

Askild Holck.
Goals are to generate knowledge
on how to make safe foods, to
develop better production processes and to optimize storage
and decontamination methods.
The lab will actually add pathogens to the food it produces, and
then study how these pathogens
grow and develop as well as their
gene expression. According to
Askild Holck, Nofima expects
that industry will also use the
unique food safety lab for special
projects as things develop.
Nofima has already had considerable experience with pathogenic E. coli (2). They have conducted systematic studies on
sausage production, using different levels of added glucose and
salt during the fermentation step
of sausage production and have
looked at E. coli concentrations.
They have also studied postproduction treatments such as
freeze/thawing or different temperature regimes to identify conditions that minimize bacterial
growth.
As far as Listeria is concerned,
outbreaks have been fairly frequent in Norway with contaminated fish reported in 2013
and an even more serious case in
2007 involving poisoning of 19
hospital patients in Oslo by Listeria-contaminated cheese, an
outbreak which resulted in 5
deaths. Together with NMBU

and the Norwegian Veterinary
Institute, Nofima has profiled
gene expression in pathogenic
Listeria using microarrays (3).
The idea is that this basic
knowledge has the potential to
suggest possible strategies for
limiting Listeria growth in food
products.
An area that is currently not a
part of the research plan for the
Food Safety Lab involves genemodified organisms (GMO).
Holck says that GMO may
become of a part of the research
program, if this is interesting to
the Food Safety Lab’s customers.
Nofima has already developed
expertise for detecting GMO in
foods (4). Askild Holck served
from 1994-98 on the board of
the Bioteknologinemnda where
several applications for use of
GMO plants in Norway were
reviewed. He is currently a
member of the board of the
National Committee on Food
Safety.
When NBS Nytt asked Holck
if he had any concluding remarks
about the Food Safety Lab, he
said, ‘The containment requirements for doing these types of
experiments are very strict, so the
Food Safety Lab is a one-of-akind facility in Europe. The Lab
also adds one more miniproduction facility here at Ås
where there already are facilities
for meat, fish, vegetables and
dairy products’.
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Annexiner

“The 7th International
Conference on Annexins” ble
avholdt i London 9.-11.
september 2013. Konferansen
var lagt til Chaterhouse
Square campus ved Barts
and The London School of
Medicine & Dentistry, Queen
Mary University of London.
Campusen ligger i området
Barbican, kun en kort gåtur
fra St Pauls Cathedral, Tower
of London og Tower Bridge.
Dette var en relativt liten
konferanse med rundt 100
deltagere fra hele verden. Av
disse var det 34 som holdt
foredrag mens det var 38 postere.

nnexiner er definert
som proteiner som
binder negativt ladde lipider på en kalsium-avhengig måte,
og som har den såkalte «annexin kjerne-strukturen» som
er dominert av -helikser. I tillegg har annexinene en fleksibel
N-terminal hale som er unik for
hvert medlem, og som man derfor mener kan ha innvirkning
på de ulike funksjonene som de
forskjellige annexiner har. Frem
til i dag er det funnet over 165
ulike annexiner, og de finnes i
pattedyr, planter, protister og
sopp, men ikke i bakterier. Til
tross for høy homologi mellom
de ulike medlemmene og konservering på tvers av ulike arter
er annexinene involvert i svært
mange ulike prosesser, noe som
ble gjenspeilet i de ulike innleggene under konferansen.

A

Fra Norge var vi to deltakere,
Tove Irene Klokk fra Oslo og jeg
fra Bergen. Tove Irene holdt foredrag om at «knockdown» av
både Annexin A1 og Annexin A2
påvirker intracellulær transport
av Shiga-toksin, men ikke av
plantetoksinet ricin. Knockdown
av Annexin A1 hadde størst effekt, og førte til økt retrograd
transport av Shiga-toksinet fra
endosomer til Golgi apparatet.
Denne effekten er avhengig av
cytoplasmatisk fosfolipase A2
(cPLA2), som kan danne kompleks med Annexin A1. Det ser
dermed ut som den negative
effekten Annexin A1 har på
Shiga-toksin transport kommer
av at Annexin A1 hemmer
cPLA2. Det er også interessant at
Shiga-toksinet fører til en kalsium-avhengig dissosiering av
AnnexinA2-cPLA2 komplekset,
og dermed stimulerer sin egen
transport.
De fleste annexiner binder
FORFATTER: ANN KARI GRINDHEIM,
som nevnt til lipider og lipidINSTITUTT FOR BIOMEDISIN, UNIVERSITETET I BERGEN.
membraner, og Annette Draeger
E-post: Ann.Grindheim@biomed.uib.no (Bern, Sveits) holdt foredrag om

annexiners rolle i å reparere
celle- og membran-skader. Dette
er noe mange celler blir utsatt
for, enten pga. mekanisk stress
eller ved å bli utsatt for poredannende toksiner eller lipaser
fra patogener. Når cellemembranen blir skadet vil det oppstå
en kalsium-innstrømming som
fungerer som et fare-signal for
cellen. Annexiner forflytter seg
fra cytosol til plasmamembranen
som respons på økt intracellulær
kalsium-konsentrasjon, og hver
type Annexin har en individuell
grense-verdi for når denne forflyttingen skjer. Når det dannes
porer i cellemembranen får man
en lokal økning i kalsium-konsentrasjon ved poren, en «kalsium hotspot». Kalsiumet vil
diffundere fra poren til cytoplasma og overskuddet vil etterhvert bli fjernet av ER og mitokondrier. Annexin A6 er svært
kalsium-sensitiv og blir dermed
raskt rekruttert til poren og
deltar i forsegling av plasmamembranen. Dersom det derimot dannes mange porer vil
kalsium-konsentrasjonen i cellen
bli så høy at Annexin A6 vil
binde også til uskadde membran-regioner, og er dermed ikke
tilgjengelig for rekruttering til
nydannede porer. Annexin A1
har lavere kalsium-sensitivitet
enn Annexin A6, og kan i en slik
situasjon bli rekruttert spesifikt
til porene der det er høyest
kalsium-konsentrasjon. En lignende situasjon vil oppstå ved
skade på cellemembranen i tynne
utløpere av cellen. Pga. det
begrensede området og at det
heller ikke finnes organeller som
kan ta opp kalsium her, vil den
intracellulære kalsium-konsentrasjonen stige raskere og
annexin A6 blir uspesifikt
rekruttert til membraner, mens
Annexin A1 deltar mer aktivt i
membran-reparasjon. Annette
Draegers gruppe har fokusert på
Annexin A1 og Annexin A6, men
det kan tenkes at også flere av
annexinene er involvert i membran-reparasjon, og at det der-

med eksisterer en enda finere justering av når og hvor de ulike
annexinene deltar i denne prosessen.
Annexin A10 er det sist oppdagede medlemmet av annexinfamilien. Proteinet er derfor
relativt dårlig karakterisert, men
har i flere tilfeller blitt vist å ha
tumor-supressor egenskaper.
Ursula Rescher (Münster, Tyskland) holdt foredrag om
Annexin A10 og fokuserte på
dets funksjon i cellekjernen. Reschers gruppe har vist at Annexin
A10 er en komponent i de nylig
oppdagede «paraspeckles», som
er underavdelinger i kjernen. De
er lokalisert til områder mellom
kromatin og dannes ved interaksjon mellom lange ikke-kodende RNA og RNA-bindende
proteiner. «Paraspeckles» kontrollerer genuttrykking ved å
holde igjen RNA som inneholder
dobbel-trådede regioner pga.
adenosin-til-inosin utbytting.
Gjennom denne mekanismen
kan «paraspeckles» representere
en kontrollmekanisme for proteinuttrykking under mange
cellulære tilstander, for eksempel
differensiering og stress-responser. Sammenlignet med de andre
annexinene er Annexin A10
svært lite kalsium-sensitiv og
binder antagelig ikke membraner
in vivo. Det ser derfor ut som
Annexin A10 kan ha en funksjon
som skiller seg merkbart fra de
andre annexinene.
I tillegg til postere og foredrag
var det også galla-middag i
Haberdasher’s Hall mandag
kveld. Haberdasher’s Hall tilhører The Haberdashers' Company som har sin opprinnelse i
middelalderen da de var involvert i handel med bl.a. knapper,
bånd, vesker, hansker, leker og
tekstiler. Det ble også avklart av
neste annexin-møte skal
avholdes i Maastricht, Nederland, i 2015.
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Sylteagurk
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B I O R A B I AT E N :

iorabiaten har alltid
vært interessert i
konservering av mat.
Konservering i sin
videste forstand,
naturligvis,
medregnet teknikker
som baking av brød,
tillaging av øl, vin, ost og jogurt
og andre lekkerbiskener.
Utviklingen av konserveringsmetoder har gått hånd i hånd
med utviklingen av mennesket
som art og med samfunnsutviklingen, og Biorabiaten
hevder ofte og gjerne at
mennesket først ble menneske
da det lærte å konservere mat.
Et ungarsk ordspråk sier at
"brødet er eldre enn
mennesket", og vitenskapen vet
nå at allerede for 30 000 år
siden ble det fremstilt ugjæret
brød. Det første ølet ble brygget
for minst 7000 år siden, og den
eldste nedtegnede oppskriften
på øl er 3900 år gammel. Vin er
enda eldre og har blitt
produsert i 9000 år. Den eldste
vinfabrikken vi kjenner ble
oppdaget i en hule i Armenia og
var i drift for 6100 år siden. Ost
har trolig blitt produsert så
lenge som mennesket har holdt
melkeproduserende dyr - i 1113 000 år - og de første sikre
tegnene på osteproduksjon
stammer fra 55000 f. Kr. i Polen.
Denne Biorabiatens interesse
for konservering av mat har
mange opphav. Som god nordmann er han naturligvis svært
opptatt av konservering av fisk,
og særlig tørking og salting, selv
om delikatesser som gravet, røkt
eller raket fisk heller ikke er å forakte. "Tenk på klippfisken," sier
Biorabiaten henført, "ville det i
hele tatt finnes mennesker i
Norge om det ikke hadde vært
for klippfisken!" I våre dager vet
vi jo at klippfisken ikke er så
gammel og at den ikke er så
norsk heller. Klippfisken ble oppfunnet av spanske fiskere på
1500-tallet, og det var
nederlendere og skotter som
først begynte produksjon i Norge
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på 1700-tallet. Men alt dette lever
heldigvis Biorabiaten i lykkelig
uvitenhet om. Tørrfisk derimot produsert gjennom alle tider,
Norges viktigste eksportartikkel
allerede rundt år 1000, fortsatt en
faktor å regne med i nasjonaløkonomien!
Biorabiatens interesse for dette
er ikke bare knyttet til samfunnsutvikling og samfunnsøkonomi.
Fra gammelt av har forskjellige
former for konservert mat blitt
sett på som spesielt helsebringende, og i mange tilfeller
har vitenskapen kunnet bekrefte
og forklare slike virkninger. For
eksempel tar Biorabiaten ofte og
med god samvittighet et lite glass
vin til middagsmaten, i full forvissning om at han har de nyeste

forskningsresultatene på sin side
når det gjelder de gunstige virkningene av denne lille adspredelsen. Jogurt og andre former for
surmelk går også for å være
nyttig for dem som ønsker et
langt og sunt liv. Bulgaria, som av
entusiaster pekes ut som det
området i Europa som jogurt ble
oppfunnet i for noen tusen år
siden, har flere innbyggere med
alder over 100 år enn de fleste
andre land, og yogurten blir tradisjonelt regnet som den
viktigste årsaken til dette.
Men for tiden er det en annen
type konservert mat som
Biorabiaten er spesielt opptatt av,
nemlig syltede grønnsaker.
Syltede grønnsaker har også en
lang og innholdsrik historie. Mye

tyder på at allerede de gamle
mesopotamiere syltet grønnsaker, trolig først og fremst
agurker. Aristoteles var fullt klar
over sylteagurkens helbredende
virkninger, Kleopatras skjønnhet
skyldtes ifølge henne selv et daglig inntak av sylteagurk, kombinert med hyppig bading i
eselmelk, og Julius Cæsar og
andre romerske keisere foret
troppene sine med syltede
grønnsaker for å gi den fysisk og
åndelig styrke. I våre dager er
syltede grønnsaker spesielt
populære i Russland og ØstEuropa, hvor store mengder fortæres, gjerne i kombinasjon med
et glass eller to av vodka eller
andre helsebringende
drikkevarer.

Så ifølge folketradisjonen er
syltede grønnsaker spesielt helsebringende, men vitenskapen har
aldri klart å dokumentere en slik
virkning på en overbevisende
måte. Biorabiaten hevder at vi
kan se sporene etter vurderte og
forkastede vitenskapelige
hypoteser i forskjellige
alternativmedisinske retningslinjer for matinntak. For
eksempel mener noen at man
kan dele inn næringsstoffer i
stoffer som gir et surt miljø i
kroppen og stoffer som gir et
basisk miljø, og at det er viktig at
maten vi spiser har den rette
balansen (80 % basisk og 20 %
surt hevder noen) mellom slike
forskjellige former for mat.

Dette, hevder Biorabiaten, er en
forvirret forvrengning av den
forlatte vitenskapelige hypotesen
om at sylteagurk var sunt på
grunn av syren.
Uansett: et langt liv med inntak av helsebringende mat og
drikke har overbevist Biorabiaten
om at brød, ost, øl, vin, yogurt,
sylteagurk og annet virkelig har
de gunstige egenskapene som
folketradisjonen tillegger dem, og
han har naturligvis vært på
stadig jakt etter vitenskapelige
forklaringer på hvordan disse
matvarene virker. Lenge mente
han at svaret på spørsmålet lå å
finne i tarmens mikroflora. Etter
at nye sekvenseringsteknologier
og metagenomanalyser gjorde
oss i stand til å studere denne
mikrofloraen og variasjoner i
den på en mye grundigere måte
enn før, er det fler enn
Biorabiaten som har begynt å tro
på en sammenheng mellom helse
og hvilke bakterier vi går rundt
med i tarmen. "Vi har en mer
intim kontakt med disse organismene enn med vår nærmeste
familie, i alle fall mesteparten av
tiden," sier han, "og det er naturligvis all grunn til å tro at de har
en vesentlig virkning på våre liv".
Dette er jo ingen ny og original
tanke, allerede Nobelprisvinneren Elie Metchnikoff
foreslo i begynnelsen av 1900tallet at aldringsprosessen skyldes
aktiviteten av putrefaktive tarmbakterier som produserte
toksiske forbindelser. Han foreslo
også at inntak av surmelkprodukter og tilhørende
melkesyrebakterier kunne undertrykke veksten av disse skadelige
bakteriene, og var på denne
måten opphavet til den
probiotiske bevegelsen, som
etterhvert fikk mange tilhengere.
"Men det er først nå" sier
Biorabiaten "at vi har de verktøy
som skal til for å etterprøve disse
hypotesene." Så Biorabiaten har
med årene fått probiotiske
tendenser, og har til og med til
tider fortært kapsler med

bakterier som angivelig skulle
være spesielt gunstige for helsetilstanden, innrømmer han med
et skjevt smil.
Men de siste ukene har det
skjedd ting som har vendt
Biorabiatens oppmerksomhet
bort fra tarmfloraen som forklaring på sylteagurkens helsebringende egenskaper. Nå er det
stamceller som gjelder. I en fersk
artikkel i Nature beskrives en
måte for fremstille pluripotente
stamceller som både er vesentlig
enklere og som gir mer potente
celler enn tidligere metoder. "Vi
skal ikke glemme tarmfloraen,"
sier Biorabiaten, "men denne
nyeste stamcelleforskningen gir
oss faktisk en ny type innblikk i
hvorfor det er helsebot i
sylteagurk". Det man gjør i den
nye metoden er ganske enkelt å
stresse normale, differensierte
celler, for eksempel ved å
behandle dem med sitronsyre
ved en pH på rundt 5,5. Dette er
nok til å avprogrammere disse
cellene fullstendig og føre dem
tilbake til en udifferensiert tilstand, slik at de kan gi opphav til
alle slags vev. "Og De kan jo
tenke Dem" utbryter Biorabiaten
"hva som vil skje, ikke bare i
tarmen, men også i andre vev
etter at vi har inntatt en passende
bit med passende sur og passende krydret sylteagurk. Stamceller, det er hva som vil skje!"
Så Biorabiaten har vendt tilbake til forskerbenken, i håp om
å kunne finne en måte å
manipulere melkesyrebakterier
på som kan gjøre dem både
gunstige for tarmfloraen og i
stand til å indusere dannelsen av
nye stamceller, ikke bare i
tarmen, men også i andre vev.
Om han skal satse på å omvandle
dem fra melkesyrebakterier til
sitronsyrebakterier eller om det
er helt andre tilnærminger som
skal til, vet foreløpig ingen. Men
storsamfunnet kan trygt konsentrere seg om andre, på sin
måte også viktige problemer, i
full forvissning om at
Biorabiaten vil finne en vei.
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ASCB (American Society for
Cell Biology) holdt sitt årsmøte i New Orleans 14-18
desember, 2013. Det var
drøyt 5000 deltagere fra 50
land, inkludert tre fra Norge.
Normalt er det ytterligere
flere tusen deltagere når disse
møtene holdes i en av de
store byene på vestkysten
eller østkysten. Da kan
mange kjøre til møtet; i New
Orleans måtte nesten alle ta
fly.

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET
E-post: tore.skotland@rr-research.no

scientist’s contribution, or in
hiring, promotion, or funding
decisions.

For Organizations That Supply
Metrics:
•
•
•
•

Be transparent
Provide access to data
Discourage data manipulation
Provide different metrics for
primary literature and reviews

For Publishers:

ASCB
Her er kort summert mine inntrykk av hva du kan forvente å
oppnå ved å delta på de store
ASCB-møtene:
• Se hvor forskningsfronten er i
nær sagt alle cellebiologiske
problemstillinger. Disse
møtene har en serie med
parallelle forelesninger. På det
siste møte var det opptil 13
parallelle sesjoner og ca. 2500
postere.
• Du får anledning til å overvære forelesninger holdt av
mange forskningskjendiser og
treffe dem i rundebordsdiskusjoner om spesielle tema.
Av de foredragsholderne som
trakk flest tilhørere i
plenumssalen (jeg antar at det
var plass til litt over 2000
personer der) var James
Rothman og Randy
Schekman (altså årets Nobelprisvinnere; se NBS-Nytt
4/2013) og Craig Venter.
• Spesielt med tanke på PhD
studenter og postdocs var det
en serie med spesialsesjoner
relatert til karriereplanlegging
der det var fokus på videreutdanning avhengig av om man
ønsket å jobbe innen grunn
forskning, industriforskning,
forskningsadministrasjon,
forskningspolitikk, undervisning eller med patentsøknader. I andre sesjoner var
tema hvordan skrive bedre
publikasjoner og søknader for
stillinger, grants etc.

Det er utvilsomt mye å lære
ved å delta på et slikt møte. For
unge personer som ønsker å bli
kjent med andre deltagere er det
nok lettere få kontakt på et mer
spesialisert møte. Et møte med
kanskje ikke mer enn et par
hundre deltagere der alle bor på
samme sted og treffes ved måltidene gjør det lettere å knytte
kontakter enn ved så store møter
som ASCB der folk mellom
sesjonene haster til neste
møterom eller auditorium. ASCB
er veldig stort og en får god trim
ved å gå til de forskjellige
sesjonene.
Ellers kan nevnes at noen
redaktører av vitenskapelige tidsskrifter under møtet gikk ut med
advarsel mot å spise vitaminer og
kosttilskudd. Denne saken fikk
stor oppmerksomhet i media,
inkludert CNN. Flere av
argumentene var tilsvarende det
Erik Boye og Rune Blomhoff
skrev om i NBS-Nytt 2/2013 om
manglende bevis for nytteeffekt
av antioksidanter. Redaktørenes
utspill under ASCB hadde som
Boye og Blomhoff også fokus på
faren ved å spise for mye av
vitaminer og kosttilskudd.

Forskningspolitiske diskusjoner
Det var under ASCB i San
Francisco i 2012 at initiativet til
DORA (The San Francisco
Declaration on Research Assessment) ble tatt av en rekke

• Cease to promote journals by
Impact Factor; provide an
array of metrics
• Focus on article-level metrics
• Identify different author
contributions
• Open the biographic citation
data
• Encourage primary literature
citations

redaktører av vitenskapelige
tidsskrifter. Nedenfor kan du lese
mer om ”What does DORA
says?”.
Under ASCB 2013 var DORA
tema i en paneldiskusjon med
flere fremtredende forskere og
redaktører. En av forskerne,
Sandra Schmid (tidligere
president i ASCB), deltok i
paneldiskusjonen og hadde i
ASCB Newsletter i oktober en
interessant utlysningstekst etter
nye forskere der hun skrev ”The
ideal candidate will be evaluated
only by the significance of discoveries the candidate has made
– not on the impact factors of
the journals where his or her
results were publihed.”
Randy Schekman, en av årets
Nobelprisvinnere og en av
plenumsforedragsholderne ved
siste ASCB-møte fikk for øvrig
betydelig oppmerksomhet for at
han dagen før Nobelprisseremonien gikk ut med en
artikkel i The Guardian med
tittel ”How journals like Nature,
Cell and Science are damaging
science”. Mange av hans
argumenter er i tråd med
anbefalingene i DORA. Han
mener at disse prestigetidsskriftene gjør mer for å opprettholde og markedsføre sin høye
”impact factor” enn for å fremme
god vitenskap. Han trekker frem
at måten disse tidsskriftene
drives på lett ”can encourage the

a paper, not the JIF of the
journal where it was
published, is what matters
• Consider value from all
outputs and outcomes
generated by research

For Funding Agencies:
• State that scientific content of
a paper, not the JIF of the
journal where it was
published, is what matters
• Consider value from all
outputs and outcomes
generated by the research

For Researchers:
• Focus on content
• Cite primary literature
• Use a range of metrics to show
the impact of your work
• Change the culture!

For Research Institutions:
• When hiring and promoting,
state that scientific content of

PhD-stilling ved Institutt
for kreftforskning, Radiumhospitalet
cutting of corners, and
contribute to the escalating
number of papers that are
retracted as flawed or
fraudulent”. Han henviser til at
Science nylig har trukket tilbake
flere publikasjoner. Link til
artikkelen i The Guardian:
http://www.theguardian.com/co
mmentisfree/2013/dec/09/howjournals-nature-science-celldamage-science
Med tanke på tilbaketrekking
av publikasjoner er det en interessant artikkel i LabTimes nr.
7/2013 (side 18-23) om en
artikkel i Cell der redaktørene i
Cell får kraftig kritikk for manglende handling relatert til en
publikasjon i tidsskriftet hvor det
foreligger opplagt juks. Også en

artikkel om tilbaketrekking av en
artikkel i Nature er interessant
lesing og viser manglende interesse fra Nature til å trekke tilbake
en artikkel som inneholder alvorlige feil (link:
http://retractionwatch.com/2013
/06/19/ )

What does DORA says?
Denne overskriften brukes i en
brosjyre som ble utdelt ved
ASCB-møtet i New Orleans (se
kopi av brosjyre). Punktene i
denne brosjyren er som følger.
General recommendations: Do
not use journal-based metrics
such as Journal Impact factor
(JIFs), as surrogate measures of
the quality of individual research
articles, to assess an individual

En PhD-stilling er ledig i gruppen hos
professor Kirsten Sandvig ved Biokjemisk avdeling, Radiumhospitalet. Stillingen er knyttet til et nasjonalt kompetansebyggende prosjekt innen
nanomedisin og ansettelse planlegges
fra 1. august.
For mer informasjon om stillingen se
NBS hjemmesider eller kontakt:
Tore Geir Iversen;
E-post: Tore-Geir.Iversen@rr-research.no;
Tel: 23 78 18 26/975 06 469
Tore Skotland;
E-post: tore.skotland@rr-research.no;
Tel: 22 78 19 33/992 72 647
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Chromatin and Systems
Biology: Spetses
Summer School 2013
30

With support from NBS I
attended the Chromatin and
Systems Biology Summer
School 2013 from the 30th of
August to the 5th of
September at the Greek
island Spetses. The summer
school had around 100
participants and focused on
creating a platform for PhD
students and postdocs to discuss and learn new areas of
epigenetics and systems
biology.

FORFATTER: MADS BENGTSEN,
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP,
UNIVERSITETET I OSLO
E-post: mads.bengtsen@ibv.uio.no

he daily program
was divided into four
sessions. Each day
started and ended
with lectures on
various topics related
to epigenetics and
systems biology.
Between the lectures group discussions and poster sessions
were scheduled. In the sessions
the participants presented their
own work and received
feedback from other students
and experienced researchers.

T

Paul Flicek (European Bioinformatics institute, EMBL UK)
had an interesting talk on the
relationship between where
proteins bind in the genome and
how it changes with the
evolution. He had investigated
the genome-wide binding of
three proteins regulating the
gene expression in liver from
four different mouse strains with
an evolutionary distance from
zero to six million years. They
found that there is a relationship
between the evolutionary distance between the mouse strains
and the number of shared binding sites for the proteins. The
closer related the strains were,
the more binding sites they
shared. To obtain more detailed
information about this relationship they investigated the
genomic sequence of the binding
sites and found that the
difference in binding sites in
most cases was not due to
mutations in the sequence.
Furthermore, they saw that binding sites where two or all three
proteins were present, were more
stable through evolution than a
single binding site.
Brian Hendrich (Welcome
trust foundation, Cambridge,
UK) talked about the
phenomena where a protein
known as a repressor of gene
expression additionally can work
the opposite way and enhance
the expression of target genes.

What function the protein exerts
on the target gene depends on its
interaction partners at the
specific binding site. The take
home message from the talk was
that despite the fact that the
literature has established one
specific function for a protein it
might very well exercise other
functions or, more surprisingly,
even do the opposite depending
on the context.
In the discussion groups one
or two established researchers
hosted discussions related to
epigenetics and systems biology.
One of the groups I attended was
hosted by Gerald Crabtree (Stanford University, USA) had
epigenetics and drug
development as topic. In
addition to his academic career,
Crabtree works with
development of drugs in the
pharmaceutical industry. In this
group we discussed which steps
are important in the
development of drugs, how to
get the drug transferred to the
place of interest and how
successful the development of
drugs against epigenetic
modifiers have been up to now.
Besides the more specialised
topics, general themes were also
debated such as “How to become
a PI” and “How to communicate
science to the public”. One of the
most popular groups was hosted
by Leonie Ringrose (IMBA,
Vienna, Austria) and Caroline
Hill (Cancer Research, London,
UK) and had “Women in
science” as theme. In this group
most of the topics on gender
equality were debated, such as
whether males and females are
treated the same way both in
every-day life in the lab and in
the selection process for
positions. A third topic debated
was whether positive selection
against one gender when
advertising for a position is
desirable or not. Many of the
topics discussed during the ses-

sion are also found in the
Norwegian debate on gender
equality inside science. However,
it was interesting to hear
experiences and opinions from
other countries and in this way
get it in a more international
perspective.
In summary, the summer
school was useful and with an
interesting line-up of speakers
covering many aspects of
epigenetics and systems biology.
The best part was the good
environment to discuss and
debate science and the
opportunity get feedback on our
own projects from fellow
students and more experienced
researchers. The Epigenetics and
Systems Biology Summer School
is arranged every second year
and I can only encourage other
PhD students and researchers
with interests in one or both
fields to participate next time it is
arranged.

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt
Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi gratis annonsering av vitenskapelige
møter som er av interesse for medlemmene.
Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du
ønsker å benytte deg av denne muligheten.
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Nye
DOKTOR
GRADER
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NBS-nytt ønsker i tiden fremover å gi en kort omtale av nye
doktorgrader. Det er redaksjonsmedlemmene i de enkelte
lokalforeninger som har
ansvaret for å lage disse
omtalene. Vi håper at nye
doktorander og deres veiledere
bidrar med å sende informasjon (og gjerne bilde av
doktoranden) til det lokale
redaksjonsmedlem (listet på
side 3 i bladet)
Da det for tiden ikke er noe
redaksjonsmedlem fra Tromsø
oppfordres doktorander og
veiledere i Tromsø å sende
omtale direkte til redaktøren.
Aase Merethe
Raddum disputerte 21. juni
2013 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen
”Annexin A2 as
a target for
anti-angiogenic
therapy”. Arbeidet ble utført ved
Institutt for Biomedisin med
Anni Vedeler som veileder.
Raddum har undersøkt hvordan proteinet Annexin A2 påvirker angiogenese. En kreftsvulst
kan bruke angiogenese til å øke
sin egen blodtilførsel, slik at den
får økt tilgang på oksygen og
næring og dermed kan utvikle
seg raskere. Dersom man kan
hemme svulstens blodtilførsel
kan man også hemme veksten.
Med dette som bakgrunn anses
angiogenese å være et interessant
angrepspunkt innen kreftbehandling. Raddum har ved
hjelp av ulike laboratorieteknikker demonstrert at peptider
basert på aminosyresekvensen til
Annexin A2 kan hemme angiogenese, ved at de tette kontaktene
mellom endotelcellene i blodårenettverket blir ødelagt. Målrettet
kreftbehandling med god virkning mot sykdommen og få
bivirkninger har vist seg vanskelig å finne. De fleste behandlingsformer mot kreft medfører i
dag store uønskede bivirkninger
fordi hele kroppen blir påvirket.
Fremtidens ideelle medisin vil
derimot kun hemme kreftsvulsten lokalt der den befinner seg i
kroppen. Dette vil innebære
færre ubehagelige bivirkninger
for pasientene. Medisiner basert
på kroppens egne molekyler, som

for eksempel proteiner, vil kunne
bli sentrale i fremtidens sykdomsbehandling. Raddums
resultater viser at peptider basert
på proteinet Annexin A2 er
lovende for utvikling av slik målrettet kreftmedisin.
Anne Baumann disputerte 24.
oktober 2013
ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen: “The
Peripheral
Binding of
Proteins to Phospholipid Membranes, with Focus on -Lactalbumin and Tyrosine Hydroxylase”. Arbeidet ble utført ved
Institutt for Biomedisin med
Aurora Martinez og Øyvind
Halskau som veiledere.
Endringer i cellemembraner
kan få negative konsekvenser for
viktige cellefunksjoner og overlevelse. Uregulerte protein-membran-interaksjoner kan være
skadelige for både proteinet og
membranen. Ved å studere interaksjonen mellom membranmodeller (vesikler og monolag)
og de to proteinene α-lactalbumin (α-La) og tyrosin hydroksylase (TH) har Baumann sett på
forandringer både i proteinstruktur og i membranens
integritet. HAMLET (Human αLa Made Lethal to Tumor Cells),
et kompleks av delvis utfoldet αLa og oljesyre, binder til overflaten av kreftceller før hurtig
invadering vha. en ukjent
mekanisme. Baumann har vist at
HAMLET binder og ødelegger
kreftcellemodeller ved fysiologiske forhold og mer spesifikt
demonstrert at den forårsaker
membranforvrengninger og
dannelse av cytotoksiske ringformede oligomerer. Det at α-La
eller oljesyre alene ikke var i
stand til å produsere disse effektene under identiske forhold,
viser at aktiviteten av HAMLET
er avhengig av både strukturen til
α-La og dens kompleksdannelse
med oljesyre. Enzymet TH katalyserer syntesen av L-Dopa, som
er forløper til katekolamin
nevrotransmittere og -hormoner.
Baumann har vist at enzymets
fleksible N-terminal tilpasser seg
ulike interaksjonspartnere som
14-3-3-protein og membraner.
TH aggregerer og lager hull i
membranmodellene. Bindingen
akselererer dannelse av fibrillære
strukturer, noe som tyder på en
potensiell neurotoksisk effekt av
TH.

Annelie Hellvard disputerte
28. juni 2013
ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen: "Posttranslational
Modifications
and Small Molecular Inhibitors
in Animal Models of Arthritis”.
Arbeidet har vært utført ved
avdelingen for Reumatologi och
Inflammationsforskning på
Göteborgs Universitet og ved
Broegelmanns forskningslaboratorium med Piotr Mydel
og Roland Jonsson som
veiledere.

Elisabeth Wik
disputerte 30.
september
2013 ved Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:
“Endometrial
carcinoma: a
step closer to
individualized therapy? Exploring transcriptional alterations in
relation to prognostic biomarkers”. Arbeidet har vært utført
ved Institutt for klinisk medisin
K2 og Institutt for klinisk
medisin K1 med Helga B.
Salvesen og Lars A. Akslen som
veiledere.

Revmatoid artritt (RA) er en
av de vanligste autoimmune sykdommene vi har, og kan i verste
fall føre til permanent nedbryting av vev, ledd og bein i pasientens kropp. Selv om det er uklart
hva som nøyaktig forårsaker RA,
er det en hypotese at post-translasjonelle modifikasjoner (PTM)
av proteiner er en del av bildet.
Til tross for at mange PTM av
proteiner forekommer naturlig i
kroppen, kan dette i noen tilfeller
få immunsystemet til å reagere
mot sitt eget friske vev. Hellvard
har undersøkt effekten av karbamylering for utvikling av artritt
hos mus. Resultatene viser at eksponering for karbamylerte peptider skaper en sterk immunreaksjon mot eget vev, og forårsaker artritt hos mus. I tillegg har
hun studert effekten av Porphyromonas gingivalis peptidylarginin deiminas (PPAD), som kan
citrullinere proteiner. Det er
tydelig at en infeksjon forårsaket
av denne bakterien forverrer eksisterende artritt hos mus, sannsynligvis på grunn av endringer
det bakterielle enzymet tilfører
proteinene. Dette kan gi en viss
innsikt i hvordan endringer i
egne biologiske strukturer kan
bidra til utvikling av autoimmun
artritt. Videre undersøking av
muligheten for å behandle artritt
med hemmere av visse enzym
har også blitt utført. Hemming
av to forskjellige enzymer;
glutaminyl syklase og CDK9,
viste forbedring av artritt hos
mus, og kan dermed være en
potensiell form for behandling av
RA og andre inflammatoriske
sykdommer.

Livmorslimhinnekreft er den
vanligste formen for underlivskreft blant kvinner i den vestlige
verden. De fleste tilfellene oppdages tidlig og har god prognose.
Noen svulsttyper er likevel mer
hissige, og kvinner med disse får
hyppigere tilbakefall, og dør
oftere av sykdommen. Klassifikasjonssystemet som brukes for å
fange opp hvilke av kvinnene
som har aggressiv sykdom, og
behov for tilleggsbehandling
utover operasjon, bør forbedres.
Dagens system gir risiko for både
over- og underbehandling. Biomarkører vil kunne bidra til
riktigere valg av behandlingsmetoder, økt overlevelse og færre
bivirkninger. Wik har vist at
biomarkører som DNA ploidi,
østrogen reseptor, phosphoStathmin(S38) og en tidligere
definert 29-gen signatur,
predikerer om pasienten har en
krefttype som gir redusert overlevelse eller økt risiko for tilbakefall av sykdommen. Markørene bidrar til å identifisere pasienter med økt risiko for død av
kreftsykdommen, også blant
pasientgrupper med antatt god
prognose. De siste tiårene har
kreftforskningen søkt å finne nye
behandlingsmål for pasienter
med ulike krefttyper, for å tilby
mer målrettet behandling. Flere
av markørene som er studert er
assosiert med potensielle markører for PI3-kinase aktivering,
epitelial-mesenchymal transisjon
samt økt tumorcelleproliferasjon.
Dette kan representere angrepspunkt for ny, skreddersydd kreftbehandling. En anbefaler å studere markørene videre i fremtidige kliniske studier, for å
evaluere om disse markørene
identifiserer pasientgruppene
som vil ha nytte av målrettet
behandling.

Gyrid Nygård
disputerte 13.
september
2013 ved Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:
“Role of Epac1
in hemostasis.
Impact on platelet function”.
Arbeidet har vært utført ved
Institutt for Biomedisin med
Frode Selheim og Lars Herfindal
som veiledere.
Proteinet Epac1 spiller en
viktig rolle i flere prosesser i
kroppen, men dets funksjon i
blodplater har til nå vært ukjent.
Ved vevsskade der blodårenes
integritet er brutt, starter en
avansert prosess for å forhindre
blodtap fra organismen ved å
indusere blødningsstopp, såkalt
hemostase. Blodplatene bidrar til
hemostase ved at de hurtig fester
seg til den skadde blodåreveggen
og hjelper til med å tette igjen
skaden ved å danne en hemostatisk plugg. Blodplater er ikke i
stand til å skille mellom skaderelaterte og patologiske tilstander
i blodårene, og de er de ofte
involvert i hjerte- og karsykdommer. For eksempel kan aterosklerose føre til plateaktivering og
dannelse av blodpropp i sirkulasjonen. Dette kan igjen føre til
hjerte- og hjerneslag, som er
blant de hyppigste dødsårsakene
globalt. Økt kunnskap om mekanismer og signaler som ligger til
grunn for blodplatenes funksjon
vil føre til bedre forståelse og
behandling av sykdommer der
disse cellene er involvert. Nygård
har vist at Epac1 er med på å
regulere blodplatenes størrelse,
antall og funksjon og at det
påvirker uttrykket av flere andre
proteiner, deriblant et protein
som er med på å feste blodplatene til åreveggen ved vevsskade. Hun har også vist at fravær av Epac1 hemmer hemostasen og fører til en bløder-lignende tilstand. Nygård har også
evaluert og påvist bieffekter ved
to ulike forskningsmetoder. Den
ene metoden er mye brukt for å
spesifikt aktivere Epac1 ved hjelp
av små substanser, men Nygård
har funnet at denne metoden
også aktiverer andre proteiner i
blodplater. Videre har hun funnet bieffekter og måter å minimere disse på ved to ulike protokoller for ”Lys Tagging”, en
metode som blir bruk innen
feltet proteomikk

Hanne Haslene-Hox disputerte 11.
oktober 2013
ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen: ”The
microenvironment in human ovarian
carcinoma – characterization
through proteomic analysis of
tissue interstitial fluid”. Arbeidet
har vært utført ved Institutt for
Biomedisin med Helge Wiig,
Olav Tenstad og Helga Salvesen
som veiledere.
Interstitiet består av en fiberstruktur av kollagen og proteoglykaner, den ekstracellulære
matriksen, som gir vevet styrke
og form. Væskefasen og den ekstracellulære matriksen i interstitiet kalles interstitiell væske og
forbinder cellene med blodbanen, samt transporterer
nærings- og avfallsstoffer, salter
og proteiner gjennom vevet.
Kreftceller utskiller proteiner
som endrer mikromiljøet til forhold som favoriserer egen vekst
og spredning. Hvordan proteinsammensetningen i interstitiet
påvirkes av kreftcellene er fortsatt
ikke fullstendig kartlagt. HasleneHox har karakterisert proteinsammensetningen i interstitiell
væske ved hjelp av proteomikk,
med utgangspunkt i kliniske
prøver av gynekologisk kreft,
særlig eggstokkreft. En rekke forandringer i det ekstracellulære
miljøet har blitt identifisert.
Arbeidet demonstrerer hvordan
interstitiell væske kan isoleres fra
kliniske prøver med kvantitativ
informasjon om proteinene
intakt. Interstitiell væske fra
friskt vev og kreftvev ble analysert og proteinsammensetning,
komposisjon av ekstracellulær
matriks og volumet på ekstracelluært rom ble karakterisert.
Kjente biomarkører ble kvantitert i væsken og viste høy lokal
produksjon og sekresjon til
blodbanen. Å analysere proteinene i interstitiell væske har
potensiale til å bidra i identifisering av nye biomarkører
som kan brukes til diagnostisering og behandling av eggstokkreft. Isolering av ufortynnet
interstitiell væske bidrar med
sentral informasjon om en
kreftsvulsts egenskaper som ikke
tidligere har vært mulig å måle i
humane prøver. Denne kunnskapen kan ha betydning for
diagnostisering og behandling av
kreft i fremtiden.

Håvard Foyn
disputerte 16.
august 2013
ved Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:
”N-terminal
acetyltransferases: Activity and Inhibition”.
Arbeidet ble utført ved Molekylærbiologisk institutt og The
Scripps Research Institute i
Florida, USA med Thomas
Arnesen og Paul Thompson som
veiledere.

Lise Fismen
disputerte 18.
oktober 2013
ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen: “Nitric
oxide synthesis
and biochemical defense factors in saturation
diving - An experimental study
in human endothelial cells”.
Arbeidet ble utført på NUI AS
og ved Institutt for Indremedisin
med Asbjørn M. Svardal og
Rune Djurhuus som veiledere.

Tidligere undersøkelser som er
gjort i en rekke ulike vev har
avdekket et enzym, N-terminal
acetyltransferase A (NatA), som
er oppregulert i kreftvev sammenlignet med normalt vev. Den
normale rollen til dette enzymet
er å acetylere andre proteiner på
N-terminalen. Årsaken til at
NatA er oppregulert ved kreft er
ikke fullt ut kjent, men undersøkelser har vist at dette enzymet
er veldig viktig for veksten og
overlevelsen av kreftceller.
Knockdown av NatA i kreftcellelinjer medfører nemlig redusert
cellevekst og apoptose, mens
knockdown av NatA i normale
cellelinjer derimot ikke har like
stor effekt. Disse funnene
demonstrerer at NatA er et
potensielt mål for kreftterapi.
Målet for denne studien var derfor å utvikle små molekylære
hemmere som spesifikt binder
seg til NatA og inaktiverer
enzymet. Vår strategi vår å
utvikle bisubstrat analoger og
den første delen av arbeidet var
derfor å kartlegge aktiviteten til
NatA. Vi utviklet en ny metode
for å finne substrat spesifisiteten
til NatA og denne informasjonen
ble så brukt til å designe bisubstrat analoger. Disse molekylene
har nå vist seg å være gode
hemmere, ettersom de er svært
potente og selektivt hemmer
aktiviteten til NatA i forhold til
andre nært relaterte enzymer.
Hemmerne vi har utviklet er
riktignok ikke klare for uttesting
i cellekulturer og dyremodeller
ettersom de ikke er cellepermeable. Vi er riktignok allerede i
gang med å videreutvikle hemmerene til å inneha cellepermeable egenskaper. Slike hemmere
vil ikke bare ha en potensiell rolle
i kreftterapi, men også være et
verdifullt verktøy til å studere
den cellulære rollen til Nterminal acetylering

Offshoredykking foregår som
oftest ved hjelp av en metode
som kalles metningsdykking
fordi dykkeren er så lenge under
trykk at kroppen mettes med
omgivelsesgassen. Metningsdykkere er utsatt for høyt trykk
og hyperoksi. Dannelse av vaskulære gassbobler i vev og blodkar ved dekompresjon kan føre
til skade på endotel og resultere i
trykkfallsyke (TFS). Den gjeldende hypotesen har lenge vært at
TFS skyldes at bobler fysisk
blokkerer eller skader blodkar.
En ny angrepsvinkel i forskning
på metningsdykking og mulige
helseeffekter er at gassboblene
påvirker endotelet gjennom biokjemiske mekanismer. I humane
endotelceller eksponert for
betingelser som tilsvarer det metningsdykkere utsettes for, har
kandidaten undersøkt biokjemiske faktorer som dannelse/effekt av gassbobler kan være
påvirket av. Hun har etablert
metoder for nitrogenoksid
syntase (NOS) aktivitetsmåling
og for bestemmelse av kofaktoren tetrahydrobiopterin (BH4).
Resultatene viste blant annet at
hyperoksi i seg selv førte til en
doseavhengig reduksjon av BH4.
Dette kan føre til redusert NOgenerering og økt risiko for TFS,
til tross for at verken hyperoksi
alene eller simulert dykk i
trykkammer påvirket enzymets
evne til å katalysere. BH4-reduksjonen ble opphevet dersom cellene ble utsatt for varmebehandling ett døgn før simulert dykk.
Økt forståelse for mekanismer
som kan ha betydning for skadeeffekter ved dykking og om
mulig manipulering av disse ved
hjelp av fysiske eller farmakologiske metoder, vil kunne ha
stor betydning for fremtidige
metningsdykkeprosedyrer

33

Marek Wagner
disputerte 28.
august 2013
ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen: ”Functional heterogeneity and
plasticity of macrophages in
murine tumor models” for
ph.d.-graden ved Universitetet i
Bergen”. Arbeidet har vært utført
ved Institutt for biomedisin med
Rolf Bjerkvig, Helge Wiig og
Hans Petter Eikesdal som veiledere.
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Makrofager er celler som inngår i kroppens ”renholdsverk”, og
som har evne til å spise opp
andre celler, cellerester, fremmedlegemer og bakterier. Dette
er imidlertid ikke de eneste oppgavene til disse cellene. Makrofager er noen av de mest anvendelige og fleksible cellene i
immunsystemet, og bidrar med
mange funksjoner; fra det å presentere antigener for immunapparatet og initiere en immunrespons, til regulering av sårtilheling. Med så mange ulike roller
kan svikt i reguleringen av
makrofagproduksjon føre til et
vidt spekter av sykdommer,
inkludert kreft. Solide svulster er
sammensatt av både maligne
celler og ikke-vondartede ”støtteceller”, som innbefatter endotelceller, immunceller og fibroblaster. Wagner og medarbeiderne hans har vist at
inflammert, svulst-assosiert
fettvev stimulerer nærliggende
svulstvev ved å være et depot for
makrofager som er retningsbestemt (polarisert), slik at de
forsterker svulst-assosiert
inflammasjon og nydannelse av
kar. I denne studien blir det for
første gang vist hvordan makrofager fra fettvev i periferien av en
svulst som vokser, blir polarisert
og er relevant for kreftsvulster
som vokser i eller nær, fettvev, og
sprer seg til lymfeknuter som
typisk er omgitt av fettceller. Det
å forstå og klargjøre de komplekse interaksjonene mellom
makrofager og kreftceller er av
stor betydning når en skal utvikle
nye behandlingsstrategier og er
en grunnleggende målsetting i
Wagners ph.d-arbeid.
Kristine Hole
disputerte 6.
september
2013 ved Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:
“The N-ter-

minal acetyltransferases NatD,
NatE and NatF: Evolutionary
conservation and divergence of
NATs and their substrate specificities”. Arbeidet ble utført ved
Molekylærbiologisk institutt og
Klinisk institutt 2 med Jan Erik
Varhaug, Thomas Arnesen og
Johan Lillehaug som veiledere.
Ulike proteinmodifikasjoner
bidrar i stor grad til diversiteten i
proteomet. Av disse spiller Nterminal acetylering en viktig
rolle for egenskapene til flere
ulike proteiner. N-terminal
acetylering skjer mens proteinene blir syntetisert på ribosomet og innebærer at den Nterminale aminosyren blir
merket med en kjemisk gruppe.
På tross av at majoriteten av
humane proteiner blir merket på
denne måten kjenner vi fortsatt
ikke den fulle betydningen av Nterminal acetylering. Enzymene
som utfører denne modifikasjonen, N-terminal acetyltransferaser (NATs), er blant annet
funnet å være overuttrykt ved
ulike typer kreft. Interessen for
denne proteinmodifikasjonen er
stadig økende og vi mener at en
større kunnskap om disse
enzymene og hvilke proteiner de
modifiserer kan hjelpe oss å forstå mer av de grunnleggende
biologiske prosessene i cellen. I
denne studien har vi karakterisert tre nye humane NATs
som vi har bevist har evnen til å
modifisere andre proteiner. Vi
har dermed trolig identifisert
hele maskineriet i menneskeceller som er ansvarlig for Nterminal-acetylering av proteiner.
Ved hjelp av storskala proteomikk-analyser har vi kartlagt
hvilke typer proteiner som
modifiseres av disse NATenzymene, og vi håper at dette i
videre oppfølgingsstudier vil
kunne gi oss større forståelse av
betydningen av denne proteinmodifikasjonen. Et av de karakteriserte enzymene er kun til
stede i høyere eukaryoter og
representerer dermed et viktig
ledd i evolusjonen av NATs.
Mali Mærk
forsvarte 17.
januar 2014 sin
avhandling
“Looking for
the big picture:
Genome-based
approaches to
improve alginate production in Azotobacter
vinelandii” for graden ph.d. ved
NTNU i Trondheim. Arbeidet
ble utført ved Institutt for bioteknologi, Microbiology and

Molecular Genetics Group, med
Svein Valla og Helga Ertesvåg
som veiledere.
Alginater er industrielt viktige
polysakkarider bestående av to
typer monomere. Kjedelengde og
sammensetning varierer og
påvirker materialegenskapene.
Kommersiell alginatproduksjon
er i dag basert på utvinning fra
tare, men det finnes også bakterier som lager alginat, bl.a. A.
vinelandii. Alginatproduksjon fra
bakterier er teknisk mulig, men
er per i dag ikke konkurransedyktig. Noen alginattyper oppnår imidlertid svært høye priser
og bakterier kan manipuleres til
å lage bestemte alginater, mens
utvinning fra tare gir komplekse
blandinger. Utvikling av bakteriestammer for alginatproduksjon krever inngående kjennskap
til hva som påvirker produksjonsnivået. Genomsekvenser gir
nye muligheter for å studere
genfunksjoner og metabolske
sammenhenger. Trinn én i prosjektet var å bidra til annotering
og analyse av det første sekvenserte A. vinelandii-genomet, som
la grunnlaget for videre studier
av faktorer som påvirker bakteriens alginatsyntese. Gener som
påvirker alginatproduksjon ble
deretter identifisert ved å screene
et mutantbibliotek. Basert på
disse resultatene ble også effekten
av ulike medietilsetninger undersøkt. Tilsetning av bl.a. tiamin ga
økt alginatproduksjon. Den
globale regulatoren MucA har en
negativ effekt på alginatsyntese i
bakterier. Mikroarray-analyse av
villtype A. vinelandii og en
mucA- mutant ga ny innsikt i
hvordan bakterien kontrollerer
alginatets sammensetning, samt
hvordan karbon utnyttes til alginatproduksjon og andre prosesser. Resultatene presentert i
denne avhandlingen vil være
viktige for videre arbeid med å
etablere bakteriestammer og
vekstmedier egnet for kommersiell alginatproduksjon.
Stina K. Lien
disputerte 28.
november 2013
for PhD graden
ved NTNU
med avhandlingen «Mass
Spectrometry
based Metabolomics for Pseudomonas fluorescens: Investigating effects of anti-sigma
factor MucA and carbon sources
on metabolism». Arbeidet er
utført ved Institutt for bioteknologi, NTNU med Per Bruheim som veileder, og var til-

knyttet Era-net SysMO (Systems
Biology of Microorganisms)prosjektet «Systems biology of a
genetically engineered Pseudomonas fluorescens with inducible exo-polysaccharide production: analysis of the dynamics and robustness of metabolic networks».
P. fluorescens er en interessant
bakterie både industrielt og medisinsk, spesielt pga dens evne til å
produsere polysakkaridet alginat.
Alginat utvinnes i dag fra tang og
tare og brukes til mange industrielle formål, for eksempel som
tykningsmiddel i matvarer. I
framtiden vil man kunne bruke
bakterier til å produsere alginat.
Den alginatproduserende P.
aeruginosa bakterien vokser i
lungene til pasienter med cystisk
fibrose og alginatslim forårsaker
kroniske infeksjoner hos disse
pasientene. Dersom vi får en mer
helhetlig forståelse av hvordan P.
fluorescens produserer alginat, er
vi bedre rustet til både å utvikle en
industriell prosess og til å hindre
alginatproduksjon når det er ønskelig. Til å undersøke stoffskiftet
til P. fluorescens ble prøver av
bakterien analysert med GCMS/MS og LC-MS/MS. Ved hjelp
av disse analyseinstrumentene ble
konsentrasjonene av intracellulære metabolitter (aminosyrer,
organiske syrer, sukkerfosfater og
andre lav-molekylære fosfatforbindelser, nukleotider) bestemt. I
tillegg ble det kjørt 13C-merket
substrat for bestemmelse av intracellulær fluksfordeling. Det ble
funnet at mutanter med en
spesifikk alginatrelatert mutasjon
(MucA), har signifikant lavere
energilager samtidig med at de
har store endringer i intracellulær
fluksfordeling. Disse funnene vil
være viktig i videre forskning som
kan gi en mer helhetlig forståelse
av bakterien og dens alginatproduksjon.
Friederike
Zwick forsvarte 23.
august 2013 sin
avhandling:
«Exploring the
limits of the
xylS/Pm
expression cassette for recombinant protein
production in Escherichia coli»
for Ph.d-graden ved NTNU
Trondheim. Arbeidet ble utført
ved Institutt for bioteknologi
med Svein Valla og Rahmi Lale
som veiledere.
Vektorer som er basert på det
regulerbare XylS/Pm ekspre-

sjonssystemet i kombinasjon
med det minimale replikonet fra
RK2 har tidligere blitt brukt til
produksjon av forskjellige medisinsk relevante proteiner på
industrielt nivå. Proteinene
uttrykkes da fra promoteren Pm
som blir aktivert av proteinet
XylS i nærvær av induser (m-toluat). Hovedintensjonen for
avhandlingen var å forbedre
rekombinant proteinproduksjon
fra slike vektorer og å bedre forståelsen for de underliggende
mekanismene som forårsaker
forandringer i ekspresjonsnivået.
Indusert ekspresjon ble betydelig
forbedret ved at varianter av
ulike elementer (XylS, Pm, 5'UTR) ble kombinert i samme
vektor. Det metabolske stresset
som virker på de produserende
cellene kunne reduseres ved
integrering av en optimert kassett i vertskromosomet. Da celB
(et gen for phosphoglucomutase)
ble brukt som reporter, ble en ny
rolle for plasmid-kopitallet oppdaget. Konklusjonen herfra var at
celleressursene kan utnyttes
bedre når plasmidet har et høyt
kopitall. Regulering av ekspresjonsnivået til transkripsjonsfaktoren XylS ble funnet å være
et nyttig verktøy for å øke forholdet mellom indusert og uindusert ekspresjon fra Pm. Dette
kunne forklares med at mengden
av aktivt XylS i cellene begrenses
ved høye konsentrasjoner av
proteinet på grunn av aggregering. Selv om fokuset i avhandlingen lå på XylS/Pm-systemet og
verten E.coli, er det godt tenkelig
at konklusjonene er overførbare
til andre ekspresjonssystemer og
andre verter.
Sushil Tripathi
on 28 August
2013, defended
his thesis entitled “Laying the
foundations for
Gastrin Systems Biology:
conceptual
models and knowledge resources
to enhance research on gastrin
mediated intracellular signaling
and gene regulation” for the
PhD degree at the Norwegian
University of Science and Technology. The research work was
carried out at the Department of
Cancer Research and Molecular
Medicine, with Astrid Lægreid,
Martin Kuiper and Liv Thommesen as supervisors.
Tripathi’s doctoral work provides a foundation for systems
level analysis of gastrin mediated
signal transduction cascades and

cellular responses. It describes
the integration of knowledge
from a great variety of sources
into a network model that captures the knowledge concerning
the gastrin signaling system,
which should impact the way
future work can further the
comprehensive understanding of
gastrin responsive signal transduction and gene regulation
networks. Transcription factors
constitute an important link
between the signaling cascades
and ensuing gene regulatory
changes. To provide precise
knowledge concerning transcription factors (TFs), Tripathi’s
thesis focuses in part on constructing a comprehensive overview of the current knowledge
on TFs, both by establishing a
robust set of curation guidelines
for curating the TFs that are
experimentally verified and
documented in literature, and by
building and making available
the TFcheckpoint database at
www.tfcheckpoint.org. The thesis
furthermore presents the first
proof of concept of a complementary approach to perform
gastrin systems biology developed at NTNU, namely Semantic
Systems Biology. Together, the
work carried out and presented
in Tripathi’s thesis provides a
solid framework for large-scale
hypotheses generation to gain
comprehensive mechanistic
insight concerning gastrin
mediated gene regulation and
cellular responses.

behandlingen av TB minst seks
måneder og tuberkulosestammer
med resistens mot eksisterende
medikamenter er et økende
problem. Det er derfor et stort
behov for nye legemidler som
både kan korte ned behandlingstiden og som er effektive mot
dagens resistente tuberkulosestammer. Som de fleste andre
organismer trenger M. tuberculosis jern for å eksistere og propagere. I sin avhandling har
Dragset anvendt en ny metode,
«transposon insertion sequencing», for å identifisere nye
mykobakteriegener involvert i
bakteriens opptak av jern fra
omgivelsene. De identifiserte
genene kan være gode kandidater
for målrettet legemiddelutvikling, og for å kunne verifisere
deres egnethet som mål for TB
terapi er induserbare ekspresjonsvektorer spesielt nyttige
verktøy. Dragset og kolleger
utviklet derfor et nytt system for
induserbar ekspresjon i mykobakterier. I tillegg studerte
Dragset virkemekanismen til et
nyoppdaget stoff som virker
hemmende på M. tuberculosis’
vekst, men hvor mekanismen
bak veksthemmingen har vært
ukjent. I samarbeid med sine
kolleger viste Dragset at dette
stoffet kan binde jern med høy
affinitet, og en modell for virkningsmekanisme hvor det
potensielle legemidlet tas opp av
mykobakterier hvor det sulter
bakterien for jern intracellulært
ble utarbeidet.

Marte Singsås
Dragset forsvarte 11. desember 2013
sin avhandling:
“Riding the
Ferrous Wheel:
Study and
Identification of Genes Involved
in Mycobacterial Iron Acquisition” for graden ph.d. ved
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU),
Institutt for Bioteknologi. Arbeidet ble utført ved Institutt for
Bioteknologi og Institutt for
Kreftforskning og Molekylærmedisin ved NTNU og Department of Immunology and
Infectious Diseases ved Harvard
School of Public Health, med
Svein Valla som veileder og
Magnus Steigedal og Trude
Helen Flo som biveiledere.

Ane Kjersti Vie
disputerte 16.
desember 2013
for PhD-graden ved NTNU
med avhandlinga «Molecular and functional characterisation of signalling peptides of the IDA family
in Arabidopsis thaliana». Arbeidet ble utført ved Institutt for
Biologi, under veiledning av Atle
M. Bones og Tore Brembu.

Tuberkulose (TB) forårsakes
av bakterien Mycobacterium
tuberculosis og fører til rundt 9
millioner nye TB-tilfeller og 1.5
millioner dødsfall årlig. I dag tar

Kommunikasjon mellom celler er viktig for alle multicellulære organismer, både under
vekst og utvikling så vel som ved
angrep fra patogene organismer
og insekter, og for å tilpasse seg
miljøet. Små peptider har vist seg
å være viktige signalmolekyler,
og peptider tilhørende IDAfamilien i Arabidopsis har vært
fokuset i denne doktorgraden. Et
av målene var å finne flere gener
som kan tilhøre IDA-familien.
Ved hjelp av databasesøk og
sekvensanalyse identifiserte vi 16

nye gener i Arabidopsis med
likhet til IDA. Genuttrykksanalyser tyder på at genene er involvert både i utvikling og i planteforsvar. IDA-peptidet er kjent for
å regulere felling av blomsterorganer i Arabidopsis, og mutanter som mangler dette proteinet
feller ikke blomsterorganer. Ved
hjelp av kjemisk mutagenese av
ida-mutanter forsøkte vi å identifisere komponenter nedstrøms
for IDA i signalsporet. Av 13 000
mutanter ble 16 planter med
normal blomsterfelling funnet,
hvorav tre ble identifisert å være
mutert i transkripsjonsfaktoren
KNAT1. Genetiske studier ble
brukt til å bekrefte dette, og viste
at KNAT1 er en brems i denne
prosessen nedstrøms for IDA. I
tillegg ble to ubeskrevne IDALIKE peptider, IDL6 og IDL7,
funksjonelt og molekylært
karakterisert. Disse to peptidene
er nært beslektet, og blir kraftig
uttrykt ved ulike stress. Genuttrykksstudier av planter behandlet med syntetiske peptider
viste at peptidene nedregulerer
en rekke gener koblet til stresstilpasning. Mutantstudier pekte
i samme retning, og viste at
planter som mangler IDL6 eller
IDL7 er mer tolerante for saltstress. Samlet sett viste denne
studien at IDL6 og IDL7 er
viktige modulatorer av stressresponser i Arabidopsis.
Kjell Erik
Halfdan Rydbeck forsvarte
17. desember
2013 sin
avhandling:
“Integrative
Epigenome
Analysis” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo, Institutt for klinisk medisin. Arbeidet ble utført ved Institutt for informatikk, UiO og
Seksjon for tumorbiologi,
Institutt for Kreftforskning, OUS
Radiumhospitalet, med Eivind
Hovig som hovedveileder.
Nye metoder for DNA sekvensering på massiv skala har gjort
det mulig å kartlegge individers
epigenomiske landskap. Med den
nye informasjonen kan sammenhengen mellom genekspresjon
og den epigenomiske konfigurasjonen av genassosierte regioner
studeres. Kreft oppstår som en
konsekvens av geners forandrede
ekspresjon, som i sin tur drives
av genomiske og epigenomiske
forandringer. Hovedformålet
med Rydbecks avhandling var å
teste eksisterende programvarer
og utvikle nye skript for integra-
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tiv analyse av slike forandringer.
Informasjonen brukes til å identifisere signaleringsnettverk som
bidrar til kreft. En programvare
med navnet The GenomicHyperBrowser for manipulering og
statistisk analyse av genomisk
data har blitt utviklet på Universitetet i Oslo. The GenomicHyperBrowser ble, sammen
med skript utviklet i det statistiske programspråket R, brukt til
å studere påvirkningen av, og
velge gener basert på, genomiske,
epigenomiske og transkriptomiske forandringer i prøver fra
osteosarkom og immunceller.
Genekspresjon, promotormetylering og DNA kopitals data
ble innhentet med oligonukleotid mikromatriseteknologi, og
histonmodifikasjonsdata ble innhentet med teknologi basert på
immunopresipitering av kromatin og andregenerasjons sekvensering (ChIP-seq). Ved analysen
av osteosarkom benyttet Rydback og medarbeidere en metode
basert på seleksjon av gener med
forandret ekspresjon som også er
annotert med genomisk og/eller
epigenomisk forandring i minst
et minimum av analyserte prøver.Ved analysen av immunceller,
ble en statistisk test utviklet og
brukt for å påvise en assosiasjon
mellom antallet histonmodifiseringer i genpromotor og
genets aktivitet. Et verktøy som
muliggjør bruken av programvare for klustring av genekspresjonsdata på epigenomisk data
ble også utviklet.
Torfinn Nome
forsvarte 28.
november 2013
sin avhandling
”Novel RNA
variants in
colorectal cancer identified
by deep sequencing” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
biovitenskap. Arbeidet ble utført
ved Seksjon for kreftforebygging,
Institutt for kreftforskning,
OUS-Radiumhospitalet, med
Rolf I. Skotheim og Gard
Thomassen som veiledere.
Deteksjon og diagnose av kreft
er ikke trivielt og legemidler som
har til hensikt å drepe kreftceller
utøver ofte også sin effekt på
normale celler. Dette kan skyldes
legemiddelets mangel på spesifisitet overfor målmolekylene
eller målmolekylenes mangel på
kreftspesifisitet. Nome har i sitt
doktorgradsarbeid utnyttet prosesser i cellene (alternativ spleising og kromosom-rear-

rangeringer) som kan danne
kreftspesifikke RNA-molekyler
som i seg selv eller via sine
proteinprodukter kan utgjøre
gode biomarkører eller terapeutiske mål. Nome og medarbeidere har etablert infrastruktur for
lagring og analyse av sekvenseringsdata av sensitivt pasientmateriale. Hele genomet til sykt
og friskt tykktarmsvev ble
sekvensert med moderne
sekvenseringsteknologi, og flere
tusen spesielle RNA-molekyler
som kan være involvert i kreftutvikling ble identifisert. Tre av
disse, fusjonerte RNA-transkript,
ble identifisert i mellom 18- og
58% av 106 tumorvevsprøver.
Fordi de fusjonerte RNA-transkriptene i noen tilfeller også ble
identifisert i normalvev er klinisk
nytteverdi begrenset. En ny
fusjonspartner for det første
fusjonsgenet publisert for tykktarmskreft, VTI1-TCF7L2, ble
beskrevet. I tillegg til å bekrefte
de originale funnene, ble nye
transkriptvarianter funnet mellom de to opprinnelige fusjonspartnerne. I liket med de opprinnelig publiserte fusjonstranskriptene, ble ingen av disse nye
variantene funnet å være kreftspesifikke. I tillegg ble det identifisert flere tusen nye eksonekson-koblinger i allerede kjente
gener. Blant disse ble VNN1-AB
verifisert til å kun være uttrykt i
et subsett av neoplastiske prøver.
Miriam Ragle
Aure defended
her thesis
entitled “From
DNA to RNA
to protein:
Integrated analyses of highthroughput
molecular data from primary
breast carcinomas” on November 27th 2013 for the PhD
degree at the University of Oslo.
The work was conducted at
Department of Genetics,
Institute for Cancer Research
Oslo University Hospital
Radiumhospitalet and supervised by Vessela N. Kristensen,
Kristine K. Sahlberg and Ole
Christian Lingjærde.
The overall aim of the work
was to integrate data from the
DNA, RNA and protein level of
breast tumors in order to study
molecular mechanisms of breast
cancer in a systems biology
approach. A method was developed to identify genes altered at
the DNA copy number and
expression level with a concomitant potential network-

perturbing capability. Applying
the method to patient tumor
data led to the discovery of 56
genes which included both
previously cancer-associated
genes as well as novel candidate
genes for breast cancer. Dissecting the role of the small, noncoding miRNAs in breast cancer
was an important focus in the
thesis. Joint analysis of miRNA
and mRNA expression was performed, and the association of
miRNAs to clinical and molecular subgroups of breast cancer
was revealed. Furthermore, DNA
methylation and copy number
data were integrated with
miRNA expression to identify
miRNAs that were affected by
epigenetic and genetic alterations
in breast tumors. Analysis of data
from two independent breast
cancer cohorts identified 41
miRNAs. Among these, four
miRNAs showed functional
phenotypic effects upon overexpression in breast cancer cell
lines, demonstrating their
potential involvement in tumorigenesis. Finally, the effect of
miRNAs on protein expression
was modeled through the
integration of miRNA, mRNA
and protein expression of breast
tumors. Extensive association
between miRNA and protein
expression and coordinated
effects of multiple miRNAs on
individual proteins were identified.

benyttet T cellereseptor (TCR)transgene mus. Disse musene
uttrykker T celler som kan gjenkjenne antigen produsert av
kreftcellene. Ved binding av
antigenet til TCR ble T cellene
aktivert og differensierte til
interferon gamma-produserende
Th1 celler. I tumorvevet interagerte T cellene med makrofager
som ble aktivert til såkalte M1makrofager. Ved dette samspillet,
ble det i det lokale tumorvevet
detektert betennelsesfremmende
stoffer som interleukin (IL) 1 og
IL-6, og kjemotaktiske- og celleaktiverende stoffer som
CXCL9, CXCL10, IL-2, IL-3 og
IL-12. CXCL-10-produserende
makrofager hindret angiogenese
og svekket dermed oksygentilførselen. Det ble vist at det er
avgjørende at T cellene kan
sirkulere fritt rundt i kroppen for
å opprettholde den beskyttende
rollen. Ved å benytte fingolimod,
et medikament brukt i behandling av multippel sklerose, ble T
cellenes evne til å migrere ut fra
lymfeknutene opphevet. Dermed
kunne ikke T cellene aktivere
makrofagene i tumorvevet, noe
som resulterte i kreftutvikling.
For å skape en større forståelse av
hvordan CD4+ T celler beskytter
mot kreft, ble gen- og proteinekspresjon i de in vivo-aktiverte
cellene karakterisert. Studiene
bidrar med ny kunnskap med
relevans for fremtidig kreftbehandling.

Kristina Berg
Lorvik forsvarte 5. desember 2013
sin avhandling
“Inflammation
mediated by
tumor-specific
Th1 or Th2
cells protects against B-cell
cancer” for graden ph.d ved Universitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet og Senter for
immunregulering (CIR), Universitet i Oslo, med Bjarne
Bogen og Alexandre Corthay
som veiledere.

Kristin Jensen
forsvarte 19.
september
2013 sin avhandling
”Precursor B
cell development in bone
marrow from
children and
adults – comparative analyses of
the transcriptome” for graden
ph.d. ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Avdeling
for medisinsk biokjemi, OUS,
Ullevål med Kaare Gautvik som
hovedveileder og Peter Kierulf,
Ole Kristoffer Olstad, Marit
Hellebostad og Anne Grete
Bechensteen som Biveiledere.

Lorvik og medarbeidere har
studert hvordan betennelse kan
være gunstig for å bekjempe
kreft. Det er imidlertid ulike
former for betennelse, og det er
viktig å finne ut hva som skiller
en fordelaktig betennelsesreaksjon fra en skadelig. Lorvik har
demonstrert hvordan CD4+ T
hjelper (Th) celler, i samarbeid
med makrofager, kan skape en
betennelse som hindrer kreftcellene i å vokse. I studiene ble det

Andelen lymfocytter er høy de
første leveår, men faller gradvis
etter 2 års alder. Andre celletyper
er kvantitativt uendret. Mekanismene bak en tilsynelatende selektiv B- og T-cellereduksjon er
ukjent. Jensens avhandling er
basert på benmargsprøver fra 70
friske frivillige individer (56 barn
og 14 voksne). Målet var å studere (1) totalmengden B-lym-

focyttforstadier i benmargen hos
barn og voksne, (2) sammensetningen av forstadiene, og (3)
genaktiviteten (mRNA og
microRNA) i 5 ulike forstadier
ved hjelp av flowcytometri,
mikromatriser og kvantitativ RTPCR. Jensen og medarbeidere
kunne vise at totalmengden Bprecursorceller reduseres kraftig
før 2 års alder etter en forbigående stigning, uten at den innbyrdes balanse mellom de ulike
forstadiene endres. Videre viste
studiene at mRNA-profilen er
karakteristisk for de ulike modningsstadiene og påfallende lik
hos voksne og barn, men med
noen vesentlige forskjeller.
Nøkkelfunn var (1) økt genaktivitet hos voksne av ID2, en
hemmer av transkripsjonsfaktoren E2A som styrer benmargsceller inn i B-celledifferensiering
(2) redusert aktivitet i RAG1
genet, en fasilitator av immunglobulinsyntesen. I motsetning
til mRNA, viste microRNA små
forskjeller mellom modningsstadiene samt mellom barn og
voksne. Funksjonelle analyser
(Ingenuity®) viste at ID2 interagerende molekyler, også forskjellig uttrykt hos voksne og
barn, var involvert i DNA
replikasjon, rekombinasjon, cellesyklus og check-point kontroll.
Dette støtter hypotese at B-lymfocyttforstadier på viktige punkter er forskjellig hos voksne og
barn og kan være medvirkende
til nedsatt produksjon med
alderen.

starting a non-apoptotic cell
death pathway with morphological features previously considered as necrotic. The biotransformation of enniatins during
hepatic metabolism was investigated in rat, dog, human, and
chicken liver microsomes
demonstrating species differences both in metabolite profiles
and kinetic parameters. Altogether 13 metabolites were identified using liquid-chromatography coupled to ion-trap or
high-resolution mass spectrometry. These results successfully
predicted the metabolite profile
that can be expected in vivo
confirmed by analyzing tissue
samples from a feeding study in
broilers and laying hens. The
intestinal absorption characteristics of enniatins were investigated in a Caco-2 transwell
model. The ability of P-glycoprotein, multidrug resistance
associated protein 2 (MRP2),
and breast cancer resistance
protein (BCRP) to mediate the
secretory transport of enniatin
B1 in vitro was demonstrated by
the use of known inhibitors of
efflux pumps with further
confirmation in genetically
engineered MDCKII cells
expressing relevant human ABC
transporters. In summary, the
Ivanova’s work shows that
enniatins are likely subject to
extensive presystemic metabolism and carrier-mediated efflux
which reduces their bioavailability substantially.

Lada Ivanova
defended her
thesis entitled
“Enniatins
from Fusarium
fungi: Their
biological
activities and
biotransformation in a food and feed safety
perspective” on October 25th
2013 for the Dr. philos degree at
the Norwegian School of Veterinary Science. The work was
conducted at the Norwegian
Veterinary Institute, Dept. of
Food Safety and Infection and
supervised by Christiane Kruse
Fæste and Silvio Uhlig.

Jon Roger
Eidet forsvarte
3. september
2013 sin avhandling
”Tissue Engineered Conjunctival Epithelial Transplants For The Treatment Of
Ocular Surface Disorders” ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved Avdeling for Medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål, og
ved Schepens Eye Research
Institute, Massachusetts Eye and
Ear, Harvard Medical School,
Boston, med Tor Paaske Utheim
som veileder.

The enniatins, which are bioactive Fusarium-derived depsipeptides, have recently received
attention due to the fact that they
are widespread contaminants of
grain, especially in Nordic countries. Ivanova’s thesis provides
evidenced that lysosomes are
major cellular targets of
enniatin-induced cytotoxicity,

Øyets overflate består av
hornhinnen og bindehinnen.
Bindehinnen bekler det hvite på
øyet og baksiden av øyelokkene.
Bindehinnen bidrar indirekte til
å bevare synet blant annet ved å
produsere membranassosierte
muciner (MUC1, MUC4 og
MUC16) som stabiliserer

tårefilmen. I tillegg skiller begerceller ut gelformende muciner
(MUC5AC) som fjerner patogene agens fra øyeoverflaten. Ved
alvorlig bindehinnesykdom kan
det oppstå kronisk betennelse
som i verste fall kan medføre
hornhinneskade med synsnedsettelse, blindhet eller store
smerter. I slike tilfeller kan det
for noen pasienter være nødvendig med transplantasjon av et
bindehinnesubstitutt. Lege Jon
Roger Eidet har forsket på stamcellebehandling av overflateskader på bindehinnen og hornhinnen. Ved å hente en liten
bindehinnebiopsi fra et friskt øye
kan nytt bindehinneepitel dyrkes
ut i laboratoriet. Bindehinneepitelet kan deretter transplanteres på det syke øyet for å
erstatte ødelagt bindehinne
og/eller hornhinneepitel. I de
tilfellene hvor transplantatet
erstatter skadet hornhinneepitel
vil man av og til kunne forbedre
synet til pasienten. Doktorgradsprosjektets hovedmål var å forbedre produksjonen av dyrkede
bindehinnesubstitutt. Hovedmålet ble oppnådd gjennom tre
delmål: 1) Å finne det området
av den friske bindehinnen med
høyest andel progenitorceller; 2)
Å definere det området av den
friske bindehinnen som gir opphav til flest mucinutskillende
begerceller; 3) Å utvikle en lagringsteknikk som muliggjør oppbevaring av ferdig dyrket
bindehinneepitel slik at vevet kan
distribueres og sendes fra dyrkingslaboratoriene til transplantasjonsklinikker over hele verden.
Rasmus
Iversen forsvarte 13. desember 2013
sin avhandling
“ Transglutaminase 2-specific autoantibodies in celiac disease” for
graden ph.d ved Universitetet i
Oslo, Institutt for Klinisk
medisin. Arbeidet ble utført ved
Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin, OUS, Rikshospitalet, med Ludvig M.
Sollid og Roberto Di Niro som
veiledere.
Autoantistoffer mot enzymet
transglutaminase 2 (TG2) er
karakteristiske for den glutensensitive tarmsykdom cøliaki.
Produksjonen av antistoffene er
helt avhengig av en glutenholdig
kost, og antistoffene finnes bare i
individer som bærer sykdomsassosierte HLA-molekyler. Dette
tyder på at glutenspesifikke

CD4+ T-celler er involverte i
aktiviseringen av TG2-reaktive
B-celler, men hvordan interaksjonen mellom B- og T-celler
skjer er ikke kjent. Formålet med
avhandlingen var å karakterisere
TG2-spesifikke antistoffer i detalj
samt utforske mekanismer som
kan forklare hvordan et fremmed
protein (gluten) kan utløse en
autoimmun respons. Det er
mulig at tilsvarende mekanismer
gjør seg gjeldende også i andre
autoimmune sykdommer. Ved
hjelp av et panel av TG2-spesifikke monoklonale antistoffer
generert fra plasmaceller i tarmen til cøliakipasienter ble TG2epitopene som gjenkjennes
kartlagt. Antistoffene gjenspeiler
en nøye selektert populasjon av
plasmaceller, ettersom de gjenkjente kun få epitoper som lå tett
på hverandre i den N-terminale
delen av TG2-molekylet. En
mulig forklaring er at bare Bceller som reagerer med denne
delen av enzymet er i stand til å
unnslippe den negative seleksjonen som normalt sikrer selvtoleranse eller at binding til
denne delen av TG2 fører til mer
effektiv B-celleaktivisering. Iversen fant at TG2 var i stand til å
koble glutenpeptid kovalent til
immunglobulin. Denne typen
reaksjon utgjør en mulig rute for
glutenopptak og antigenpresentasjon for TG2-reaktive B-celler.
Koblingen skjedde effektivt med
IgD- men ikke med IgA-molekyler, hvilket tyder på at B-celler,
som ikke har gjennomgått isotypeskift, har en fordel fremfor
IgA-celler under interaksjon med
T-celler. Dette kan muligens forklare hvorfor TG2-spesifikke
plasmaceller har overraskende få
mutasjoner i antistoffgener.
Ingrid B. Moss
Kolseth forsvarte 20. august 2013 sin
avhandling
”Acute and
chronic inflammatory
responses in
monocytes and whole blood” for
graden ph.d ved Universitetet i
Oslo, Institutt for Medisinske
Basalfag, med Svein O. Kolset og
Trond G. Jenssen som veiledere.
Inflammasjon er ment å være
beskyttende, reparerende og
helende ved både infeksjoner,
skader og operasjoner. Dersom
prosessen er for kraftig, blir
kronisk eller for svak kan den
forårsake skade og sykdom.
Kronisk eller overdreven
inflammasjon er drivkraft i syk-
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dommer som sepsis og diabetes.
Lege Ingrid Kolseth har i sitt
doktorgradsarbeide studert
hvordan inflammatoriske prosesser i blod og leukocytter kan
endres ved hjelp av et A vitaminderivat, og samtidig sett på hvordan kikkhullskirurgi ved kolon
cancer og transplantasjon av
pankreas til pasienter med diabetes påvirker inflammasjon.
Kolseth og medarbeidere har
fokusert på ulike situasjoner der
betennelse kan forårsake skade.
Studiene viser at 9-cis retinsyre
kan dempe inflammasjon forårsaket av lipopolysakkarid (LPS) i
monocytter. Den samme effekten
ble påvist i blod fra pasienter
som gjennomgikk kikkhullskirurgi. I monocytter har de
videre vist at proteoglykanet
serglycin, som trolig kan binde
seg til inflammasjonsmediatorer,
blir skilt ut ved kontakt med LPS.
Pasientene som gjennomgikk
kikkhullskirurgi viste seg også å
ha endret immunforsvar postoperativt, noe som varte i tre
dager. mRNA-nivå av ”suppressor of cytokine signaling”
(SOCS) 1 og 3 var oppregulert.
Dette kan være med på å forklare
hvorfor kirurgiske pasienter er
utsatt for infeksjoner. Høyt blodsukker påvirker deler av immunforsvaret. Effekten av lengre tids
normalt blodsukker som følge av
samtidig nyre- og pankreastransplantasjon hos pasienter med
diabetes og nyresvikt ble studert.
De ble sammenlignet med pasienter som ble nyretransplantert,
og som dermed fortsatt var
avhengige av insulin. De hadde
høyere nivå av HbA1c enn den
første gruppen og høyere nivå av
enkelte inflammasjonsmediatorer i blodet. Økt nivå av slike
mediatorer kan bidra til senkomplikasjoner ved diabetes.
Ida Grotterød
forsvarte 10.
oktober 2013
sin avhandling
“Signal Transduction Induced by the Metastasis Associated Protein
S100A4; Activation of NF- B and
Epidermal Growth Factor Receptor” for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin. Arbeidet ble utført
ved Seksjon for tumorbiologi,
Institutt for kreftforskning, OUS
Radiumhospitalet med Gunhild
M. Mælandsmo og Kjetil Boye
som veiledere.
S100A4 påvirker kreftcellers
evne til å metastasere, og

proteinuttrykk er assosiert med
dårlig prognose for flere kreftformer. Man vet stadig mer om
hvilke biologiske prosesser
S100A4 påvirker, men de molekylære mekanismer og cellulære
funksjoner av betydning er ikke
fullstendig kartlagt. Grotterøds
doktorgradsarbeid har fokusert
på kartlegging av proteiner og
signalveier aktivert i osteosarkomceller eksponert for S100A4.
I det første arbeidet viser Grotterød og medarbeidere at S100A4
aktiverer klassisk NF-B signalering. Ekspresjonsarray benyttes
for å kartlegge S100A4-regulerte
gener, og økt ekspresjon av
ephrin-A1 og optineurin vises å
avhenge av NF-B aktivering. I
det neste arbeidet studeres
S100A4-indusert signalering
oppstrøms NF-B. Her vises økt
IKK-aktivering, og at NF-B
signalering reduseres ved bruk av
Ser/Thr kinasehemmere, og i
noen grad av tyrosin kinase- og
PLC hemmere. Redusert uttrykk
av reseptoren RAGE, påvirket
derimot ikke NF-B aktiveringen. I det siste arbeidet benyttes kinasearray, og EGFR og
PDGFR identifiseres som
S100A4-aktiverte tyrosin kinaser.
Kolokalisering av EGFR og
S100A4, samt endocytose og intracellulær transport av EGFR
studeres i dette arbeidet. Videre
vises hemmere av EGFR å redusere S100A4-aktivert NF-B
signalering, og å hemme
S100A4-indusert invasjon av
kreftceller i kultur. Bedre innsikt i
S100A4-aktivert signalering kan
bidra til økt forståelse av dette
proteinets funksjon i spredningsprosessen og vil kunne være av
betydning for utvikling av spredningshemmende kreftterapi.
Meryl
Sønderby
Lillenes forsvarte 15. oktober 2013 sin
avhandling
“Neurogenetics
of normal
aging and Alzheimer’s disease: Impact of DNA
repair” for graden ph.d ved Universitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved OUS Rikshospitalet
og AHUS (hukommelsesklinikken), med Tone Tønjum som
hovedveileder og Tormod Fladby
som biveileder.
Vi blir stadig eldre og derfor
blir studier på helse og sykdom i
den aldrende populasjonen særlig viktig. En av hovedteoriene
om aldring er basert på at skader

i DNA akkumuleres over tid og
at disse skadene er med på å forårsake fenotypiske endringer og
genominstabilitet som sees i aldringsprosessen og i noen hjernesykdommer. Oksidativt stress
kan gi skader i DNA, og mange
studier har nå koblet økt oksidativt stress med aldring og Alzheimers sykdom (AD). For å motvirke de skadelige effektene av
genotoksisk stress har organismene utviklet en rekke reparasjonsmekanismer der baseeksisjonsreparasjon (BER) håndterer
oksidative skader i DNA. Lillenes
har i sin avhandling utredet
rollen til DNA reparasjon ved
normal aldring, mild kognitiv
svikt og AD med fokus på BER.
Resultatene fra en human kohort
på 712 friske individer viste
assosiasjon mellom single
nucleotide polymorphisms
(SNPs) i genene for OGG1 and
APE1 og kognitiv funksjon. I en
AD musemodell var det forskjeller i genuttrykket (mRNA)
av OGG1, APE1, Polβ og PARP1
i ulike hjernedeler hos AD- og
normale mus, samt endringer i
ekspresjonsmønsteret gjennom
livsløpet til de to muse-typene.
Funnene reflekterer variasjoner i
DNA reparasjonsresponsen ved
økt oksidativt stress med alder,
mest i sårbare hjernestrukturer
med Aβ patologi på et tidlig
stadium, før AD-patologien er
fullt utbredt. I humanstudiet
med 186 AD-pasienter, 136
pasientkontroller og 217 friske
kontroller var det en assosiasjon
mellom genuttrykk av OGG1 og
PARP1 i blod i prodromalfasen
av AD samt med AD-biomarkører i spinalvæske. Disse funnene knytter DNA reparasjon til
aldringsprosessen samt tidlig
utvikling av AD. Denne kunnskapen bidrar til økt forståelse av
DNA reparasjon i aldring og AD
og kan brukes til utviklingen av
nye biomarkører for tidlig
diagnose av AD.
Magnus
Jakobsson
defended his
thesis “Characterization of
Novel Human
Methyltransferases” on
November 29th
2013 for the PhD degree at the
University of Oslo, Institue for
Biosciences. The work was conducted at the Section for Biochemistry and Molecular Biology supervised by Pål Falnes
and Paul Grini.
Enzyme catalyzed methylation

often serves regulatory purposes
in cells and several human
methyltransferaseses are linked
to disease states. Jakobsson’s
thesis work describes the characterization of two poorly studied
human gene products, which
represent enzymes of the methyltransferase class. The study gives
a fundamental and functional
characterization of the two novel
human methyltransferase enzymes METTL21A and METTL21D. For METTL21A, Jakobsson has shown that the enzyme
modifies an evolutionary conserved lysine residue in several
mammalian Hsp70 proteins.
Furthermore, the studies show
that methylation of the human
Hsp70 protein HSPA8 (HSC70)
alters its affinity for its established and Parkinson’s Disease
associated partner alpha-Synuclein. For METTL21D, Jakobsson
and co-workers demonstrate that
the enzyme methylates a lysine
residue in valosin containing
protein. In addition, they show
that disruption of the
METTL21D gene in human cells
is associated with key cancer
hallmarks as cells lacking this
gene display decreased proliferation rate as well as decreased
invasive and migratory properties. These studies provide new
insights into human molecular
biology by attributing enzymatic
activities to two poorly studied
gene products. In addition, they
suggest that dysregulation of
these genes may be linked to
neurodegeneration and cancer.

En måte å avslutte signalet på er
ved endocytisk nedregulering av
den aktiverte reseptoren: Aktiverte EGFR ubiquitineres og
internaliseres via reseptormediert
endocytose. I tidlige endosomer
sorteres reseptoren enten tilbake
til plasmamembranen eller
internaliseres videre inn i intraluminale vesikler i multivesikulære endosomer som fusjonerer med lysosomer der EGFR
degraderes. Sorteringen i de tidlige endosomene reguleres av
lipidet PI3P og ESCRT proteiner
(Endosomal sorting complex
required for transport). Ved hjelp
av en konstitutivt aktiv mutant
av GTPasen Rab5 har Sem Wegner og samarbeidspartnere
karakterisert en modell med forstørrede endosomer som gjør det
mulig å se hvor på disse endosomene forskjellige proteiner
befinner seg. Deretter er dette
systemet benyttet til å studere
lokaliseringen av ulike ESCRT
subenheter. Dette førte til funnet
av en ny ”feed back” mekanisme
som regulerer endosomal sortering. Ved hjelp av elektronmikroskopi har Sem Wegner også
studert lipidet PI3P og vist at
dette befinner seg på flere typer
endosomer enn tidligere antatt. I
tillegg har Sem Wegner og hennes medarbeidere studert
ESCRTproteinet Vps4 (Vacuolar
protein sorting 4) i bananflue
(Drosophila melanogaster) og
sett hvordan Vps4 påvirker polariteten i vev og vekstkontrollen i
denne flercellede modelorganismen.

Catherine Sem
Wegner forsvarte 18. oktober 2013 sin
avhandling
“Regulation of
the endocytic
pathway and
receptor sorting by phosphoinositides and
ESCRTs” for graden ph.d ved
Universitetet i Oslo. Arbeider ble
utført ved Institutt for kreftforskning, Avdeling for Biokjemi
OUS Radiumhospitalet, med
Andreas Brech og Harald
Stenmark som veiledere.

Raimonda
Viburiene forsvarte den 27.
september sin
avhandling
”Genetisk,
strukturell, og
fylogenetisk
studie av Olinket protein glykosyleringsystemet i Neisseria” for graden
ph.d ved Universitetet i Oslo,
Institutt for biovitenskap. Arbeidet ble utført ved Seksjon for
genetikk og evolusjonsbiologi,
UIO, med Michael Koomey,
Bente Børud, Åshild Vik som
veiledere.

En sentral faktor i utviklingen
av kreft er når vekstregulering i
cellene kommer ut av kontrol.
Vekstfaktorer slik som EGF
(Epidermal growth factor) kan
binde til reseptorer på overflaten
av mottakercellen og aktivere forskjellige signalveier slik som RasMAPK, PI3K-Akt eller PLC-PKC
veien. Etter at signalet er sendt er
det svært viktig at det avsluttes.

Det er nå vel etablert at ikke
bare eukaryote organismer
glykosylerer proteiner – dette
skjer også i bakterier. Glykosyleringssystemene er konservert i
alle domener, og de bakterielle
glykosyleringssystemene har
større variasjon i glykanstrukturer enn det som finnes i
eukaryoter. Viburiene har i sitt

doktorgradsarbeid studert proteinglykosylering og diversitet i
bakterieslekten Neisseria. Denne
slekten består av mange arter
inkludert de to patogene artene
N. gonorrhoeae og N. menigitidis som henholdsvis forårsaker
sykdommene gonore og hjernehinnebetennelse. Tidligere arbeid
fra denne forskningsgruppen har
vist at disse bakteriene besitter et
generelt O-linket glykosyleringssystem som dekorerer mange
proteiner med ett eller flere glykaner. Disse bakteriene uttrykker
mange forskjellige glykanenheter,
noe som resulterer i et fenomen
kalt glykan-mikroheterogenitet.
Viburienes avhandling er en
genetisk, strukturell og fylogenetisk studie av polymorfismer i
proteinglykosyleringsgenene
(kalt pgl) i flere arter av Neisseria
der hun og medarbeiderne ser på
hvilke konsekvenser forskjellene
har for proteinglykosyleringen. I
studien identifiseres en ny glykosyltransferase, kalt PglH, som
bidrar til å øke mikroheterogeniteten i Neisseria. I tillegg
viser de at enzymet kalt PglB2,
som er ansvarlig for modifisering
av den reduserende enden av
sukkeret samt feste av sukkeret
på lipid, kan uttrykkes enten som
ett multifunksjonelt protein eller
som to separate proteiner uten at
det forandrer glykosyleringseffektiviteten. De viser også at
denne sukkermodifiseringen er
avgjørende for glykosylering.
Dessuten beviser de at den fjernt
beslektede arten N. elongata som
er en kommensal har et funksjonelt glykosyleringssystem og
kan lage en rekke forskjellige
glykaner.
Jonas Bergan
forsvarte den
12. september
2013 sin avhandling ”Investigation of
membrane
dynamics in
cancer cells by
following Shiga toxin” for graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved
Institutt for kreftforskning,
Radiumhospitalet under veiledning av Kirsten Sandvig.
Utbrudd av Shigatoksinproduserende E. coli forekommer
årlig, og infeksjoner kan ha
dødelig utfall. Shigatoksin er
essensielt for patogeniteten til
disse bakteriene ved at det
hemmer proteinsyntesen og
induserer celledød i målcellene.
Det blir imdlertid også gjort forsøk på å utnytte toksinet i kreft-

biomedisin, ettersom molekylet
som binder toksinet på målcellenes plasmamembran, glykosphingolipidet globotriaosylceramid, har vist seg å være
overuttrykt i en rekke kreftformer. Dette gjøres enten ved å
utnytte Shigatoksinets toksisitet
til målrettet å drepe disse kreftcellene, eller ved å modifisere
toksinet slik at det kan brukes til
å levere medikamenter eller til
bildediagnostikk. For å lykkes
med disse strategiene er det
viktig å forstå hvilke faktorer som
gjør at toksinet bindes og internaliseres i celler, og i dette prosjektet har man sett på hvordan
lipidsammensetningen i målcellenes membraner påvirker bindingen og den intracellulære
transporten av Shigatoksinet. Ved
å endre lipidsammensetningen i
celler fant Bergan og medarbeidere at nylig syntetiserte glykosphingolipider var viktige ikke
bare for binding av Shigatoksinet
til cellenes overflate, men også
for den intracellulære sorteringen av toksinet. Detaljerte MSanalyser av cellenes lipidom
identifiserte også uventede koblinger mellom ulike lipidklasser.
For eksempel ble nivåene av
glykosphingolipider redusert når
en forløper til eterfosfolipider,
heksadecylglyserol (HG), ble
tilsatt cellenes vekstmedium.
Denne koblingen er tidligere ikke
beskrevet, men kan forklare
hvorfor HG samtidig gir de behandlede cellene en sterk beskyttelse mot Shigatoksin, som beskrives i den siste delen av prosjektet. Behandling med HG
reduserer både bindingen av
toksin til celleoverflaten og hemmer den intracellulære transporten av toksin i de behandlede
cellene. HG kan derfor også være
en mulig kandidat i jakten på et
behandlingsalternativ ved infeksjoner med Shigatoksinproduserende bakterier.
Ingrid Dieset
disputerte 28.
november 2013
for graden ph.d
ved Institutt
for klinisk
medisin, Universitetet i
Oslo. Tittelen
på avhandlingen var Endothelial
and inflammation markers in
schizophrenia and bipolar disorder. Arbeidet er utført ved
NORMENT- KG. Jebsen senter
for psykoseforskning under
veiledning av Ole A. Andreassen,
Jan-Ivar Røssberg og Ingrid
Melle.

Til tross for at schizofreni og
bipolar lidelse har opp mot 80%
arvelighet, vet vi lite sikkert om
de bakenforliggende biologiske
årsaksmekanismene. I de senere
årene har resultater fra genetiske,
molekylære og epidemiologiske
studier vist at immunrelaterte
mekanismer kan være involvert. I
sitt doktorgradsarbeid, har
Ingrid Dieset undersøkt ekspresjon av NOTCH4 (et gen i
MHC-regionen) i lymfocytter
hos pasienter med schizofreni og
bipolar lidelse, samt potensielle
eQTL i og rundt dette genet.
Videre har hun undersøkt om
inflammasjon spiller en rolle ved
økt hjerte-kar risiko som følge av
behandling med antipsykotika
og om det er en sammenheng
mellom økt inflammasjon,
endotelrelatert dysfunksjon og
hjernemorfologiske forandringen som kan ses hos pasienter
med schizofreni. Dieset og
kolleger fant en betydelig en
betydelig høyere ekspresjon av
NOTCH4 hos pasienter med
bipolar lidelse sammenlignet
med friske kontroller og schizofreni. I tillegg fant de tre områder i genomet som var sterkt
assosiert med økt NOTCH4
mRNA. Videre fant de at overvekt og høye glukosenivåer som
følge av antipsykotiske medisiner
var assosiert med økte CRP verdier. De påviste også en
sammenheng mellom
hjernemorfologiske forandringer
og forhøyede nivåer von Willebrand faktor. Kort oppsummert
så tyder resultatene på at
mekanismer involvert i
endotelrelatert dysfunksjon og
inflammasjon også potensielt
kan være en del av årsaksmekanismene ved schizofreni og
bipolar lidelse. Dieset og kolleger
ved NORMENT-KG Jebsen
senter for psykoseforskning Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus vil i samarbeid
med Institutt for indremedisinsk
forskning, Universitetet i Oslo og
Seksjon for klinisk immunologi
og infeksjonssykdommer ved
Oslo universitetssykehus nå
undersøke om andre potensielle
immunrelaterte mekanismer kan
være involvert i utviklingen av
psykosesykdommer. På sikt er
målet med denne forskningen å
utvikle nye og bedre medisiner til
denne pasientgruppen.
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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 originaldokumentasjon 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@rrresearch.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)

