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Velkommen

ID-kortet mitt for Medisinsk Fakultet sluttet å virke i går så da dro jeg til Blindern for å
få nytt. Jeg trakk kølapp for ansatte. Jeg fikk nummer 41 og de betjente nummer 40.
Hun som samtidig trakk kølapp for studenter fikk nummer 148 og de betjente
nummer 18. Jeg tenkte først; det er forskjell på folk, men skjønte raskt at det var
semesterstart. Det er derfor jeg starter med velkommen. Jeg husker min egen stu-
diestart. Jeg var nervøs, hadde kun besøkt Oslo en gang tidligere, og som gutter flest på
den alderen (tror jeg da) kunne jeg gjerne bodd hjemme i 5-10 år til.

Forresten, det er forskjell på folk, selv om de kan se veldig like ut. For et par dager siden
ønsket min eneggede tvillingbror 3000 nye studenter velkommen til Høgskolen i Sør-

Trøndelag (HiST), «laiv». Jeg ønsker velkommen i en leder, og det er nok ikke flere enn 1 eller 2 nye
studenter som leser lederen. For å rette litt på det ønsker jeg også velkommen til de som har startet på en
mastergrad og de som har startet på en PhD og de som har startet på en post doc stilling, de som er til-
bake etter permisjon og de som er tilbake etter utenlandsopphold. Siden de fleste leserne av NBS ikke var
tilstede ved semesterstart på HiST så stjeler jeg litt fra talen til min tvillingbror til avslutningen av lederen. 

Husk å ha det gøy når du studerer og forsker! Det som er merkelig er at jo hardere du arbeider og forsker,
desto triveligere blir det å studere og forske. Du vil sannsynligvis oppdage at det gir større glede å oppnå
noe du arbeider hardt for – og du blir veldig attraktiv på arbeidsmarkedet. Det er viktig å ta kontakt med
forelesere, veiledere og aktive forskningsgrupper tidlig i studiet. 

Bare en ting til; det er ganske mange norske bidrag i Nature, Cell, Science (og andre gode tidsskrifter) den
siste tiden. Ta en titt i PubMed og la deg inspirere av dine kolleger. 

PRESIDENT
Arne Klungland

Det er onsdag 3. september kl 09.15. Det er tidspunktet vi starter våre ukentlige
gruppemøter med diskusjon av de nyeste data og hva som bør gjøres videre. Men i Oslo
er det nå sent på tirsdag kveld. Jeg er i Savan River på Kamchatka. Det er 10 timers tids-
forskjell til Oslo. Dette blir en historie om en biokjemikers påfyll av andre opplevelser
enn de på jobb. 

Sist lørdag ettermiddag hadde jeg en snau times helikoptertransport ut i ødemarka fra
den eneste internasjonale flyplassen (Petropavlovsk) på denne store halvøya helt øst i
Russland. Halvøya har et areal tilsvarende ca. 70 % av Norge, men det bor bare 320 000

her, hvorav 220 000 i by like ved flyplassen. Kamchatka har verdens største tetthet av brunbjørner, tusenvis
av vulkaner og et stort antall elver med svært mye laks, stor regnbueørret og røye.

Jeg har reist dit sammen med fiskekameratene Ivar, Øivind og Yngvar fra Oslo. Med på turen er også en
forsker fra Zürich og hans sønn, samt en russisk forsker og en venn; disse er alle kjenninger av gruppens
organisator Yngvar Thomassen på STAMI i Oslo. Vi fisker primært etter regnbueørret og røye. Søndag og
frem til lunsj på mandag hadde vi svært god fangst av fin røye. I dag vil jeg jakte regnbueørret med en
imitasjon av svømmende mus som jeg lagde like før avreisen.  Etter frokost kl 7 har vi pakket utstyr, tatt
ned leiren og satt oss ut i gummibåter som frakter oss nedover elva. Guiden i vår båt ror inn til land, peker
på strekningen videre nedover og sier ”Rainbow”. Klokken er blitt 09.15.

Noen minutter senere flyter musa fint nedover den ganske strie strømmen. Vanndybden er bare 40-50 cm
slik at fiskene på bunnen lett bør kunne se musa. Etter noen få kast dukker ikke musa opp igjen fra en liten
bølgedal. Snøret strammes opp. Fisken som har tatt musa er stor! Den står nærmest stille i strømmen med
kroken i kjeften. Etter anslagsvis 15 sekunder glipper taket og musa kommer flyende mot meg. Jeg sier noe
som ikke egner seg på trykk.

Det går anslagsvis 15 minutter før det igjen blir ”action”. Jeg ser et fiskegap som prøver å ta musa. Den
bommer og musa flyter videre nedover. Men bare i 2-3 sekunder. Da ser jeg gapet på nytt, snøret strammes
og det er fast fisk. Den plasker noe voldsomt og er sterk i den strie strømmen.. Det går mange minutter før
den ligger i hoven til vår fiskeguide. En nydelig rund og kraftig farget regnbueørret. Målet i hoven viser
drøye 20 inches, altså drøyt 50 cm; jeg antar at den veier ca. 2 kg.

Så fisker jeg videre uten å merke fisk på nesten 3 timer før lina igjen strammes opp. Regnbue på 58 cm
denne gangen. Etter nydelig lunsj ved elvebredden fortsetter vi fiske nedover elva til kl. 18. Da er det tid for
å slå leir på ny. Ettermiddagens fiske har vært bra og i løpet av dagen har jeg landet 5 regnbuer på 50-58 cm
og 4 røyer, hvorav to var nesten like store som regnbuene.

Det har vært fire båter nedover elva. Tre båter med fiskere og en guide, samt en båt med kokka og en
hjelpeperson til å rigge leir, kjøkkenavdeling og stort spisetelt.. Av sikkerhetshensyn har de med to hunder,
to rifler, en Kalashnikov og ei dobbeltløpet hagle. Våpnene blir ikke brukt, men vi har mange bjørne-
observasjoner. For meg er fire av disse så spektakulære at de vil sitte klistret i min hukommelse til ”evig tid”.

Vi spiser en bedre middag og setter oss ut ved leirbålet. Der går praten ivrig om hva fiskerne i de forskjellige
båtene har opplevd i løpet av dagen. Av gruppens 8 medlemmer er 5 forskere innen kjemi og biologi, og tre
av oss jobber med nanopartikler, så det hender at diskusjonene dreier seg om annet enn fiske. Det blir
mørkt. Bålet lyser opp. Vi har godt med drikke. Skål. Cheers. Prost. Zastarovia. Snart er det god natt og i
morgen er det mye muligheter. 

Denne lederen kladdes mens jeg venter på at helikopteret skal komme å bringe oss tilbake til sivilisasjonen.
NBS-Nytt skulle vært sendt til trykkeriet i går. Jeg håper på forståelse for at det blir en ukes forsinket
utsendelse av dette nummeret. Det skyldes altså at jeg har hatt ei uke i villmarka som jeg aldri vil glemme.

Dette hefte inneholder en omtale av forskningsaktivitetene til Sjur Olsnes som døde i sommer, en artikkel
om AIDS vaksine, diverse møtereferater og en omtale av nye doktorgrader. Ellers er det en artikkel om at
FEBS er 50 år, det er informasjon om Kontaktmøtet på Svalbard neste år og bladet inneholder de faste
spaltene Biorabiaten, Arnts biostreker og Ordkløveri. Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret. Helt
til slutt: Presidenten skriver i sin spalte at det er mange norske bidrag i Nature, Cell, Science og andre gode
tidsskrifter den siste tiden. Jeg mottar gjerne korte omtaler av slike artikler for trykking i bladet.
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Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2015
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2015

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
1 23. februar 16. mars
2 18. mai 8. juni
3 24. august 14. september
4 9. november 30. november

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2014
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2014

NBS-nytt nr. Innleveringsfrist Utsendelsesdato
4 10. november 1. desember
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varighet. Gode immunologiske
forklaringar på desse
variasjonane er vanskelige å
framsetja. Trass alt er vår for-
ståing av immunsystemet
framleis ikkje perfekt.

I etterkant av dei ulike forsøka
med utvikling av AIDS-vaksiner
er det lett å koma med kritiske
innvendingar. Vaksineforskinga
er driven av stor entusiasme og

det er store forventningar til
suksess frå det internasjonale
samfunnet. Dei fleste vaksinefor-
søka startar med forsøk på aper.
Problemet med dette  er av
naturlege årsakar at relativt få
aper er involverte og sjølv om
forsøk på aper kan indikera
positiv vaksineeffekt er det statis-
tisk ikkje godt nok. Dessutan er
aper og mennesker sitt
immunsystem ikkje identiske.

Trass i mange studie er for-
ståinga av patogenesen ved HIV
infeksjon berre delvis forstått.
Dette gjeld spesielt aspekt ved
vårt immunsystem sidan HIV
infiserer CD4-positive celler som
er viktige celler i regulering av
immunresponsar.
Les ein den omfattande

litteraturen om AIDS-vaksine-
studier finn ein at idéane er

basert på standard tenking av
vaksinemekanismar. Kanskje
trengs det meir kreative idear for
utvikling av ein AIDS-vaksine?
Med tildeling av midlar til
vaksinestudier er institusjonane
som deler ut desse svært kon-
servative i sine argumentasjonar
for å gi midlar. Er dette ein fordel
eller eit hinder i utviding av
tanke- og forsøksopplegga det
blir søkt midlar til?

I desse dagar er Ebola ein stor
utfordring. Alt tyder på at epi-
demien er vesentlig større enn
det som har kome fram i pressa
og per i dag veit ingen kor
omfattande epidemien vil bli.
Det vert snakka om at det må
utviklast ein vaksine. Skal ein få
dette til må ein vera meir realis-
tiske og nøktern enn det ein har
sett ved forskinga på AIDS-
vaksine. Forskinga må vera lang-
siktig og vitskapleg penetrerande
med opning for nye konsept. At
utviklinga av ein Ebola-vaksine
vil ta minst tjue år er ikkje
urealistisk. Kven skal finansiera
den? Det er klart at for private
firma er det små håp for å få
dette gjort med eit godt øko-
nomisk utbytte. Dette skil Ebola
frå AIDS sidan AIDS har hatt
stor verknad også i den vestlege
verda. I eit retroperspektiv ser ein
at den industrielle aktiviteten
ikkje har vore stor nok. 

Både Ebola- epidemien, AIDS,
malaria og ei rekke andre
vaksinestrategiar treng nye måtar
å få finansiert kreativ forsking på
med god støtte til avanserte aka-
demiske miljø som ikkje kan
produsera eit høgt tal av vit-
skaplege artiklar. Det er ikkje
talet vitskaplege artiklar som er
målet, men gode vaksiner!

U
tvikling av diverse
vaksiner mot infek -
siøse sjukdommar
har spelt og speler eit
stor og viktig helse-
tiltak for heile verda.
Også vaksinestrate -
giar mot nokre kreft-

former verkar lovande. Men
framleis er det mange infeksiøse
sjukdomar ein ikkje har vak -
siner mot trass i stor forskings-

Kvifor ingen 
AIDS-vaksine?

Helland har vore involvert i
vaksinerelatert AIDS- forsk-
ing ved fleire universitet i
USA og deltatt i EU-
finansierte prosjekt ved UiB.
Han har som hovudhypotese
at det ikkje er mulig å utvikla
ein AIDS-vaksine etter 
klassisk vaksinestrategi 
(men håpar han tar feil!)

FORFATTAR: DAG E. HELLAND,
MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT,
UNIVERSITETET I BERGEN
E-post: dagehelland@gmail.com

innsats over mange år. Vaksiner
mot AIDS er eit godt døme på
at maksimal internasjonal
forskingsaktivitet ikkje har ført
til vesentlig framgang mot ein
vaksine. Dette til tross for at det
knapt er brukt meir midlar mot
noko vaksineutvik ling enn det
ein har sett for AIDS-vaksine.

Syndromet AIDS vart først vit-
skapleg dokumentert  i juni
1981. To år seinare vart dei første
vitskaplege arbeida publiserte
som indikerte at AIDS skuldas eit
retrovirus. Etter eit par år vart
det internasjonale namnet på

viruset kalla HIV (Human
Immunodeficiency  Virus).
Forskinga på viruset ekspanderte
enormt i mange land. I februar
1985 vart genomet til fleire HIV-
isolat sekvensert; kring 10kb per
genom. Mange framståande for-
skarar postulerte då at innan to
år ville vaksiner mot HIV-infek-
sjonar bli utvikla med rekom-
binant DNA-teknologi. Grunna
viruset sin natur var det ingen
som trudde at ein kunne utvikla
vaksiner etter standard metodar
med attenuerte eller genetisk
modifiserte virus slik ein til
dømes har erfaring med frå
produksjon av influensavaksine.

Av humane vaksiner er det til
no berre vaksinen mot Hepatitt
B som er framstilt med rekom-
binant DNA-teknologi. Vaksina
er produsert i gjærceller. Når me
skal ta denne vaksina får me mel-
lom anna spørsmål om me er
allergiske mot gjær! 

Innan veterinærmedisin er det
nokre fleire døme på bruk av
rekombinante vaksiner.
Ved studia av ulike AIDS-

vaksinestrategiar er vaksinene
framstilt på mange forskjellige
måtar og med ulike deler av
viruset som antigen.

Nokre få vaksinestrategiar har
blitt prøvd i stor skala utan at det
er mulig å konkludera med
positive resultat. I den vit-
skaplege litteraturen der vaksine-
strategiane vert omtalt er det all-
tid ein vesentlig grad av
optimisme, utan at dette har
betra resultata. 

Den første virusvaksina var
mot koppar med antigen frå ku
infisert med kukoppar. Som alle
veit har den ført til store resultat
og det humane kopparviruset er
etter alle kjennemerker ikkje i
den humane populasjonen. Ser
ein meir analytisk på andre
virusvaksiner mot humanpa-
togene infeksjonar finn ein store
variasjonar i effektivitet og

I dei forskjellige trinna av replikasjonssyklus er det interaksjon mellom virusprotein og cellulære protein. I
infeksjonstrinnet er det interaksjon med CD4 og co-reseptorane CCR5 eller CXCR4. Reseptorane for HIV må
vera dei humane variantane. I ein effektiv vaksine må denne interaksjonen blokkerast med antistoff. Dette har
ikkje vore mulig å få til så langt. Figur: Vibeke Andresen, Universitetet i Bergen.

Replikasjon av HIV
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Sjur Olsnes (1939-2014): 

En pionér i norsk 
biokjemi

Sjur Olsnes, en av Norges
fremste biomedisinske fors-
kere, døde i sommer i en
alder av knapt 75 år. Her vil
jeg fremheve noen oppdag-
elser som har plassert Sjur og
hans forskningsmiljø ved
institutt for kreftforskning i
verdenstoppen innen bio-
kjemi og molekylærbiologi.

Originalt valg av 
forskningsopphold
Sjur ble født i Bergen, vokste opp
i Hardanger og gikk på lands-
gymnas i Voss. Etter å ha tatt
medisinsk embetseksamen i
Bonn, gjennomførte Sjur
turnustjeneste før han i 1967
startet sin forskerkarriere som
stipendiat ved Universitetet i
Bergen. På denne tiden begynte
man å forstå sammenhengen
mellom DNA, mRNA og

proteiner (Holley, Khorana og
Nirenberg mottok Nobelprisen i
1968 for å ha oppdaget den
genetiske koden), og Sjur
bestemte seg for å studere den
fascinerende proteinsyntesen
videre. Han skjønte fort at han
trengte å dra utenlands for å
skaffe seg tilstrekkelig
metodologisk kompetanse, og i
april 1968 reiste han til Institutt
for molekylærbiologi ved Det
sovjetiske vitenskapsakademiet i
Moskva, som huset et av de
fremste laboratoriene innen
forskning på proteinsyntesen. Å
reise på forskningsopphold til
Moskva mens den kalde krigen
var på sitt aller kaldeste må
karakteriseres som et originalt
valg. Dette var typisk for Sjur,
som ofte hadde originale syns-
punkter og ideer, og hans ori-
ginalitet er nettopp nøkkelen til
hans suksess som forsker. Det 7
måneder lange forskningsopp-
holdet i Moskva ble meget
vellykket både i privat og viten-
skapelig sammenheng. Her traff

Sjur sin fremtidige kone, han
fikk flere gode venner som han
pleide kontakt med resten av
livet, og han lærte seg sentrale
biokjemiske metoder innen stu-
dier av proteinsyntesen.

Virkemekanismen til
proteintoksiner
Da Sjur kom tilbake til Norge,
ble han tilbudt en stilling som
forskningsstipendiat ved det
daværende Norsk Hydros
Institutt for kreftforskning ved
Radiumhospitalet, hvor han
skulle komme til å prege norsk
og internasjonal biokjemi. Ved
Laboratorium for biokjemi, som
ble ledet av Alexander Pihl,
begynte Sjur å gjøre biokjemiske
studier av proteintoksiner fra
planter, og et viktig gjennom-
brudd i hans forskning kom i
1972 da han viste at
plantetoksinet abrin hemmer
proteinsyntesen ved å stanse
elongering av proteinkjeden på
ribosomet [1]. Ikke lenge etterpå
kunne han presentere en mer
komplett mekanisme for
hvordan abrin og et annet
plantetoksin, ricin, hemmer
proteinsyntesen. Han viste at
begge proteinene består av to
kjeder, en A-kjede som hemmer
proteinsyntesen og en B-kjede
som bindes til reseptorer på cel-
leoverflaten og som sørger for at
toksinet kommer seg inn i cellen
[2]. Med disse tidlige oppdag-
elsene skaffet Sjur seg et stort ry
innen biokjemien, spesielt innen
det voksende forskningsfeltet på
proteintoksiner. Han kom til å
utvide sine studier til en rekke
andre «A-B»-toksiner som
hemmer proteinsyntesen,
inkludert bakterietoksiner som
shigatoksin og difteritoksin.

Immuntoksiner og membran-
translokasjon
Proteintoksiner er noen av de
giftigste substanser som finnes,
og Sjur beregnet at ett eneste
molekyl av ricin A-kjede inne i
cytosol er tilstrekkelig til å ta
livet av en celle. Han ble fascinert

av ideen om å bruke toksin-A-
kjeder til å ta livet av kreftceller,
og han ble en foregangsmann
innen studier av immuntoksiner,
som består av proteintoksiner
konjugert med kreftcel-
lespesifikke antistoffer [3]. Et
praktisk problem ved utvikling
av immuntoksiner er det faktum
at A-kjeden må komme seg inn i
cytosol for å kunne hemme
proteinsyntesen. Samtidig er det
lite ønskelig å inkludere B-
kjeden i et immuntoksin, selv
om denne fremmer membran-
translokasjon av A-kjeden, siden
B-kjeden ikke vil skille mellom
kreftceller og normale celler. Sjur

ble derfor interessert i å finne ut
hvordan toksin-A-kjeder
kommer seg gjennom cellulære
membraner og inn i cytosol, og
det var særlig innen studier av
difteritoksin han kom med
viktige svar på dette spørsmålet.
I 1980 viste Sjurs nære med-
arbeider Kirsten Sandvig at
membrantranslokasjon av A-
kjeden til difteritoksin blir
indusert av lav pH [4], og dette
ga startskuddet til en rekke stu-
dier fra Sjurs gruppe som
avdekket hvordan pH-avhengige
konformasjonsendringer og
samarbeid mellom A- og B-
kjeden fører til at A-kjeden til

difteritoksin blir translokert til
cytosol fra sure endosomer [5]. 

Virus og pH-regulering
Arbeidet med proteintoksiner
førte Sjur inn på flere andre
forskningsfelter, og han var ikke
redd for å begi seg inn på felter
der han hadde liten eller ingen
erfaring fra før. For eksempel ble
han inspirert av den pH-
avhengige membrantrans-
lokasjonen til difteritoksin til å
undersøke om små viruspar-
tikler følger et lignende prinsipp.
Sammen med sin stipendiat
Inger Helene Madshus viste Sjur
at poliovirus, akkurat som
difteritoksin, trenger lav pH for å
intoksikere celler. For å kunne
gjennomføre denne studien
utviklet Sjur en sinnrik metode
som gikk ut på å bruke viruspar-
tikler som er lyssensitive inntil
de har frigitt sitt RNA [6].
Sammen med Kirsten Sandvig
viste Sjur at difteritoksin
hemmer antiport-mediert
anion-opptak i celler. Dette fikk
ham interessert i ionetransport
og dens betydning i cellulær pH-
regulering, og hans gruppe
publiserte et 30-talls arbeider
innen dette feltet [7]. 

Ny mekanisme for 
FGF-signalformidling
Sjurs interesse for virusopptak
og pH-regulering ble imidlertid
av midlertidig karakter, og de
siste 20 årene av hans aktive
karriere var det et helt annet
forskningsfelt som opptok ham,
nemlig opptaks- og
virkemekanismen til fibroblast-
vekstfaktor (FGF). Igjen var det
erfaringen fra toksinforskning
som var inngangsportalen. Sjur
spurte seg om noen av kroppens
egne proteiner kunne bruke
samme opptaksvei som
difteritoksin, endocytose og
påfølgende membrantrans-
lokasjon fra sure endosomer.
Enkelte proteiner i FGF-familien
var interessante i denne
sammenhengen siden de er kjent
for å bli sekrert til tross for at de

mangler signalpeptid. Tidligere
studier i Sjurs gruppe hadde vist
at difteritoksin kan brukes som
en vektor til å transportere
eksogene proteiner inn i cytosol
[8]. I et klassisk arbeid sammen
med postdoc Antoni Wiedlocha
viste Sjur at FGF-1 kan bli trans-
lokert inn i cytosol og cel-
lekjernen sammen med A-
kjeden til difteritoksin når et
fusjonsprotein mellom FGF-1 og
difteritoksin ble tilsatt til celler.
Oppsiktsvekkende nok viste det
seg at fusjonsproteinet som
nådde inn i cellekjernen
stimulerte DNA-syntesen [9].
Derved hadde Sjurs gruppe
holdepunkter for at FGF-1 har
to uavhengige mekanismer for
signaloverføring: Den første er
den klassiske via aktivering av
reseptor-tyrosinkinaser, mens
den andre innebærer en direkte
aktivitet av FGF-1 i cellekjernen.
Senere arbeid i Sjurs gruppe har
avdekket mye av mekanismen
for hvordan FGF-1 translokerer
inn i cytosol og cellekjernen,
mens det fortsatt er et åpent
spørsmål hvordan FGF-1 i cel-
lekjernen påvirker signalformid-
ling. Sjur fikk dessverre ikke
oppleve å besvare dette spørs-
målet, men noen av hans med-
arbeidere fører nå denne forsk-
ningen videre. 

Forskningsleder og mentor
Sjur er blant de norske bio-
kjemikere som har satt tydeligst
spor etter seg internasjonalt, og
han er blitt hedret med en rekke
nasjonale og internasjonale
priser for sitt arbeid. Hans evner
som veileder og forskningsleder
illustreres ved at en rekke av
hans tidligere stipendiater i dag
er professorer eller har andre
sentrale stillinger innen forsk-
ningsledelse. Alle som har hatt
gleden av å arbeide sammen
med Sjur vil savne hans
idérikdom, entusiasme, ukuelige
optimisme og gode humør.
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ELMI 2014 
Meeting Report

The 14th European Light
Microscopy Initiative (ELMI)
meeting, which brings
together leading scientists
from both academia and
industry, was held in May at
Holmenkollen in Oslo. The
meeting location changes
every year, and this time was
organised by members of the
NorMIC Oslo Imaging Plat-
form at the University of
Oslo. 

B
iological imaging
technology has
developed extremely
rapidly over the last
two decades, and is
now a standard tech-
nique for many cell
biology research

groups. It is very rewarding to
see what is actually happening
in cells, often even in real time,
and imaging can be applied to
virtually any sample type,
including bacteria, single
eukaryote cells, plants, and
whole Drosophila or zebrafish
embryos. The wide range of
techniques can yield large
amounts of quantitative data,
rather than just pretty pictures.
Techniques such as Fluores-
cence Recovery After
Photobleaching (FRAP),
Fluorescence Lifetime Imaging
(FLIM), Fluorescence Cross
Correlation Spectrocopy
(FCCS) and Förster Resonance
Energy Transfer (FRET), for
example, can provide infor-
mation on protein trafficking
rates, association kinetics,
complex formation, and con-
formational changes. The
advances in super-resolution
imaging by Structured
Illumination (SIM), Stimulated
Emission Depletion (STED)
and Stochastic Optical Reconst-
ruction Microscopy
(STORM)/Photoactivation
Localisation Microscopy
(PALM) mean that the
generation of super-resolution
images (down to 20nm in the
xy plane) is becoming more and
more accessible. As a result, the
ELMI conference is a popular
meeting place for researchers
from a variety of fields, includ-
ing cell biology, physics,
developmental biology,
intermolecular interactions,
image processing and data
management.
A unique aspect of the ELMI

meeting series is the involvement
of representatives from a large
number of microscopy

companies on an equal footing
with the academic delegates.
Rather than attending as sales
people, many company
representatives attending ELMI
are heavily involved in product
research and development, mak-
ing ELMI a place to discuss the
latest developments and shape
the creation of the next
generation of products.
Participants are offered the

opportunity to attend hands-on
workshops by numerous
companies. This year delegates
could choose from a schedule of
93 workshops over two
afternoons, with subjects includ-
ing the launch of Abberior’s
STED system, Scientific Volume
Imaging’s image database
software Titan, the latest camera
technologies from Phasics,
Andor and Hamamatsu, and
label-free imaging from
Phasefocus. This emphasis on
training rather than marketing
gives academic and industry
scientists the chance to discuss
the latest developments

objectively, benefitting both
parties alike.  
As many of the participants

have been attending regularly
since the inception of the ELMI,
the start of the conference
resembled a family reunion, with
greetings and updates between
old friends and colleagues. This
intimate and relaxed atmosphere
continued throughout the 4-day
schedule. The conference began
with a welcome by the Vice-
Rector of the University of Oslo,
Knut Fægri, and the meeting’s
main host, Oddmund Bakke.
This was followed by the keynote
lecture from Brad Amos, one of
the forefathers of confocal
microscopy. Amos (Cambridge
University, UK) is now develop-
ing the «Mesolens», an impres-
sive array of lenses designed to
image large samples. Instead of a
typical 3cm objective lens, the
Mesolens stands over 50 cm tall,
and can image samples such as
mouse embryos in a single
acquisition, instead of piecing
together numerous individual
images into the final picture. Yet
unlike other low magnification
imaging systems, the Mesolens
still offers brilliant resolution
within the image, with int-
racellular structures clearly vis-
ible in samples up to 6mm wide.
This combination of resolution
and scale will undoubtedly
benefit developmental biologists,
medical research and forensic
science.  
After welcome drinks, offering

delegates the opportunity to
admire the view of the Oslofjord
in the sunshine, came the fast
track poster preview session.
Such sessions are becoming more
and more popular, allowing
selected researchers to advertise
their poster to the audience and
stimulate discussions at the
poster session later in the week. It
is always invigorating to see a
series of distilled presentations
on a wide variety of subjects,
reminding participants just how
much there is to learn from each

other. Subjects included
interaction of US27 with
CXCR4, trafficking of TRAM
and CD14, parallelization of
STED using optical lattices,
FLIM, and live 3D SIM. Particle
tracking was a particularly hot
topic, with poster presentations
on single molecule tracking in
brain slices, time-gated imaging
of near-infrared quantum dots,
and combining CLEM with
super-resolution for intracellular
trafficking studies.
The speaker sessions at

ELMI2014 aimed to present the
most recent developments in the
field, with 50% of the
presentations chosen from abst-
racts submitted by participants.
Session topics included super-
resolution methods and
applications, light sheet imaging,
probes and sensors, label-free
microscopy, and correlative light
and electron microscopy.
Impressive work was presented
by Peter Friedl (Radboud Uni-

versity Nijmegen, The Nether-
lands), Ernst Stelzer (Goethe
University, Germany), and Kees
Jalink (Netherlands Cancer
Institute, The Netherlands)
amongst many others. Friedl
gave an exciting description of
cell migration studied by int-
ravital multiphoton third
generation harmonic imaging,
showing the 1D, 2D, and 3D
topography of invading cancer
cells. Jalink discussed the new
generation of FRET sensor
proteins for reporting on cAMP
levels as well as a novel approach
to FLIM which dramatically
increased photon efficiency,
termed single image FLIM.
Stelzer’s presentation, which was
visually impressive as always,
showed the use of the increas-
ingly adopted light sheet fluores-
cence (also known as Selective
Plane Illumination Microscopy,
SPIM) to image both Drosophila
embryos and plant seedlings.  
The speakers also included

several early stage researchers
such as Nicolas Bourg (ISMO-
CNRS, France), Alexandra
Fragola (LPEM, EPSCI, France)
and Hendrik Deschout (EPFL,
Switzerland). Bourg described a
new technique of 3D near field
nanoscopy using Supercritical
Angle Fluoresence (SAF) to
increase transversal (xz)
resolution to 10-20 nm for an
axial (xy) resolution of 10 nm.
Deschout demonstrated light
sheet illumination of samples on
microfluidic chips to enable
measurement of size and
concentration of breast cancer
cell-derived membrane vesicles
as a potential diagnostic tool.
Fragola presented image reconst-
ruction methods to generate a
super resolution image by
Structured Illumination Micros-
copy (SIM) with increased time
resolution for imaging live
samples.  
An intriguing session entitled

«Beyond Microscopy» included

talks from Torbjørn Skauli and
Luisa Cifarelli. Skauli, from the
Norwegian Defence Department,
described fascinating hypers-
pectral imaging methods to
detect objects in satellite images,
even down to recognising the
correct colour jacket left in a
colleague’s garden. Cifarelli,
Professor of Experimental
Physics at the University of
Bologna and CERN, gave an
awe-inspiring whistle-stop tour
of the facilities and research at
CERN which left many curious
for more. 
Some have raised concerns

that over time the ELMI meeting
has altered from a small intimate
meeting between academics and
industry on equal footing, to a
more general biological imaging
conference. As the organisers, we
can attest that coordinating the
workshops and exhibition does
add a significant extra level of
complexity to the conference
plans, but is well worth the effort.
The current rise of microscopy as
a technique may mean that well-
known speakers are requested to
attend more and more events,
but before long there will be
another generation of advanced
microscopists to share the load,
and propagate their knowledge
to the numerous research fields
that advanced imaging can
benefit. 
This year’s meeting, playfully

described in the closing speeches
by one of the Steering
Committee as «Exquisite Life-
style Meets Imaging», was
certainly an enjoyable occasion
with a perfect combination of
stimulating science, hands-on
demonstrations and socialising.
We look forward to next year’s
meeting hosted by Julien Colom-
belli and Timo Zimmermann in
Sitges, Spain, and the on-going
success of ELMI in the future.AUTHORS: CATHERINE HEYWARD
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Keynote speaker Professor W. B.
Amos, describing the Mesolens. 
Photographs courtesy of Martin
Friedrich (Wiley-VCH Verlag
Gmbh & Co.)

Welcome Reception outside the Holmenkollen Park Rica Hotel.
Photographs courtesy of Martin Friedrich (Wiley-VCH Verlag Gmbh & Co.)
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The 49th annual Internatio -
nal Liver Congress (ILC)
hosted by the European
Association for the Study of
the Liver (EASL), took place
in London, UK, 9th -13th
April. With a gathering of
more than 10636 partici -
pants, 1294 posters and 162
minisymposia in addition to
all the invited speakers, this
congress was the largest in
the history of the EASL-ILC. I
attended this congress with a
travel grant from NBS.

from induced liver fibrosis were
more protected against the same
liver insult compared to rats with
healthy grand-fathers. And an
injured grand-father (F0) was
apparently more beneficial than
an injured father (F1), while liver
injuries to both father (F1) and
grand-father (F0) provided, by
far, the best protection to the F2
generation. 

One of the highlights was
definitely the social event
organized by the EASL Young
Investigator forum for
participants under the age of 35.
At such a massive congress as the
ILC, it might be very difficult for
a young research fellow to get in
contact with well-recognized
faculty members, so by inviting

them for a mingle with the
young and up-coming, the EASL
Young Investigator forum
removed age- and academic
boundaries, and created a very
relaxed atmosphere for scientific
interactions. 

The breaks in between the ses-
sions were just a bit too short to
study all the impressive posters

and exhibitions. During one of
the poster sessions I presented a
poster on behalf of our research
group, and the response, feed-
back and discussions with
curious scientific colleagues were
both constructive and fruitful,
and I left London with renewed
inspiration and potential future
collaborators in the bag. 
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O
ne of the breaking
stories in the field
of hepatology the
past year is that
hepatitis C virus
infection is now
considered a cura -
ble disease (1). This

story represents in many ways
the reward for all the work and
effort put down by researchers
all over the world. A lot of
attention was of course dedi -
cated to this story, and a gene -
ral, recommended guideline for
treatment of HCV-patients was
presented by Prof. Jean-Michel
Pawlotsky (2). 

As my PhD-research is focused
on basic science, I attended the
basic science seminars during the
parallel sessions, and have to
apologize for all the great clinical
science presentations I missed.
The organizers of the ILC this
year invited many of the most
cited names in the field of
hepatology to share their
expertise. Their reviews and
knowledge of the latest, most

important findings in the vast
field of hepatology was really
overwhelming. I cannot possibly
summarize all the important
contributions to the understand-
ing of the biological mechanisms
involved in pathogenesis, pro-
gression and regression of liver
injury they presented, but I
would like to name a few
speakers and mention some key
points.

Macrophages, both resident
and recruited, play key roles in
both the progression and regres-
sion of liver fibrosis. Recent stu-
dies have shown that
macrophage-subtypes isolated
from mouse liver during liver
damage and liver regeneration,
fall outside the classical M1
(inflammatory) and M2
(regenerative) classification of
macrophage subtypes, as the
markers they express represent
both M1 and M2 macrophages.
Dr. Prakash Ramachandran
brilliantly summarized their
work on characterizing these
"hybrid" macrophages. A great

deal of work has been focusing
on identifying novel genes
involved in predisposition to
liver injury. Non-alcoholic fatty
liver disease (NAFLD) is a
growing health problem in wes-
ternized countries due to high
caloric diets, and individuals
with NAFLD are at risk of
developing the more progressive
non-alcoholic steatohepatitis
(NASH). A relatively novel gene
identified in this sense is Pnpla3.
The protein PNPLA3 is
associated with lipid droplets,
and mutations in this gene
increase the risk of developing
NAFLD and NASH. The study of
PNPLA3 has sprouted a whole
new concept known as PNPLA3-
associated steatohepatitis
(PASH). These studies were
summarized by Dr. Frank
Lammert and Dr. Rabea Hall.
The last topic I would like to
mention is epigenetics and liver
fibrosis. This was presented by
Dr. Jelena Mann and Mujdat
Zeybel, and they showed in their
studies that rats with a grand-
father (F0) who has recovered

Crowded lunch break.

Entance to the ExCeL center, London, and the 49th International Liver Congress.
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Kurs i Next Generation
Sequencing

Klokken 18:00 tok bussen av
fra Bologna International
Airport. Ingen av nykom-
merne – meg selv inkludert –
hadde anelse om hvor vi
skulle ende opp. Det tredje
kurset i Next Generation
Sequencing (NGS) fra den
europeiske skole for genetisk
medisin skulle tradisjonen
tro avholdes i den lille lands-
byen Bertinoro, noen få timer
fra Bologna. Jeg deltok med
støtte fra NBS.

N
GS er ikke science
fiction. Nestege -
nerasjonsmetodene
brukes i dag – men
selve navnet har
også en annen be -
tyd ning: det for-
teller om veien vid -

ere. NGS omfatter alle metoder
som effektiviserer DNA-sekven -
sering. Metodene har noen
aspekter til felles: de produserer
mest mulig sekvensdata til
lavest mulig kostnad. Tusenvis
eller millionvis av sekvenser
behandles samtidig, og gjør det
mulig å ikke bare se på en kort
DNA-strekke av gangen, men
heller hele genomer - DNA-inn-
holdet i en hel organisme.

Universitetet i Bertinoro
Universitetet i Bertinoro er
verdens eldste, stiftet i år 1088.
Tradisjonen for utveksling av
kunnskap har alltid vært med,
symbolisert av The Bertinoro
Interfaith Museum, et museum
for kristen, muslimsk og jødisk
kunst. Her var 60 deltakere fra
forskjellige europeiske land sam -
let. Noen kom utenfra Europa,
blant annet kvinnelige forskere
fra Iran og Oman. For institut -
tene som ikke kunne sende
deltakere var det opprettet live
webcasts, og elektronisk inn-
sendte spørsmål ble besvart
underveis.

Sekvensering for morgendagen
Da jeg startet med min bachelor-
grad i molekylærbiologi var
NGS-metodene allerede etablert.
Tiden hvor man måtte sekven -
sere ethvert gen man var inter-
essert i for hånd på labben er
over. NGS kan brukes til å se på
all DNA i en organisme. Proble -
met er at man ikke alltid ønsker
det. Såkalt helgenomsekven -
sering (WGS) vil lese de totalt
3234 megabaser DNA i men -
nesket. Kun 1 % av disse basene
koder for eksomer – delene av
DNA som er oppskriften på pro -
teiner. Selv om kostnaden for
DNA-sekvensering har gått

dramatisk nedover, er det der -
med fortsatt svært dyrt å sekven -
sere hele genomer. En pragma -
tisk løsning er å kun se på
eksom ene. Det er antatt at 90%
av menneskelig genetisk sykdom
forekommer på grunn av muta-
sjoner i proteinkodende om -
råder. 
Dermed kan eksomsekven -

sering med hell benyttes klinisk.

Hva med mitokondriene?
Man tenker sjelden over at cel-
lekjernen ikke inneholder all
geninformasjon i et menneske.
Mitokondrier finnes i hundrevis
av kopier per celle, og produse -
rer energien som celletypene
behøver. Mitokondrielt DNA er
«ekstranukleært», men koder for
flere av proteinene som er
essensielle for energiproduk-
sjonen til en organisme. I lever-
celler vil man finne flere tusen
mitokondrier, hver enkelt med
en eller flere kopier av sitt eget
unike sirkulære DNA. Muta-
sjoner i mitokondrielt DNA kan
føre til alvorlig sykdom. 
Siden mitokondriene forekom -

mer i et stort antall kopier per
celle er det utfordrende å få en
oversikt over mutasjoner og feil i
en enkelt celle – ikke minst i hele
organismen. Kan NGS revolu-
sjonere vår forståelse for mito-
kondriell sykdom? Alle genene i
mitokondriet er kjent. Men
siden mitokondriene finnes i så
mange kopier per celle, og fordi
kopiantallet varierer mellom cel-
letyper, er utfordringer å finne
ut hvor mange mitokondrier
som er «syke» per celle. NGS-
metoder leser gjerne samme
DNA-området flere hundre
ganger, og denne lesedybden
gjør det mulig å enkelt fastslå
forholder mellom «syke» og
«friske» mitokondrier i et vev.

Klinisk betydning
Eksomsekvensering har allerede
kliniske bruksområder. Blant
annet kan metoden brukes for
noninvasive prenatale diagnoser.
En gravid kvinne har DNA fra
fosteret i sitt eget blod. Disse
fragmentene kan samles fra en
blodprøve og analyseres.
Metoden er både med berolig -
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ende for mor og mindre farlig
for fosteret enn en fostervann-
sprøve. De fleste biologer er
kjent med at man kan skille mel-
lom forskjellige krefttyper ved
hjelp av genotyping av svulster.
Liknende metoder kan også
skille mellom undertyper av dia-
betes – som kan ha stor betyd-
ning for pasientene, for eksem -
pel i insulindosering. Fordelen
med eksomsekvensering er at
man i disse tilfellene kan danne
data for all DNA og deretter gå
inn og se på hele lister av
hundrevis av gener samtidig – i
stedet for å analysere hvert
enkeltgen for seg.
Naturlig nok krever denne

typen arbeid kjennskap til bio-
informatikk. Mens bioinfor-
matikere setter sammen selve les-
ningene av DNA-fragmentene,
må forskere og klinikere kunne
jobbe med de ferdige sammen-
stillingene. Det er snakk om
gigantiske mengder data, og pro-
gramvare man kan bruke uten å
ha utdanning innen informatikk
er nødvendig for biologene som
skal tolke sekvensene. Workshops

ble holdt for å gi oss en intro -
duk sjon i de nyeste metodene for
dette. De bioinformatiske kurs -
ene kunne dog ikke holdes i
slottshagen. Vi fikk da heller
innendørs kursing fra flere
ledende forskere fra Universitetet
i Nijmegen. Temaet var eksomse-
kvenser og hvordan man tolker
disse. 
Vi fikk prøve programvaren

som brukes ved Nijmegen for å
identifisere sykdomsgivende
genvariasjoner. I tillegg fikk vi gå
til kilden for dataene, selve
sekvensfilene, som viser hvordan
eksomet er satt sammen. De alle
fleste fikk en ny forståelse for
hvordan de forskjellige metodene
genererer «scaffolds» - områder
som gjør at man kan «lime» de
forskjellige sekvenslesningene
sammen. Når man ser på gen -
data, er det viktig å vite hvor god
informasjonen er. Dermed fikk vi
en introduksjon til hva lesedybde
og lesekvalitet betyr. Flere stu -
den ter hadde benyttet nettopp
eksomsekvensering for å se på
genvariasjon som fører til syk -
dom. Posterne ble presentert i

selve hallen på Bertinoro slott,
ved siden av gamle italienske
malerier og imponerende statuer.

Etiske spørsmål
Genteknologien har gjort en
rekke klassiske etiske spørsmål
reelle. Hvor mange skal man
undersøke for gensykdom? Hvor
alvorlig må en sykdom være før
et foster testes for den? Gjør
kunnskap om gener fremtiden
til et sorteringssamfunn? På
kurset beveget vi oss også over til
mindre klassiske spørsmål. Sær-
lig studenter og forskere fra land
utenfor Europa kom med nye
betraktninger: Hvem skal betale?
Er det slik at kun privilegerte vil
få tilgang til den beste gentes-
tingen? Innenfor Europas gren -
ser er kanskje det viktigste spørs-
målet hva man gjør med såkalte
incidental findings. Hva gjør
man hvis man forsøker å finne
årsaken til genetisk sykdom i et
barn ved hjelp av foreldrenes
gener, og finner ut at far slett
ikke er far? Eller hvis det viser
seg at et lite barn har forhøyet
risiko for kreft?
Sist men ikke minst kommer

både forskere og klinikere over et
annet problem. Skal personene
involvert få tilgang til sine egne
sekvensdata? Tar man MR av
kneet sitt kjøper man gjerne en
CD med bildene på, men kanskje
er gendata mer kompliserte. Er
det etisk forsvarlig å gi pasienter
gendataene sine på en DVD?
Uten spesialisert utdanning vil de
neppe kunne tolke dataene på en
god måte selv. Det er også vans-
kelig å garantere at dataene er
gode nok til å si noe spesifikt om
andre problemer enn de som ble
undersøkt i utgangspunktet. Men
på den annen side – er det for-
svarlig å nekte folk å få tilgang til
informasjon om seg selv? Disse
spørsmålene er allerede meget
aktuelle. Gendata fra millioner av
personer er samlet og danner
grunnlaget for statistikken som
gjør at forskere og klinikere kan
tolke genetiske avvik.
Forsøkspersoner deltar gjerne i

PET-studier mot å få en video
med flere hundre bilder av sin
egen hjerne i bytte. Her vil lek -
menn heller ikke kunne tolke
bildene. Den viktige forskjellen
er at disse menneskene nokså
enkelt vil kunne få tak i en nev -
rolog som gjerne tar en prat med
dem. Genetiske veiledere, på den
annen side, er ikke like enkle å
komme over. Hvor går en pasient
for å få en second opinion om
genomet sitt?

Min vei videre
Min masteroppgave tar utgangs-
punkt i studiet av hele eksomer.
Målet er å finne den genetiske
årsaken bak nevrodegenerativ
sykdom hos barn. I min gruppe
på Ullevål Sykehus åpner vi
eksomet. Å «åpne eksomet»
betyr at samtlige gener i en
pasient undersøkes, uten å gå ut
ifra en liste over kjente gener
assosiert med sykdom. Slik kan
man identifisere nye gener som
forårsaker sykdom. 
Er neste steg å åpne genomet?

Eksomer blir regulert av myria -
der av regulasjonssekvenser. Om
lag 10 % av menneskets DNA
brukes til dette, men mekanis-
mene er ikke godt kjente – enda.
Bortsett fra disse områdene er

DNAet utenfor eksomet relativt
ukjent farvann. Men vi kan heller
ikke finne ut dets funksjon uten å
forsøke å finne mening i sekven -
sene.
Selvsagt er det ultimate målet

innenfor genetikk å ha oversikt
over funksjonen til hele mennes-
kets genom. Noen av forskerne
på møtet hadde foretatt helgen -
omsekvensering, og var spente
på hvorvidt flere snart kom til å
sette i gang med dette.  Jeg vil
anbefale kurset i Bertinoro på det
sterkeste, både for forskere og
studenter innenfor medisinsk-
og humangenetikk. Som master-
student var dette kurset uunn-
værlig for min følelse av veien
videre innen humangenetikk. Jeg
ønsker å takke NBS for stipend
til dette oppholdet.
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The Norwegian Biochemical
Society (NBS) salutes FEBS on
its 50th birthday. NBS was
started in 1968 and was soon
established as the main
Norwegian organization of
researchers and students with an
interest in molecular life
sciences. NBS has local groups
arranging guest lectures and
seminars at the main Norwegian
universities (Oslo, Ås, Bergen,
Trondheim and Tromsø), and
these local groups also take turns
in arranging the annual Contact
Meeting of the Society. The
contact meetings traditionally
take place at a high mountain
resort in late January and attract
300–500 participants from all
over Norway, top-ranked invited
speakers from all over the world,
and exhibitions of scientific
equipment by producers and
distributors. The possibility of
combining high-class lectures
with cross-country or downhill
skiing continues to appeal to the
Norwegian national character,
and the contact meetings are
probably the main reason why
NBS has had a consistently high
membership number (presently
about 800) since the beginning.

This FEBS Anniversary Virtual
Issue contains highly cited papers
by Norwegian authors published
in FEBS Letters and FEBS Jour-
nal (formerly European Journal
of Biochemistry). The selection is
mainly based on the number of
citations, with some more sub-
jective criteria in addition. Some
authors have not only one or
two, but several highly cited

papers, and to obtain a wider
selection of papers, I have
omitted some of them. In
addition, owing to my selection
criteria, older papers that have
collected citations over a number
of years had a definite advantage
in the selection process, so I have
tried to remedy this to some
extent by including a few more
recent papers that I expect to end
up as ‘citation classics’ after some
more years.
If you take a look at the author

list, you will find many well-
known and some legendary
names. You will also notice that
some names you would have
expected to be on the list are
lacking. Several pre-eminent
Norwegian scientists chose to
publish their most prolific work
outside the FEBS family of jour-
nals and are because of that not
represented in this Virtual Issue.

To those that search in vain for
their name in the author list, I
must apologize. As explained
above, the selection process has
been strict, subjective and even
to some extent random. This is
not meant to be a Top Ten list of
Norwegian Science, but a tribute
to FEBS on its 50th anniversary
that I hope will be fun and
educational to browse through
for all members of The
Norwegian Biochemical Society
and other FEBS members.

Tom Kristensen 
(IBV, University of Oslo)
General Secretary, The
Norwegian Biochemical Society
Email: tom.kristensen@ibv.uio.no

FEBS fyller 50 år og har i den anledning laget et FEBS 50th Anniversary Virtual Issue som finnes på nettet
via følgende lenke: http://www.febs.org/our-publications/febs-50th-anniversary-virtual-issues eller ved å
bruke den kortere lenken: http://bit.ly/1krGeoZ.NBS og 10 andre nasjonale selskap har levert egne bidrag til
denne markeringen. Det norske bidraget er skrevet av vår generalsekretær Tom Kristensen. Følgende lenke
fører direkte til det Tom har levert: http://www.febs.org/our-publications/febs-50th-anniversary-virtual-
issues/norway. Under finner dere bidraget fra NBS. For å se hvilke publikasjoner Tom har valgt ut må dere
inn på nettsidene. 

Redaktøren

FEBS er 50 år

FEBS 50th Anniversary Virtual Issue: Norway

Virtual Issue cover for Norway: The plant toxin ricin and the bacterial
toxins cholera toxin and Shiga toxin all bind to cells before they are
endocytosed and transported retrogradely to the Golgi apparatus and
the endoplasmic reticulum, and then the enzymatically active subunit is
translocated to the cytosol:  Fig. 2 from Sandvig, K. and van Deurs, B.
(2002) Transport of protein toxins into cells: pathways used by ricin,
cholera toxin and Shiga toxin. FEBS Lett., 529: 49–53.
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Det 51. Kontaktmøte – Longyearbyen 2015

F
lere speakere ventes å
svare i nær fremtid, og
mesteparten av
speakerne og dermed
også programmet vil i
grove trekk være satt
innen september/ -
oktober. I mellomtiden

har vi også avklart en del ting
rundt booking og påmelding,
samt hvilke fasiliteter på
Svalbard som vil bli tatt i bruk.
To hoteller vil bli brukt til over-
natting og bespisning, Radisson
Blu og Rica «Funken» Hotel.
Hovedtyngden av møtet vil bli
organisert rundt Radisson Blu
og det nye Kulturhuset. Disse
bygningene ligger kun 2-3

minutter fra hverandre, så eks-
ponering til polarvinteren blir
kort når det blir nødvending å
gå fra det ene til det andre
lokalet. De som bor på Rica
«Funken» vil i tillegg få en frisk
morgentur i polarnatten på 12-
15 minutters gange. Veien går
gjennom Longyearbyen og er
garantert isbjørnfri. 

Siden tilgjengelige arealer og
transport er begrensede ressurser
så langt nord vil vi måtte tilpasse
oss de lokale forholdene. Innrei-
sedagen (mandag 9. februar) og
utreisedagen (fredag 13. februar)
er lagt slik at både Norwegian og
SAS flyr inn til Longyearbyen

disse dagene, noe som gir en
kapasitet på over 360 seter. Det er
ikke nødvendig å komme på
søndag for å få med seg hele kon-
feransen. På mandag vil pro-
grammet starte med registrering
og et foredrag av Keynote
Speaker (som vil annonseres når
dette er bestemt). Fredagen er
satt av til å komme seg etter
banketten og utreise (to fly-
avganger, henholdsvis 13.30 og
14.45). Det vil si at det er tre fulle
dager med program i tillegg til
mandagen, mot de vanlige to
heldagene på tidligere kon-
taktmøter. Siden Kulturhuset er
det eneste lagelige arealet som er
stort nok til å ha plenary session

og huse leverandørene, vil møtet
ha tyngden av plenary sessions i
første halvdelen av møtet. I andre
halvdelen vil arealet bli ryddet og
brukt til leverandører, og senere
også banketten. Med den ekstra
dagen vil vi allikevel kunne tilby
et innholdsrikt program.

Spitsbergentravels, selskapet vi
samarbeider med, ønsker oss vel-
komne til Svalbard. De vil også
kunne selge oss opplevelser som
ekskursjoner, hundesledekjøring
og snøscooterturer. Grunnet
behovet for å koordinere til-
gjengelig kapasitet, vil alle hotell-
bookinger tas via et grensesnitt
Spitsbergentravels setter opp for

oss. Som deltager kan du velge
mellom enkelt-, dobbelt, eller
trippelrom, og du vil stå fritt til å
være der akkurat de dagen du
ønsker – du vil betale for rom-
type per dag. Denne løsningen
vil gi de som ønsker fleksibilitet
og kostnadskontroll ekstra
muligheter, men husk å
koordinere dette med fly. På
ukedager vil det alltid være SAS-
flygninger til og fra Longye-
arbyen, og på mandag, onsdag og
fredag flyr også Norwegian. Men
på lørdager er det ingen flyv-
ninger i det hele tatt, og det kan
være greit å huske på for de som
vil komme tidlig eller dra senere. 

I forskjell fra tidligere år vil
ikke NFR støtte arrangementet
på forhånd. Dette gjelder dess-
verre også subsidiering av mas-
terstudenter. Arrangements-
komitéen har fått klarsignal fra
NBS sentral om å fortsette til
dette til tross, og vi tror allikevel
vi skal få det 51. Kontaktmøte til
å gå i balanse. Vi vil også strekke
oss langt for å finne måter å
støtte masterstudenter som
ønsker å delta på en god måte. Vi
har fått relativt gode tilbud på
kost og losji fra Spitsbergen-
travels, så vi har god tro på at
kostnadene også for deltagere vil
være i nærheten av det som en
vanligvis må ut med for å delta.

En viktig del av å begrense
kostnadene vil være å bestille
billetter til Lonyearbyen tidlig. I
skrivende stund koster det for
eksempel ikke mer enn 1700 kr
tur/retur fra Tromsø. Det vil selv-
sagt også være en ”tid-
ligfuglrabatt” for de som er raskt
ute med registrering. Webside og
grensesnitt ventes å være ope-
rative i oktober. Det har allerede
vært betydelig interesse for
arrangementet, så ikke nøl med å
rydde plass i kalenderen og
bestille billetter. Vel møtte på
Svalbard!

Øyvind Halskau

Jobben med å planlegge
Vintermøtet på Svalbard går
videre. Vi har nå fått
bekreftet 5 speakere: Andreas
Ladurner (Ludwig
Maximilian University of
Munich), Angela Gronenborn
(University of Pittsburgh),
Stefan Hell (Max Planck
Institute for Biophysical
Chemistry, Göttingen), Lars
Engestrand (Karolinska
Institutet) og Jiri Lukas 
(University of Copenhagen).

Kulturhuset på Svalbard har en sal med god kapasitet og gode tekniske løsninger for plenary sessions. Med stolene
trukket tilbake er det tilgjengelig over 360 kvadratmeter gulvplass til leverandører og bankett.
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«Harnessing
Breakthroughs 
- Targeting cures» 

T
he AACR was foun 
ded in 1907 and is
today with more than
34000 members the
oldest and largest
scientific organiza -
tion in cancer re -
search. During the

annual meeting over 18000
participants had the oppor -
tunity to learn about the newest
discoveries in the cancer
research field and discuss their
own work. 

With the topic “Harnessing
Breakthroughs- Targeting
cures”, this year’s conference
focused on how basic science
discoveries are the foundation
for, and can be translated into
new cancer treatments. 

At the first glance the
conference program was simply
overwhelming. The sheer
amount of lectures, workshops
and poster sessions which all
seemed to happen at the same
time, made it a challenge to
select your program for the day. 

The conference started with a
variety of educational sessions
covering topics from cancer
metabolism to molecular epi-

demiology. I attended the ses-
sions on cancer immunology,
tumor microenvironment and
immunogenic cell death, which
were very informative and left
my head buzzing with new
ideas.

Many of this year’s sessions were
dedicated to Immunotherapy.
Laurence Zitvogel from the
Institute Gustave Rossay stated
in her lecture on Immunogenic
cell death that “there is no cure
in the absence of anti-tumor
immune response” setting the
stage for many excellent lectures
focusing on new and more
advanced strategies to target
tumors by utilizing the immune
system. Immune checkpoint
blockage with anti-PD-1 and
anti-CTLA4 antibodies was one
of most frequently mentioned
strategies that could find
application in treatment of
different cancer types. Cytotoxic
T-lymphocyte-associated
antigen 4 (CTLA4) and pro-
grammed cell death protein 1
(PD1) are both inhibitory
receptors that can contribute to
immune evasion by inhibiting
T-cell activation. During the
conference very promising data
from clinical trials was

presented using monoclonal
antibodies to block one or both
of the receptors, showing the
great potential of
immunotherapy.

Another focus was laid on
personalized medicine. Tumors
are very heterogeneous and
differ in the cellular and
molecular composition from
patient to patient. This has a
great influence on how well a
patient responds to a certain
treatment. Biomarkers are a
useful tool to characterize a
tumor, which is one of the bases
for selecting the right treatment.

One of the highlights of the
conference was the plenary ses-
sions. The impressive size of
these sessions created a quite
special atmosphere. The plenary
sessions were filled with very
interesting topics such as “The
two faces of p53: Tumor sup-
pressor and oncogene, “Tumor-
specific immune activation” and
“Cellular and molecular
heterogeneity of cancer”. 

With respect to my own work,
the lectures on tumor
microenvironment,
inflammation and pediatric

cancer were of the greatest inter-
est. Especially the two lectures
of Crystal Mackall of the US

National Cancer Institute on T-
cells biology and CAR
(Chimeric Antigen Receptor)

treatment in pediatric cancers
were very exciting. 

During the conference I was also
able to hear about new methods
used to study the tumor
microenvironment. The
advanced engineered cellular
microenvironments Christopher
Chen and his colleagues at
Harvard University use to study
cell-matrix interactions were
only one of the exciting
methodologies presented,
indicating the future of
biomedical research.

Over the course of the
conference six poster sessions
with over 5000 posters took
place. Due to the limited time I
selected the poster topics most
relevant to my own work, tumor
microenvironment,
inflammation and pediatric
cancers. I saw many interesting
posters and enjoyed talking to
some of the presenters about
their work and experience with
certain methods. I also had the
opportunity to present and dis-
cuss my own work. For me as a
PhD student it was great to get
feedback, suggestions and new
ideas. Besides the scientific pro-
gram the New Member

Networking Event and the
Annual reception there offered
opportunities to socialize and
meet other scientists.

I attended the meeting with four
of my colleagues from the
Molecular Inflammation
Research Group at the Uni-
versity of Tromsø. In April,
coming from Tromsø, we greatly
appreciated that the meeting
took place in sunny San Diego.
Due to the extensive conference
program we had only little
opportunity to get to know San
Diego better. However, the
central location of the
convention center made it pos-
sible to enjoy the Harbor area,
Seaport Village and some great
food in the historic Gaslamp
Quarter. 

Attending the ACCR annual
meeting was a great experience.
Besides learning about the
newest advances in the field the
exchange with other scientists
was most valuable. The next
meeting will take place from
18th- 22nd of April 2015 in
Philadelphia. 

AUTHOR: CONNY TUMMLER,
MOLECULAR INFLAMMATION
RESEARCH GROUP, 
UNIVERSITY OF TROMSØ
E-mail: conny.tummler@uit.no

With support from the NBS I
attended the 105th annual
meeting of the American
Association for Cancer
Research (AACR). From the
5th to the 9th of April, San
Diego hosted a conference
that covered all aspects of
cancer research, ranging from
basic science to clinical
advances.
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Kreftforskningspris til
Harald Stenmark

Harald Stenmark ved Institutt
for kreftforskning, Oslo uni-
versitetssykehus, er tildelt Kong
Olav Vs kreftforskningspris for
2014. Prisen ble overrakt av
Hans Majestet Kong Harald V
under en seremoni i universite-
tets gamle festsal 2. juni. Prisen
ble begrunnet med Haralds
bidrag til forståelsen av grunn-
leggende mekanismer innen cel-
lebiologi. På spørsmål fra
redaktøren om hva han selv

mener er hans viktigste bidrag i
forhold til denne prisen svarer
Harald at han antar at prisen
deles ut for hans bidrag til å for-
stå hvordan intracellulær mem-
brantransport motvirker kreft-
utvikling, og spesielt for å ha
klarlagt molekylære mekanismer
for endosomal nedregulering av
aktiverte vekstfaktor-reseptorer.

En omtale av Kreftforeningens
virksomhet og en liste over alle

tidligere prisvinnere finnes i
NBS-Nytt 3/2013. Et intervju
med Harald om kreftforsknings-
prisen finnes på følgende link:
https://kreftforeningen.no/forsk-
ning/kong-olav-vs-kreftforsk-
ningspris/kreftforskningsprisen-
2014/

NBS-Nytt gratulerer Harald
med prisen.

Redaktøren

Fra prisutdelingen: Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel, Hans Majestet Kong Harald V, Harald
Stenmark og kreftforeningens styreleder Paul Hellandsvik. Foto: Thomas Barstad Eckhoff.

J
eg deltok på Gordon
konferansen ”Drug
Carriers in Medicine &
Biology” som ble holdt
ved Waterville Valley
Resort (ca. 2 ½ times
busstur nord for Bos-
ton) 17.-22. august. Det

var 200 deltagere, ca. 15 fra
Europa, 10 fra Asia og resten fra
USA. Dette møtet og Gordon
konferanser generelt er lagt opp
slik at det blir mye tid til dis-
kusjon. Morgensesjonen frem
til lunsj inneholdt alle dager fire
foredrag à 30 min. etter hvert
foredrag var det 15 min dis-
kusjon. Etter lunsj var det fri
frem til postersesjon (kl 16-18).
Deretter middag og så tre nye
foredrag; to med 30 min (pluss
15 min diskusjon) og ett med
20 min (pluss 10 min dis-
kusjon). Vi bodde alle sammen
relativt isolert på et sted som
var bygget opp omkring ”time-
share” leiligheter der vinter-
sport nok var det største trekk-
plasteret.

Foredragsholdere på Gordon
konferanser blir oppfordret til å
vise mest mulig upubliserte data
og det er derfor forbudt å
fotografere både postere (140

postere totalt; 70 postere oppe i
to dager hver) og under foredrag.
Det var mange presentasjoner
med høyt faglig nivå. Det som jeg
imidlertid synes var det beste
med møtet var den store
entusiasmen for å diskutere
vitenskap i spørsmålsrunden
etter foredrag, under posterse-
sjoner, samt ved alle måltider,
pauser og i baren etter siste
foredrag. Gratis øl og vin under
postersesjon og i baren etter siste
foredrag (jeg vet ikke om det er
praksis for de fleste Gordon kon-
feransene) bidro nok noe, men
diskusjonene gikk livlig lenge før
det var gratis drikke. En liten
kuriositet: Gratis øl og vin før og
etter middag, men bare vann til
middag.

Det var totalt 26 foredrag à 30
min, 4 foredrag à 20 og 6
foredrag à 15 min (de siste 6 ble
annonsert ved møtets start og
var valgt ut fra innsendte abst-
racts for postere). Etter alle disse
foredragene tror jeg det bare var
to ganger at spørsmålsrunden ble
avsluttet før tiden avsatt til dis-
kusjon var brukt opp. Etter flere
foredrag rakk man ikke å slippe
til alle spørsmålsstillerne i løpet
av den avsatte tiden.  Diskusjons-
lysten var altså stor og medførte

at man fikk en god oversikt både
over feltet og kvaliteten av det
som ble presentert. Kanskje var
folk litt vel snille med spørs-
målene som ble stilt enkelte
ganger, men det blir en bagatell i
forhold til alle de positive inn-
trykkene jeg sitter igjen med etter
å ha deltatt på dette møtet. 

Siden møteformen er generell
for Gordon konferansene så kan
jeg bare konkludere: Delta på
disse konferansene dersom du
har mulighet til det. Vanligvis er
det ca 120-130 deltagere på disse
konferansene. Her var det 200 og
svært mange hadde søkt uten å få
delta.

Etter nær 40 år i forskning og
deltagelse på mange forskjel-
lige møter og konferanser
deltok jeg forleden på min
første Gordon konferanse.
Her summerer jeg kort inn-
trykk fra konferansen. Møte-
formen var så bra at jeg
anbefaler norske forskere til å
delta på disse konferansene.

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

Min første Gordon konferanse



2524

VED ERIK BOYE

NBS-nytts lesere er sikkert godt kjent
med den positive sammenhengen
mellom fysisk aktivitet og hjernefunk-
sjon. Av fremdeles lite kjente årsaker
funker hjernen bedre dersom vi
mosjonerer. De fleste leserne av
denne spalten er høyt utdannet, har
bedre helse og lever lenger enn gjen-

nomsnittsbefolkningen. Men det er
uklart om dette er fordi de som søker
høyere utdannelse, har forstått/erfart
at mosjon er bra eller fordi de har en
medfølgende trang til fysisk utfold-
else. Er denne sammenhengen
kulturelt, genetisk eller sosiologisk
betinget?

Denne koblingen gjør nok at vår leser-
krets er usedvanlig opptatt av sports-
bransjen. Der er det mye å hente for
en som pirker på språk, forståelse og
logiske sammenhenger. Det som
topper listen denne sommeren, er en
treningsvekt, ”Active Shape”, fra
Elkjøp. Ifølge reklamen måler den fett,

Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språk-
blomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mel-
lom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og viten-
skap til dagligtale resulterer ofte i bruk som påkaller
både gråt og latter. Og noen ganger tar denne over-

gangen fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen
virker fullstendig meningsløs og ulogisk, får jeg
problemer og må skrive frustrasjonen av meg. I denne
spalten vil vi høytidelig og med litt humor minnes ord vi

savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å slåss
med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å
skrike litt. Planen er å ha en liten spalte i hvert
nummer av NBS-nytt. Men redaktøren av
spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-

ende innlegg og debatt. 
Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

vann, muskelmasse og gir full kropps-
analyse. Sterkt. I tillegg skal den visst
måle vekten din. Det kan jo være
nyttig. Og dessuten: Når du forteller
vekten hvor mye du trener, kan den
fortelle deg hvor mye du trener. 
Fra fotballfronten kan vi nå melde at
skudd (mot mål) kan være kliniske,
uten at noen sportreporter har forklart
hva det skulle bety for noe. Koblingen
til sykesengen er i alle fall noe uklar.
Fotballspilleren Leni Larsen Kaurin har
anklaget sin trener for overgrep. Hun
mottok beskjeden om at trener
Øyvind Eide får fortsette i Stabæk
med vantro. Hvis han får tilbake troen,
får han sikkert sparken. 
Sportsbransjen har kanskje større
problemer med adjektiver og kom-
maer enn de fleste andre. Annonser
som reklamerer med en ”sjelden
lekker sykkel” eller en ”mindre
hyggelig butikk” er ingen kjøpermag-
neter. Stort bedre er det ikke med ”et
lite personlig foretak”. Vi er vant til at
sportsbutikkene hevder å ha de
råeste merker og priser, men at kon-
kurrenten angivelig har varer som er
for dyrt priset, er drøyt. Vi kjøper tross
alt ikke prisen, men varen.
Til slutt en grotesk annonse fra XXL:
”Avtagbare armer, 6-14 år. Maks 1
per barn”. De åpner altså for å ta av
en arm på barna, men ikke begge. Er
dette en protesebutikk?

Sport og mosjon

Biostreker består denne gangen av to tegninger der enzymologen
Arnt har fundert omkring enzymers funksjon. Øverst er det exo- og
endo-nukleaser i funksjon. Nederst har han illustrert effekten av for-
skjellige enzymkonsentrasjoner: For lav konsentrasjon til å ha full
effekt, ”optimal” konsentrasjon og overskudd.

Arnts 
biostreker

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

Henvendelser om dette rettes til redaktøren. 
E-post: tore.skotland@rr-research.no. 
Telefon: 992 72 647. 
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Conference on molecular
evolution and genomics

The annual SMBE (Society
for Molecular Biology and
Evolution) meeting was held
in San Juan, Puerto Rico,
from June 8-12. The main
theme of the conference was
“Molecular evolution: From
genome technology to the
history of life”, bringing
together biologists from a
broad spectrum of fields.
Thanks to support from NBS
I participated on this
international conference. 

FORFATTER: HELLE TESSAND 
BAALSRUD, INSTITUTT FOR 
BIOVITENSKAP, UNIVERSITETET I OSLO. 
E-post: h.t.baalsrud@ibv.uio.no

G
enome technology
has revolutionized
the way we study
evolution. In addi -
tion to get an over-
view of the entire
genome of your
favorite organism,

one can also look at gene
expression (transcriptomics)
and gene regulation (epigeno -
mics). I am especially interested
in comparative genomics, where
evolutionary insight is gained

by comparing genomic features
between species. One can zoom
in at certain genes of certain
interest or look at the evolution
of genome structure and
organization. The possibilities
within genomics are endless,
and as this field is fast growing
it can be hard to get an over-
view of all these possibilities.
The SMBE conference brought
together scientists working on
evolutionary questions from
many angles, with the common
feature of using genome tech-
nology. It was a unique
opportunity for me to hear
from the best in the field, on
many different topics, to get

new ideas and inspiration in
general to study genomics. 
This was a big conference with

over 1000 delegates. There were
40 sessions with four parallel ses-
sions running each day for a total
of four days. In the evening there
was poster sessions. On the first
and second day I got to present
my poster, entitled “Genomic
insight into the evolution of cold
adaptation in the Gadiformes
lineage: the story of hemoglobin”.
Both evenings I got good

feedback from other students as
well as experienced scientists in
the field. Several offered to assist
with analyses I want to carry out
in the future. Many also offered
general career-advice, which is
deeply appreciated by a young
PhD-student. 
On the first day of the

conference there was a session
regarding the 10-K project,
which is the planned sequencing
of 10 000 vertebrate genomes,
which is already well under way.
Especially relevant for my work
was the presentation of teleost
(“bony fishes”) genomes. In
addition to teleosts, the recent
sequencing of the Elephant shark

genome was presented. This
project has given interesting
insight into the evolution of not
only cartilaginous fishes, but also
other vertebrates. The Elephant
shark genome is the slowest
evolving vertebrate genome that
has been sequenced to date, and
it shows a higher lever of
conserved synteny (genome
similarity) with mammals than
with teleosts. Another highlight
this day was the plenary talk by
Masatoshi Nei, a living legend

within evolutionary biology. His
major contribution to science is
the point that mutation, not
natural selection, is the major
driving force of evolution, a
theory that is still controversial to
this day. However, the genome
era has revealed that most of our
genome is not under selection
and his theories are probably
stronger than ever. 
The second and third day was

spent running among sessions
with various topics. There were
many interesting talks relevant
for my work. One talk by Joanna
Masel was particularly inter-
esting. She talked about
measuring how promiscuous

proteins are, meaning how many
different proteins they can
interact with in the cell. This has
major consequences for how
likely it is that a certain protein
can evolve a new function. There
were also two very interesting
talks that advised caution when
trying to find signatures for
natural selection in genomic data
(something I have been and will
be doing), by Rasmus Nielsen
and Richard Goldstein. Several
tests are extremely powerful, but

one should be aware of their
limitations. There are too many
studies out there reporting
positive selection without proper
evidence. I will definitely keep
their points in the back of my
head when I continue my ana-
lysis. 
The final day had the best, in

my opinion, plenary lecture so
far. Brandon Gaut gave a brilliant
talk entitled “Evolution is an
experiment”. He is working on
how replicable evolution is using

independent domestication of
plants (mainly grasses) as a
model system. Are evolutionary
changes in the same genes
involved in domestication each
time? Interestingly, the answer is
no. Changes in very different
genes have resulted in the same
phenotypic traits we see in
modern domesticated grasses,
such as fast growth and larger
seeds. 
The conference was held at the

Caribe Hilton hotel, located by

the ocean in San Juan. This was a
beautiful location where the
delegates could go snorkeling
during lunch. During the even-
ings we went to old San Juan for
dinner and further socializing
and scientific discussions. With
the backdrop of Caribbean food,
drinks and music, this was a
perfect opportunity to make new
connections with scientists from
all over the world.

Old part of San Juan, the historical entrance to the Caribbean, guarded by military forts on either side of the bay. 
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B I O R A B I AT E N : 

Postmodernistisk 
biokjemi

B
iorabiaten har i årevis
vært fortvilt over
biokjemiens og
molekylærbiologiens
manglende evne til å
ta inn over seg de
store fremskrittene
som har funnet sted i

andre grenser av moderne
kultur. For eksempel har post-
modernismen og poststruk -
turalismen i løpet av de siste
hundre årene sveipet gjennom
litteratur, kunst, filosofi, his-
torie, musikk, økonomi og
arkitektur og bidratt til stor for-
nying innen disse kulturseg -
mentene, mens fag som kjemi
og biologi (i alle fall labora -
toriebiologien) i liten grad latt
seg påvirke. Dette er synd,
mener Biorabiaten, fordi disse
fagene i større grad enn de fleste
andre ville trengt å kvitte seg
med gammelt og avleggs tanke-
gods og slippe nye ideer inn. 

Hvordan kan dette ha seg? En
grunn er at forskere av natur er
notorisk konservative og
beskjedne når de skal trekke slut-
ninger basert på tilgjengelige
data.  Biorabiaten mener at
denne konservatismen har ført
til at vi ikke helt klarer å aksep -
tere ideen om at det sannheten er
relativ. "Vi mangler den nødven -
dige distansen til våre tankekon-
struksjoner" sukker Biorabiaten.
"Vi  ender opp med å tro på ATP
og DNA som faktisk eksisterende
molekyler, i stedet for å akseptere
at de representerer paradigmer
som er her i dag og borte i
morgen."

Konservatisme er ikke den
eneste grunnen til at post-
modernismen ennå ikke har fått
noe fotfeste i våre disipliner. Det
har også vært bevisste aksjoner
for å sabotere innføringen av
moderne ideer i naturviten-
skapene. Et av de mest kjente
eksemplene på slik sabotasje er
den såkalte Sokal-saken, hvor
fysikkprofessoren Alan Sokal
sendte artikkelen “Transgressing

the Boundaries: Towards a
Transformative Hermeneutics of
Quantum Gravity" til Social Text,
et tidsskrift for postmodernis-
tiske kulturstudier, og fikk den
akseptert. Ifølge Sokal var
artikkelen et sammensurium av
venstrevridd tankegods, flatter-
ende referanser, grandiose sitater
og regelrett sludder, strukturert
rundt de mest fjollete matema -
tiske og fysiske sitatene av post-
modernistiske akademikere han
kunne finne. Samme dag som
tidsskriftet med artikkelen i ble
publisert, trådte Sokal fram og
avslørte at artikkelen ikke var et
seriøst bidrag til kulturstudiene,
men et ondsinnet forsøk på å
avsløre hva Sokal anså som
intellektuell latskap innen visse
moteriktige sektorer av den ame-
rikanske akademiske verden. Det
hele vakte voldsom oppsikt
(spesielt interesserte kan få en
oversikt her:
http://jwalsh.net/projects/sokal/),
blant annet omtaler Richard
Dawkins episoden i boken "A
Devil's Chaplain". I tillegg nevner
han The Postmodernism Gene -
ra tor, en nettside som hver gang
man besøker den genererer en
postmodernistisk artikkel som
oppfyller alle krav til genren
(http://www.elsewhere.org/pomo/). 

Vi kjenner mange andre forsøk
på å diskreditere postmoder -
nismen, hvor et av de seneste var
TV-programmet Hjernevask av
Harald Eia, et program som
Biorabiaten anser som et infamt
forsøk på å latterliggjøre post-
modernistisk tankegang. Men
Biorabiaten er ikke imponert
over disse forsøkene på å avspore
debatten. "Blind høne kan også
finne korn" er hans kommentar
til Sokal-saken. Biorabiaten har
selv lest artikkelen til Sokal og
mener at den intellektuelt sett
ligger langt over noe annet Sokal
har skrevet. "Vi har her ytterligere
et eksempel på at vår under-
bevissthet på mange måter er
visere enn våre mer overfladiske
tankestrukturer", humrer han. 

Selv om postmodernismen av
de nevnte grunner og mange
unevnte har hatt problemer med
å få innpass i naturvitenskapene,
setter Biorabiaten sin lit til at det
harde arbeidet som mange
bidrar med for å åpne stengte
dører og lukkede vinduer til slutt
vil ha sin virkning. Og allerede
kan han nevne noen lyspunkter.
Et eksempel er tidsskriftet
Medical Hypotheses, en publika-
sjon som Biorabiaten setter svært
høyt, blant annet fordi den ikke
stiller overdrevet høye krav til
eksperimentelle data for å
akseptere en artikkel for offent -
liggjøring. Som en prøve på hva
et slikt tidsskrift kan bidra med,
trekker Biorabiaten frem en slitt
kopi av en artikkel fra mai i år
med tittelen "Tomatoes cause
under-arm odour". Forfatteren
fikk for noen år siden, etter å ha
luktet på en prøve av tomathår
(glandulære trikomer), mistanke
om at den kroppslukten han en
tid hadde vært plaget av og som
ble ytterligere forverret av det
faktum at han ikke brukte deo-
doranter, kunne skyldes tomater
i kosten. Så han sluttet på dagen
med å spise tomater, og ganske
riktig - den plagsomme kropp-
slukten forsvant og plaget ham
ikke siden, trass i fortsatt mangel
på deodorantbruk.

Men han slo seg ikke til ro
med dette. For en videre opp-
klaring av fenomenet begynte
han våren 2013 å spise tomater
igjen, og testet også andre
matvarer. Etter måltidet foregikk
en "constant personal monitor -
ing for any smell produced. By
this method even short odour
releases, as that occuring during
a few minutes of sweating after a
hot shower, can be captured." På
denne måten kunne forfatteren
vise at inntak av 250 g tomater
gir en underarmslukt som varer i
mer enn 1 uke, underlig nok bare
i høyre armhule (hvilket under-
streker viktigheten av å ta late -
ralitet i betraktning i denne
typen undersøkelser). Enda mer

interessant er det at for de fleste
matvarer som gir kroppslukt har
lukten en flyktig og en ikke-
flyktig komponent, hvor den
ikke-flyktige befinner seg i et kle-
brig sekret og bare kan luktes på
nært hold, for eksempel på en
finger. Forfatteren konkluderer
med at en umiddelbar praktisk
følge av denne forskningen er at
mange mennesker kan fjerne
underarmslukt ved å unngå
tomater i kosten og praktisere
god personlig hygiene, for derved
å fjerne behovet for deodoranter.

Biorabiaten viser også til andre
grunner til optimisme når det
gjelder en nødvendig moderni -
sering av livsvitenskapene. "De
gamle kan vi kanskje ikke gjøre
noe med, men de unge - de er
allerede våre!" hevder han, med
solid bakgrunn i en slik ytring
basert på hans alltid nære kon-

takt med ungdommen. "De
gamle professorene gjør sitt beste
for å omskape neste generasjon i
sitt eget bilde, men de kommer
ikke til å lykkes!" Som et eksem -
pel nevner Biorabiaten en
eksamensbesvarelse fra et av våre
universiteter. Eksamener og
eksamensbesvarelser er jo som
kjent gørr kjedelige: Professoren
stiller noen spørsmål som det er
meningen at kandidatene skal gi
ferdigtygde, pugglærte svar på,
uten rom for nytenkning og
kreativitet. "Men de unge finner
seg ikke i det lenger", småler han,
"de bærer postmodernismen i
seg og slipper den løs i faget vårt,
samme hva vi gamlinger mener."
Som eksempler på kreative svar
på uinspirerende eksamensspørs-
mål trekker Biorabiaten fram
følgende:
Den ene oppgaven var å gi en

kort beskrivelse av proteinet Cro

fra bakteriofag lambda. I stedet
for en ordrett gjengivelse av hva
læreboka kunne fortelle om Cro
og betydningen i livssyklusen til
bakteriofag lambda, valgte kan-
didaten å skrive følgende: "Enten
så er noe Cro eller CI. Om noe er
Cro vil det si at det kan danne en
mutasjon lett innen et operon
eller et gen. Om et Cro-gen er til-
stede kan man med en gang vite
at dette genet har en type muta-
sjon i det. Man vet ikke hvilken
type mutasjon siden det er et
generalisert uttrykk. Slike typer
gener kan bli brukt til mye for-
skjellig. Noe av dette er at man
ofte bruker Cro-genet til å lukke
spesielle åpne leserammer. Om
man ikke lukker disse kan de
danne andre typer mutasjoner
som ikke vil la seg lukke eller
bruke så lett. Noe som kan øde-
legge et helt gen."

Om DNA-reparasjon kunne
kandidaten opplyse: "NHEJ deri-
mot vil reparere alt ved DNA
som er feil gjennom en sluttpro-
sess i sluttkodonet. Den starter
der og vil replikere hver amino -
syre i de forskjellige DNA-tråd -
ene, noe som gjør det til en nøy-
aktig og derved pålitelig prosess.
Men siden den replikerer alt
mulig vil den derfor også være
den metoden som tar lengst tid.
Homolog rekombinasjon ser på
to tråder som er helt like og
danner helt nye kopier av disse
for så å spleise de sammen igjen.
Denne måten vil f. eks. ikke
innelukke de eukaryote cellene
fordi de ikke er helt like. Derfor
kan man si at dette er den verste
metoden innenfor reparasjon."

Biorabiaten ser på oss med
vidåpne øyne. "Det er ikke ofte at
man støter på slik når man retter
eksamensoppgaver! Tenk dere, i
en eksamenssituasjon å prestere
noe som er så godt som full-
stendig klart til å publiseres!" 
Så Biorabiaten har stor tro på

ungdommen og på at den
nødvendige moderniseringen av
biokjemien ikke vil la seg stoppe.

Vel vitende om at det han sier vil
være nærmest uforståelig for de
fleste lesere av NBS-Nytt,
avslutter han vår samtale med
sitt nye slagord ”Mer Derrida,
mindre Darwin!", en appell som
han venter vil bli mye hørt i tiden
som kommer, i studentaksjoner
for modernisering av bio-
kjemien.
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Anita-Elin
Fedøy dis-
puterte 21. -
mars 2014 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlinga
“Structure-
function ana-

lysis of isocitrate dehydrogenase
subfamily II: Adaptation to hot
and cold”. Arbeidet vart utført
ved Institutt for Biologi med
Nils-Kåre Birkeland og Ida H.
Steen som veiledere. 

Eit enzym er ein biologisk
katalysator som aukar
reaksjonfarten til ein prosess. For
å forstå korleis enzym tolerer og
fungerer ved høg og låg
temperatur, har vi valgt å jobbe
med enzymet isocitrat dehydro-
genase (IDH), eit metabolsk
enzym som finst i dei fleste
levande organismar, også i
mikroorganismar som lever ved
ekstreme temperaturar. Fedøy
samanlikna stabilitet og aktivitet
til fleire IDHer frå mikroorganis-
mar som veks i temperatur-
området frå 0 til 100 ˚C og
jamførte den mot den 3-dimen-
sjonale krystallstrukturen til
enzymet. Vi har funne
strukturelle faktorar som er
viktige for å stabilisere enzymet
ved høge temperaturar, men også
faktorar som gjev fleksibilitet slik
at enzymet vere aktivt ved låge
temperaturar. Totalt vart det
under dette doktorgradsarbeidet
løyst seks krystallstrukturar av
tre ulike IDHer. Kvar enkelt
struktur viser eit augeblinksbilete
av enzymet, som representerer
ein spesiell enzymatisk tilstand.
Når ein set saman fleire slike
augeblinksbilete kan ein fylgje

rørsla til enzymet gjennom kata-
lysen. Vi har også samanlikna
våre strukturar med andre
allereie kjente strukturar av IDH,
noko som har gjeve oss ny kunn-
skap om reaksjonsmekanismen
til denne typen IDH. Resultata av
studien har gitt innsikt i korleis
stabilitet og aktivitet er opprett-
haldt i naturen under ekstreme
temperaturar. Desse resultata kan
brukast i utviklinga av nye
strategiar for å stabilisere eller
endre aktiviteten også til andre
meir medisinsk eller industrielt
viktige enzym. Doktorgrads-
arbeidet var eit større sam-
arbeidsprosjekt med Norstruct,
Universitetet i Tromsø og
Karolinska Institutet i Stock-
holm.

Craig Myrum
disputerte 28.
mars 2014 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen
“Activity-
Regulated
Cytoskeleton
associated

protein (Arc): from structure &
function to regulation & genetic
variation”. Arbeidet ble utført
ved Institutt for Biomedisin med
Clive R Bramham som hoved-
veileder og Jonathan Soulé som
biveileder.

Læring og hukommelse antas
å avhenge av synaptisk plastisitet,
som er langvarige endringer i
koblinger (synapser) mellom
nerveceller i hjernen. Arc har en
unik evne til å forsterke og
svekke hjernens koblinger og har
derfor blitt ansett som et
nøkkelgen i dannelsen av lang-
tidshukommelse. I dette arbeidet
har Myrum utført en analyse av
Arcs molekylære egenskaper.
Genetiske variasjoner i Arc-genet
kan forklare funksjonsavvik i
hjernen og psykiatriske til-
stander. Genetisk variasjon i Arc
assosieres med normal kogni-
sjonsvariasjon samt avvik ved
schizofreni og bipolar lidelse,
men ikke ADHD. For å forstå
hvordan Arc fungerer er det
viktig å finne ut hvilke
molekylære signalveier som er
nødvendig for Arc-funksjon i
respons til nevrotransmittere.
Myrum påviste at mønstre som
etterligner REM-søvn aktiverer
Arc maksimalt. Myrum og hans
kollegaer har dessuten utført den
første karakteriseringen av Arc-
proteinets struktur og stabilitet.
Ved bruk av flere komplementer-
ende metoder analyserte Myrum
Arcs biokjemiske og biofysiske

egenskaper som resulterte i iden-
tifisering av to globulære
regioner separert av en sentral
ustrukturert region. Dette kan
muligens forklare at Arc evner å
fungere som en molekylær
«switch» i synaptisk plastisitet.
Videre beskriver studien en helt
ny og annerledes interaksjon
mellom Arc og en ny bindings-
partner. Denne interaksjonen til-
kjennegir videre Arcs evne til å
svekke synapser. Resultatene i
Myrums avhandling
representerer et sterkt positivt
fremsteg innen de molekylære
prosessene som ligger bak vår
evne til å lære og å huske.
Myrum håper denne kunn-
skapen kan bidra til behandling
for psykiatriske lidelser og
hukommelsessvikt.

Florian
Sprater dis-
puterte 24.
april 2014 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen
“The Ets
Transcription
Factor ESE-3 in

Human Dendritic Cells”.
Arbeidet ble utført ved Broegel-
manns Forskningslaboratorium
med Silke Appel som hoved-
veileder og Arnt-Ove Hovden og
Marc Niere som biveiledere.

Dendrittiske celler spiller en
avgjørende rolle i initiering av
primære immunresponser og i å
induserer toleranse ved å ta opp
egne og fremmede materialer fra
omgivelsene som presenteres til
T-celler. På grunn av deres
sentrale rolle i immunsystemet
har flere konsepter blitt utviklet
for bruk av dendrittiske celler i
immunterapi mot kreft og auto-
immune sykdommer. De fleste
av disse tilnærmingene bruker
dendrittiske celler avledet av
monocytter (moDC) som
vaksine og viser lovende
resultater i ex vivo eksperimenter
eller i musemodeller. Dessverre
møter de ikke forventningene i
klinisk anvendelse. En forbedret
forståelse av de molekylære
mekanismene som er involvert i
utvikling og modning av
dendrittiske celler kan bidra til å
forbedre immunterapi med
dendrittiske celler. ESE-3 er et
protein som regulerer uttrykking
av målgener og ble foreslått å ha
en viktig rolle i generering av
dendrittiske celler fra
monocytter og under mod-
ningen av disse cellene. Det
finnes flere varianter av ESE-3
(isoformer) som muligens har

forskjellige funksjoner. Målet
med doktorgradsarbeidet var å
undersøke rollen til ESE-3 iso-
former i humane dendrittiske
celler og vurdere om ESE-3 er en
viktig regulator for dendrittiske
cellers immunogene egenskaper.
I tillegg skulle potensielle
målgener av ESE-3 i eukaryote
celler identifiseres. I arbeidet ble
det påvist at ESE-3b er hovediso-
formen i humane dendrittiske
celler. Dette tyder på at ESE-3b er
den biologisk viktigste ESE-3 iso-
formen. Resultatene avdekket
også at ESE-3b muligens
påvirker visse immunologiske
egenskaper av dendrittiske celler,
men at ESE-3 ikke kan
bestemme hvorvidt en viss
moDC populasjon besitter
tolerogene eller immunogene
egenskaper. Videre fant Sprater at
ESE-3b ekspresjon er regulert av
“peroxisome proliferator-
activated receptor gamma” og at
ESE-3 kun påvirker uttrykk av
noen få gener i eukaryote celler. 

Gro Vatne
Røsland dis-
puterte
24.januar 2014
ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen
“Molecular

Mechanisms of Glioblastoma
Progression. Stem Cell Markers
and Involvement of the
Epidermal Growth Factor
Receptor System”. Arbeidet ble
utført ved Institutt for
Biomedisin med Rolf Bjerkvig
og Hrvoje Miletic som veiledere.

Glioblastoma (GBM) er den
mest vanlige krefttypen som
oppstår i hjernen hos voksne og
er en aggressiv kreftsykdom.
Standard behandling for
pasienter med GBM er kirurgisk
inngrep, med påfølgende
behandling av en kombinasjon
av stråling og kjemoterapi. Den
relativt dårlige prognosen for
disse pasientene var motiva-
sjonen for dette doktorgrads-
arbeidet. I likhet med stamceller
har også noen kreftceller et unikt
proliferasjonspotensiale, samt
plastisitet som kan bidra til at
cellene kan tilpasse seg utford-
rende forandringer i mikro-
miljøet under kreftutvikling. Det
spekuleres på dette grunnlag i
om kreft oppstår i stamceller. For
noen krefttyper, deriblant
leukemi, er det vist at maligne
forandringer i stamceller med
overveiende sannsynlighet er
opphavet til kreften. Videre er det
vist at de aller fleste krefttyper

DOKTOR
GRADER
Nye

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

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

har populasjoner med stamceller,
men i hvilken grad stamcellene
er involverte i kreftutviklingen er
fremdeles et tema for diskusjon.
Også i GBM er det foreslått at en
unik populasjon med stamcel-
lesignatur er avgjørende for
kreftutviklingen. Røslands arbeid
har vist at også celler uten stam-
cellesignatur har tilsvarende
potensial til å drive kreft-
utviklingen. Denne kunnskapen
er svært viktig i arbeidet med å
karakterisere kreftcellene i GBM,
for dermed å kunne utvikle nye
og mer effektive behandlings-
metoder. I arbeidet er Nestin
påvist som en prognostisk og
fenotypisk biomarkør. Muta-
sjoner og genetisk ustabilitet er
årsaken til at noen celler utvikler
seg til å bli kreftceller og
amplifikasjon av EGFR
(Epidermal growth factor
receptor) forekommer i nesten
60% av GBM. Røsland har sett
nærmere på hvordan amplifika-
sjon, samt mutasjoner i EGFR er
involvert i kreftutviklingen. Opp-
siktsvekkende funn i studien
viser hvordan forandringen i
EGFR uttrykk har mye å si for
molekylære mekanismer som
avgjør hvor fort svulsten vokser
og utvikler seg til en svært
heterogen og aggressiv kreftform.
Dette har gitt ytterligere innsikt i
hvordan GBM oppstår og
utvikler seg i hjernen.

Henrica
(Erica) Werner
disputerte 20.
mai 2014 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen
“Clinical and
molecular

markers in endometrial cancer.
Studying prognostic and
predictive biomarkers that can
help to individualise therapeutic
decisions”. Arbeidet ble utført
ved Klinisk institutt 2, UiB og
Kvinneklinikken, Haukeland
Universitetssykehus med Helga
B. Salvesen som hovedveileder
og Jone Trovik som biveileder.

Endometriekreft er den van-
ligste formen for underlivskreft.
For bedre å kunne skreddersy
behandlingen er det behov for å
utvikle både prognostiske og
prediktive markører. Werner har
brukt et stort pasientmaterialet
(MoMaTEC) og undersøkt både
kliniske og molekylære variabler,
samt deres utvikling under
tumor progresjon. I tillegg har
hun studert cellelinjer fra endo-
metriekreft i prekliniske
modeller. Doktorgradsarbeidet

viser at en samlet histologisk
vurdering av både den preope-
rative biopsien og prøven fra
fjernet livmor i endometriekreft
bedrer risikoklassifiseringen av
pasientene med tanke på predik-
sjon av overlevelse og spredning
til lymfeknuter. Tradisjonelle
metoder brukt for å kartlegge
sykdommen og planlegge videre
behandling ble studert opp mot
molekylære forandringer, der
bruk av ferskfrosset, rent
tumorvev gir størst rom for
kartlegging av det ”genetiske
fingeravtrykket”. Det viste seg at
metoden som brukes for å velge
ut egnede prøver for slik
kartlegging fører til en seleksjon
av mer aggressive svulster. Videre
fant Werner at tap av proteinet
ARID1A, som er viktig ved
utviklingen av eggstokkreft, er et
fenomen man også ser i (forsta-
dier av) kreft i livmorslimhinnen.
Andelen svulster med tap av
proteinet øker med sykdoms-
utviklingen. Werner fant også at
proteinet stathmin predikerer
respons til behandling med
Taxol, en cellegift som brukes i
behandling av endometriekreft.
Dette underbygges av funn både
i prekliniske modeller og i
kliniske data fra pasienter
behandlet med taxol. Endring i
nivå for ulike biomarkører er
vanlig under kreftutviklingen
noe som gjør at ny vurdering av
en biomarkør med relevans for
valg av systemisk behandling bør
gjentas ved metastatisk sykdom.

Lara A. Aqrawi
disputerte 30.
april 2014 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen
“B cell
specificity and
pattern in

primary Sjögren’s syndrome”.
Arbeidet ble utført ved Broegel-
mann forskningslaboratorium
og Gade Laboratoriet for
Patologi med Karl A. Brokstad
og Kathrine Skarstein som
veiledere.

Sjögren’s syndrom (SS) er en
kronisk autoimmun sykdom
som opptrer hovedsaklig hos
kvinner. Sykdommen
karakteriseres ved progressiv
ødeleggelse av spytt- og tåre-
kjertler, og symptomer er munn-
tørrhet og tørre øyne. I likhet
med andre kroniske revmatiske
lidelser har disse pasientene høye
nivåer av celler og antistoffer
som reagerer mot, og angriper,
eget vev. Autoantistoffene som er
dannet er derfor blitt en av de

viktigste diagnostiske klassifika-
sjonsmarkørene for SS. Fortsatt
er årsaken til SS ukjent, og for-
ståelsen av sykdomsprosessen er
mangelfull. For øyeblikket er
behandlingen i vesentlig grad
symptomatisk. Målet med dette
prosjektet var å studere B-cellene
da de er særlig viktige for å opp-
dage ekstracellulære patogener.
B-cellene produserer svært
spesifikke antistoff mot bl.a. eget
vev for å fjerne patogenet. Det
dannes også B-hukommelses-
celler (memory B cells) som
allerede har ferdig antistoff klart
til neste infeksjon. I de senere
årene er det blitt mer åpenbart at
utvikling av B-celler til aktiverte
plasmaceller som utskiller auto-
antistoffer spiller en sentral rolle i
sykdomsutvikling av SS. Men
hvordan dannes de autoreaktive
cellene hos pasientene? Ved bruk
av immunologiske metoder
studerte vi dannelsen av de auto-
reaktive B-cellene hos SS-
pasienter, der vi utførte forsøk
både i blod/serum og i spytt-
kjertelvev. Karakterisering av B-
celler i beinmarg og spyttkjertler
ble utført ved bruk av en
dyremodell. Hovedfunnene tyder
på en uvanlig sammensetning av
B-celler hos SS-pasienter, og at
de autoreaktive B-cellene er
lokalisert i spesielle områder i
vevet. Denne videre forståelsen
av sykdomsutviklingen kan bidra
til mer målrettet behandlings-
tilbud for pasientene.

Puja Gupta
disputerte 11.
april 2014 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen
“Genetic and
Molecular ana-
lysis of
Zebrafish

Retina Development”. Arbeidet
ble utført ved
Molekylærbiologisk institutt
med Anders Fjose som veileder.

Gupta har jobbet med å
avsløre mutasjoner som er aktive
i øyet under embryonal utvikling
i både nye og kjente gener hos
fisk. Disse genene bidrar sann-
synligvis til viktige prosesser i
utviklingen. Øyets sammenset-
ning av nerveceller gjør det til en
god modell for å studere
nevroner. I dette studiet ble det
brukt sebrafisk i søket etter gener
som er viktige for øyeutvikling.
Muterte sebrafisklinjer ble
utviklet ved hjelp av “enhancer-
trapping”, en metode for å vise
genregulering ved bruk av en
promoter-reporter kassett.

Sebrafisk med relevante muta-
sjoner ble plukket ut og de
muterte genene ble analysert ved
bruk av in situ hybridisering. Et
av genene Gupta studerte koder
for Retinol dehydrogenase 10a
(rdh10a), et enzym som
omdanner vitamin A til
retinaldehyd, et mellomprodukt i
dannelsen av retinsyre. Retinsyre
er et viktig signalmolekyl i
utvikling og vedlikehold av øyet
og flere andre organer. Dette stu-
diet har påvist at mangel på
rdh10a har en effekt på andre
viktige utviklingsgener som six3b
og eya2. Gupta har også iden-
tifisert et hittil ubeskrevet gen.
Hverken fullstendig sekvens,
genfamilie eller funksjon var
kjent, men ved hjelp av avanserte
sekvenserings- og bioinfor-
matiske metoder ble det påvist at
genet er et langt ikke-kodende
RNA. Dette ble funnet å tilhøre
en nylig oppdaget familie av
gener. Denne genfamilien består
av noen gener som er spesielt
viktige (slik som xist og
HOTAIR), mens andre synes
ikke å ha noen funksjon i det
hele tatt. Funksjonen til det
nyoppdagede genet er blitt
foreslått, men mer arbeid må til
for å kunne konkludere.

Thomas Vike-
stad Kalvik
disputerte 10.
april 2014 ved
Universitet i
Bergen med
avhandlingen
“Substrates and
Cellular
functions of

the human N-terminal acetyl-
transferases NatA and NatC”.
Arbeidet ble  utført ved
Molekylærbiologisk institutt
med Thomas Arnesen og Line
M. Myklebust som veiledere.

En av de viktigste bidrags-
yterne som bidrar til økt
diversitet og kompleksitet i
proteomet er proteinmodifika-
sjoner. En av de aller vanligste
proteinmodifikasjonene er N-
terminal acetylering. Denne N-
terminale acetyleringen av
proteiner skjer kotranslasjonelt
når polypeptidet forlater
ribosomet og er katalysert av en
rekke enzymer som kalles N-
terminale acetyltransferaser
(Nat). Selv om N-terminal
acetylering er en svært vanlig
proteinmodifikasjon er det
uklart hvilke biologiske prosesser
denne modifikasjonen kan styre.
Kalvik har i denne studien
karakterisert den strukturelle,
molekylære og cellebiologiske
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konsekvensen av en mutasjon i
NatA som er opphav til den
sjeldne genetiske sykdommen
Ogden-syndromet. Studiene
viste at en enkel serin-prolin sub-
stitusjon i den katalytiske delen
av NatA komplekset fører til
strukturell og enzymatisk kollaps
av komplekset og påvirker cel-
levekstmønster og proliferasjon. I
arbeidet ble det dessuten kartlagt
hvilke proteiner og organeller
som er avhengige av N-terminal
acetylering utført av NatC ved
hjelp av stor-skala proteomikk-
analyser og mikroskopering med
immunfluorescens i celler
behandlet med siRNA mot NatC.
Denne studien påviste hvilke
typer N-terminaler som er et mål
for NatC og at en utvidelse i sub-
stratrepertoaret til NatC mellom
gjær og menneske kan være med
å forklare økningen i protein-
acetylering mellom lavere og
høyere organismer. Videre viste
studien at mitokondrielle
proteiner blir spesielt påvirket og
at både mitokondriene og Golgi
får en strukturell kollaps i celler
uten NatC. Målet med doktor-
gradsarbeider var å bidra til økt
forståelse av N-terminal
acetylering og hvorfor den ser ut
til å være kritisk for utvikling og
overlevelse.

Kaja Nord-
engen for-
svarte 24. april
2014 sin
avhandling
”The function
of NAA, NAAG
and derivatives
in the brain”

for graden ph.d. ved Universitet i
Oslo, Institutt for medisinske
basalfag. Arbeidet ble utført ved
Synaptic neurochemistry
laboratory med Vidar
Gundersen og Jon Storm-
Mathisen som veiledere.

Inntil nylig har den tra-
disjonelle oppfatningen vært at
aktiverende og hemmende
signalstoffer er lokalisert i ulike
typer terminaler og at signalet
går én vei, fra terminalen til
dendritten. Aminosyren aspartat
er en signalstoffkandidaten som
finnes i både aktiverende og
hemmende synapser. 
Nordengen viser i sin

avhandling at aminosyrene
aspartat og glutamat, som er
lokalisert i de samme synapsene,
tas opp i ulike vesikler. Etter
behandling med
epilepsimedisinen Valproat
reduseres nivået av aspartat i
terminalene, men ikke av
glutamat, noe som åpner for at

vesikkelinnholdet av disse
reguleres forskjellig. Acetylert
aspartat (N-acetylaspartat, NAA)
er imidlertid ikke lokalisert i
synapser. Avhandlingen avdekker
at NAA er lokalisert i myelin og
myeliniserende celler i tillegg til
nerveceller. Studiene på den
genetiske sykdommen Canavans
sykdom tyder videre på at NAA
er viktig for dannelsen av
myelinet, som igjen reduserer
signalene som går langs aksonet.
Kombinasjonen av NAA og
glutamat, N-acetylas-
partylglutamat (NAAG) ser ut til
å virke som et retrograd signal-
stoff, dvs at den frigjøres fra
dendritten mot terminalen når
aktiveringen derfra er for sterk.
Glutamat, aspartat, NAA og
NAAG er ikke bare biokjemisk
nært knyttet, men de ser ut til å
være viktige for hver sin del av
signaleringen i hjernen. Funnene
bør bidra til å endre tolkningen
av MR spektroskopi, der reduk-
sjon i NAA har vært tolket som
nervecelledød. Videre gir
resultatene ny forståelse og nye
behandlingsmuligheter ved
epilepsi, der det er misforhold
mellom aktiverende og
hemmende signaler mellom
nervecellene i hjernen. 

Ana Lobato
Pascual
defended on
the 6th of
February 2014
her PhD thesis
“Molecular
charac teri -
sation of
activating

receptors in the rat APLEC gene
complex”. This research project
was carried out at the
Laboratory of Immunobiology,
Institute of Basic Medical
Sciences, at the University of
Oslo, under the supervision of
Michael R. Daws and Erik
Dissen.

C-type lectin receptors can
bind carbohydrates through a
carbohydrate-recognition
domain (CRD). Members of this
large family can bind to man -
nose, galactose, N-acetyl gluco -
samine, and other glycans found
in fungi, bacteria, viruses and
parasites. The gene complex
APLEC consists of seven related
C-type lectin receptor genes,
Dendritic Cell Activating
Receptor (DCAR), Dendritic Cell
Inhibitory Receptor 1, 2, 3 and 4
(DCIR), Macrophage C-type
lectin (MCL), Macrophage
inducible C-type lectin (Mincle),
and Dectin-2. Most of these

transmembrane proteins are
orphan receptors that are poorly
characterised. Using flow
cytometry and IHC, Lobato Pas-
cual has shown that, in the rat,
MCL is a cell surface receptor
expressed on myeloid cells:
monocytes, macophages and
neutrophils from organs that
have a role in the defence against
microorganisms, such as lung,
spleen and the peritoneal cavity.
MCL surface expression
increases upon exposure to
zymosan, and IFNɣ + LPS.
However, it is downregulated
when exposed to anti-
inflammatory IL-4. Lobato Pas-
cual has shown that MCL can
form heterodimers with the
inducible receptor Mincle. By
using imaging flow cytometry,
she has shown that the for-
mation of a trimeric receptor
complex constituted by
MCL/Mincle/FcRɣ is the optimal
functional unit for Mincle. This
finding can have important
implications for the in vivo
function of Mincle, which is a
known receptor for the
glycolipid trehalose dimycolate
found in Mycobacterium species.
In addition, Lobato Pascual has
shown that DCAR receptor is
expressed by eosinophiles and
M2 macrophages, and it delivers
signals through FcRɣ.

Rune B.
Jakobsen for-
svarte 16. juni
2014 sin
avhandling
”Mesenchymal
Stem Cells in
Cartilage
Repair. Studies
of Chondro -

genesis In Vitro and In Vivo” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo. Forskningen ble gjen-
nomført ved Avdeling for bio-
kjemi, Institutt for medisinske
basalfag og Nasjonalt senter for
stamcelleforskning med Jan E.
Brinchmann som veileder. 

I avhandlingen ble det vist at
mesenkymale stamceller (MSC)
fra benmarg i større grad kunne
differensieres til chondrocytter
enn MSCer fra fettvev vurdert
utfra gen- og proteinekspre-
sjonen av relevante markører. I
en dyrestudie utført på kanin var
det likevel ikke mulig å vise bedre
fylning av bruskdefekter etter
transplantasjon av MSCer i en
hyaluronsyrematriks. Repara-
sjonsvevet var dog av bedre
kvalitet når det var stamceller i
matriksen. I et delarbeide under-
søkte man microRNA-uttrykket

til MSCer under differensiering
med en standard protokoll med
vekstfaktorer og tredimensjonell
dyrkning i alginat og sammen-
lignet med native chondrocytter.
Det var signifikante overlapp,
men profilene var langt fra iden-
tiske, hvilket illustrerte et behov
for bedre differensierings-
protokoller. MiR-140 som er
relativt bruskspesifikt ble
nærmere undersøkt ved over- og
underekspresjon. Det ble funnet
at RALA (en GTPase involvert i
TGFb/activin-signalering) som
ikke tidligere hadde vært knyttet
til chondrogenese, ble direkte
hemmet av miR-140. I den siste
studien utført i samarbeid med
forskere ved Broad Institute og
Harvard Stem Cell Institute ble
et stort antall kombinasjoner av
chondrogene vekstfaktorer
undersøkt ved hjelp av en ”high-
througput” genekspresjonsplat-
form (Nanostring) der uttrykket
av inntil 800 gener kunne under-
søkes direkte på lysat av dyrkede
celler uten RNA-isolasjon eller
cDNA-konvertering. Studien
viste at dagens protokoller for in
vitro chondrogenese er sub-
optimale. Oppsummerende viser
avhandlingen at det fortsatt
gjenstår mye forskning før stam-
celler kan erstatte brusk i skadde
knær, men at potensialet er til-
stede.

Robert Løvs-
letten Smith
disputerte 18.
juni 2014 for
PhD-graden
ved Uni-
versitetet i Oslo
med avhand -
lingen “Regu -

lation of legumain in human
cells”. Arbeidet ble utført ved
Farmasøytisk institutt med
Harald Thidemann Johansen,
Rigmor Solberg og Hege
Thoresen som veiledere. 

Denne avhandlingen fokuserer
på det unike enzymet legumain
og hvordan legumain kan ha
betydning ved behandling av
alvorlige sykdommer som hjerte-
/karsykdom og kreft. Smith har i
samarbeid med sin forsknings-
gruppe (ProTarg) ved
Farmasøytisk institutt i Oslo
blant annet studert effekter av
legemidler på enzymet legumain
og vice versa. De koles-
terolsenkende legemidlene
statiner er blant de mest brukte
legemidlene i forebygging av
hjerte- og karsykdom. Statiner er
generelt godt tolerert, men en
vanlig bivirkning er muskel-
plager. I denne avhandlingen har

Smith studert simvastatin, som
er det mest brukte statinet i
Norge, og sett på effekter av
simvastatin i muskelfibre fra
mennesker dyrket i laboratoriet.
Funnene tyder på at simvastatin
hemmer cellenes evne til å ta opp
glukose til energiproduksjon og
at det er en sammenheng mel-
lom redusert glukoseopptak/-
utnyttelse og aktiviteten av
enzymet legumain. Dette kan
være med på å forklare bivirk-
ninger av statiner. Kreft er en
hovedårsak til død i den vestlige
verden. Ved kreft skjer ukon-
trollert celledeling og spredning
av kreftceller. Ved behandling av
kreft er det ønskelig å skade eller
drepe kreftceller og samtidig
skåne de friske cellene. Det er vist
at legumain er høyt uttrykt i
kreftceller (høyere nivåer enn i
normale celler) og at høyt
legumainnivå er korrelert med
dårlig prognose. Smith har i
samarbeid med forskere ved
Avdeling for farmasøytisk kjemi
ved Farmasøytisk institutt
arbeidet med å utvikle og teste et
nytt legemiddel mot kreft.
Legemidlet består av en variant
av en kjent cellegift, kolkisin.
Denne varianten, kolkisin
prodrug, aktiveres til toksisk
kolkisin i kreftceller som
inneholder mye av enzymet
legumain. Smith viser i sin studie
at legemidlet drepte flere celler
som inneholdt mye legumain
enn celler som inneholdt lite
legumain. Kolkisin prodrug er
derfor et eksempel på et virke-
stoff som kan brukes til målrettet
terapi og gi mindre bivirkninger
enn tradisjonelle cellegifter. 

Cathrine
Elisabeth
Fagernes for-
svarte 9. mai
2014 sin
avhandling
”Molecular
background of
ethanol pro -

duction in anoxia tolerant fish”
for graden Ph.D ved Univer -
sitetet i Oslo, Institutt for bio -
vitenskap. Arbeidet ble utført
ved Seksjon for Fysiologi og cel-
lebiologi veiledet av Göran E.
Nilsson (UiO) og Stian Ellefsen
(Høgskolen i Lillehammer). 

Carassius-slekten kan overleve
uten oksygen ved å produsere
etanol i stedet for melkesyre
gjennom funksjonene til pyru -
vatdehydrogenase (PDH) og
alkoholdehydrogenase (ADH) i
muskel. PDH produserer
acetaldehyd fra pyruvat, som så
reduseres til etanol av ADH.

Fagernes’ doktorgradsarbeid har
fokusert på molekylære tilpas-
ninger som muliggjør disse
spesielle funksjonene. Det første
arbeidet viser høyt uttrykk av en
tilsynelatende muskelspesifikk
ADH klasse I-paralog
(ADH8a3). Trolig er ADH8a3
avgjørende for evnen til å
omdanne acetaldehyd til etanol.
Det andre studiet undersøkte
PDH-komplekset og avdekket et
antall paraloger for de fleste av
genene. Trolig danner E1α3 og
E1β2 et nytt enzymkompleks,
nært relatert til PDH-kom-
plekset, men med acetaldehyd og
CO2 som sluttprodukter isteden-
for acetyl-CoA. Resultatene peker
mot at E1α3:E1β2-komplekset
fungerer som et pyruvatdekar-
boksylase-enzym (PDC). I det
tredje arbeidet ble
nøkkelregulatorene til PDH
aktivitet, nemlig pyruvatde-
hydrogenase-kinase (PDK) og
pyruvatdefosfatase (PDP) under-
søkt i muskel og hjerne hos
karuss. Det vises en rekke
paraloger for PDK og massive
endringer i transkripsjonsnivåer
for de fleste av disse i respons på
langvarig anoksi, mens mindre
endringer ble vist for PDP.
Resultatene indikerer at PDK kan
være viktige under langvarig
anoksi, mens PDP trolig er mer
konstitutivt uttrykt. Studiene
viser for første gang indikasjoner
på tilstedeværelse av et PDC-
enzym hos vertebrater, trolig
regulert via samme mekanismer
som PDHc, som sammen med
ADH8a3 utgjør en ny metabolsk
reaksjonsvei.

Sigrid B.
Thoresen for-
svarte 9. mai
2014 sin
avhandling
"Novel
regulators of
the cell division
cycle" for

graden ph.d. ved det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for biokjemi, Institutt for kreft-
forskning, OUS Radiumhos-
pitalet med Harald Stenmark
som hovedveileder. 

Thoresen har i sin avhandling
avdekket nye mekanismer for
regulering av celledeling. Ukon-
trollert celledeling danner
grunnlaget for kreftutvikling, og
det er derfor svært viktig å forstå
hvordan denne prosessen
reguleres. Tidligere studier har
vist at både initiering og
terminering av cellesyklusen
reguleres av to topologisk lig-

nende membrantransportveier,
ved henholdsvis nedregulering av
vekstfaktorsignallering gjennom
endocytose, og avsnøring av den
intercellulære membranbroen
som forbinder dattercellene
under cytokinese, den siste fasen
av celledelingen. I det første
arbeidet viser Thoresen og med-
arbeidere at begge disse proses-
sene kontrolleres av spesifikke
komponenter av PI3K-III, et
proteinkompleks som genererer
membranlipidet PtdIns3P, og at
dette subkomplekset er ulikt det
som er implikert i autofagi, en
tredje PtdIns3P-avhengig pro-
sess. I det neste arbeidet iden-
tifiseres det tidligere
ukarakteriserte proteinet
ANCHR som en viktig regulator
av det Aurora B-avhengige cel-
lesyklussjekkpunktet "NoCut",
hvor det hindrer cytokinese
dersom ufullstendig delt DNA
ikke er klarert fra membran-
broen. I tillegg vises det for første
gang hvordan denne forsinkelsen
i celledelingen kan oppnås,
spesifikt ved at ANCHR, i sam-
arbeid med proteinet CHMP4C,
holder igjen enzymet VPS4 slik at
det ikke kan utføre sin rolle i
membrandelingsprosessen. I det
siste arbeidet avdekkes en ytter-
ligere rolle for ANCHR hvor det
vises å være nødvendig for DNA-
skade-indusert aktivering av
G2/M sjekkpunktet. Selv om
detaljene enda er ukjente kan
ANCHR vises å bli fosforylert av
flere viktige kinaser med klare
roller i dette sjekkpunktet.
Hvordan disse mekanismene
beskytter mot kreftforekomst vil
være interessant for videre stu-
dier.

Mazyar
Yazdani
defended his
thesis entitled
“In vitro, in
ovo and in vivo
models for
cytotoxicity,
oxidative stress,

neurotoxicity and DNA damage”
on February 7th 2014 for the
degree of PhD at the Depart -
ment of Biosciences, University
of Oslo. The experimental work
has been conducted at the
Department of Biosciences, the
School of Pharmacy, University
of Oslo and the Norwegian In -
sti tute of Public Health under
supervision of Ketil Hylland and
co-supervision of Ragnhild
Elisabeth Paulsen and Tor Gjøen
. 
The adverse biological effects

of environmental contaminants
are investigated using in vivo, in

vitro and in ovo methods. In vivo
is a conventional one that still
provides valuable information,
particularly for
neurodevelopmental toxicity.
The use of cell culture techniques
(in vitro) has been encouraged
since the mid 1980s due to
ethical and economical issues.
However, they have limitations
and need to be improved. In ovo
is another experimental
approach to study early live stage
using egg. Yazdani’s thesis
demonstrated the successful
establishment of cell cultures
from liver of three marine fish
species plaice, long rough dab
and Atlantic cod using a two-step
liver perfusion technique. The
influence of exposure conditions
on cellular damages and defence
mechanisms was further invest-
igated using hepatocyte cultures
from rainbow trout. Both choice
of medium and culture age
affected the cellular responses to
oxidative damage. Trout
hepatocytes were furthermore
used to investigate mechanisms
of DNA damage after exposure
to selected polycyclic aromatic
hydrocarbons. Levels of damage
to DNA were not clearly linked
to oxidative stress and there was
CYP1A independent
mechanisms of genotoxicity.
Finally, neurodevelopmental
toxicity of bisphenol-A was stu-
died using chicken embryo and
mice model systems. Prenatal
exposure to BPA perturbed cere-
bellar morphology and altered
the level of desired marker of
toxicity, Pax6.

Silje Anda for-
svarte 25. april
2014 sin
avhandling
”Cellular
asymmetry in
the fission yeast
Schizosac-
charomyces

pombe” for graden Ph.D. ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
Biovitenskap. Arbeidet ble utført
ved Seksjon for Cellebiologi,
Institutt for Kreftforskning,
OUS-Radiumhospitalet med
Beáta Grallert og Erik Boye som
veiledere.

Cellulær asymmetri spiller en
viktig evolusjonær rolle og er
selve grunnlaget for utviklingen
av multicellulære organismer.
Anda har undersøkt hypotesen
om at alle organismer, fra de
enkleste encellede til de mer
komplekse flercellede, har et
molekylært maskineri som kan
gi opphav til asymmetrisk cel-



mengden. Metoden er brukt,
med gode resultater, til å iden-
tifisere fusjonsgener i cellelinjer
fra en rekke forskjellige kreft-
typer i tillegg til kliniske prøver
fra bein- og bløtvevskreft. Tykk-
og endetarmskreft er den nest
vanligste kreftformen blant
menn og kvinner i Norge med
ca. 4000 nye tilfeller hvert år.
Løvf har i sitt doktorgradsarbeid
identifisert et nytt transkript, av
genet VNN1, med potensiale
som biomarkør for tykk- og
endetarmskreft. Transkriptet er
tilstede i forløperstadier til kreft
og i 75 % av undersøkte kreft-
prøver (n=136), men ikke i
normal tykktarm (n=43) og kan
derfor brukes som markør for å
identifisere neoplasi i tykk- og
endetarm.

Bendik Lund
forsvarte 14.
februar 2014
sin avhandling
”Host genome
variation and
toxicity in
childhood
acute lym -

phoblastic leukaemia” for Ph.d-
graden ved NTNU, Trondheim.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for laboratoriemedisin, barne-
og kvinnesykdommer med
Helge Klungland og Kjeld
Schmiegelow som veiledere. 

Hvert år får ca 40 barn akutt
lymfatisk leukemi (ALL) i Norge.
Cellegiftbehandlingen medfører
nedsatt immunforsvar med dertil
økt risiko for infeksjoner.

Omtrent 3-4 % av pasientene
dør som følge av behandlingen
og infeksjoner er den vanligste
behandlingsrelaterte dødsårsak
(treatment-related death, TRD).
Prosjektet har bestått av tre del-
studier. I den første studien
undersøkte vi 88 TRD-tilfeller
blant 2700 ALL-pasienter i
Norden og fant at risikofaktorer
for TRD var kjønn (pike),
behandlingsgruppe, T-cel-
lesykdom, Down syndrom og
gjennomgått beinmargstrans-
plantasjon. Årsaken til at noen
pasienter får mer alvorlige infek-
sjoner enn andre er ukjent, men
genetiske faktorer kan spille en
rolle. I den andre studien under-
søkte vi 34 000 enkeltnukleotid-
polymorfier (SNP’er) fra 2300
kandidatgener relevante for barn
med ALL. Vi fant 24 SNP’er som
var signifikant assosiert med økt
risiko for infeksjoner og ved
hjelp av CART-analyse iden-
tifiserte vi 4 SNP’er som inngikk
i en SNP-profil som var i stand til
å forutsi risiko for infeksjoner
med stor nøyaktighet. Hvis disse
funnene blir bekreftet vil slik
kunnskap kunne brukes til å
skreddersy behandlingen til
enkeltpasienter.  I den tredje stu-
dien undersøkte om arkiverte
beinmargsprøver var egnet som
DNA kilde for biomarkøranalyse
inkludert mikrosatellitter (STR’s)
og multiple SNP’er. DNA fra
arkiverte beinmargsprøver ble
sammenliknet med korres-
ponderende blodprøver. Vi fant
at 90 % av STR-markørene lot
seg gjenskape i arkivmateriale,
mens for SNP-analysene fikk vi

tilfredsstillende resultat i kun 7
av 34 prøver. Vi konkluderte med
at multiple genanalyser er mulig
fra slikt arkivmateriale, men at
metoden må forbedres. 

Simone Balzer
har disputert
med avhand -
lingen “Bacte -
rial recombi -
nant expres-
sion by the
positively
regulated

XylS/Pm promoter system -
comparative, genetic and
physiological studies on modu -
lation of protein pro duction
levels”. Arbeidet ble utført ved
Institutt for bioteknologi,
NTNU med Svein Valla, Trygve
Brautaset og Rahmi Lale som
veiledere.

Rekombinant proteinproduk-
sjon i bakterier beskriver en
forskningsaktivitet der man vil
produsere nyttige proteiner til
for eksempel medisinsk eller
industrielt bruk ved å innføre
DNA fra en fremmed organisme.
For at dette skal fungere er det
ikke nok å lese av de såkalte
rekombinante genene og lage de
tilsvarende proteiner. Dette må
skje på en nøye regulert måte slik
at alle delfunksjoner blir
kvantitativt tilpasset hverandre. I
praksis betyr dette at man bruker
forskjellige genetiske kontrollele-
menter som påvirker transkrip-
sjon eller translasjon. For å teste
effekt av ulike DNA sekvenser på
proteinproduksjon brukte jeg

blant annet fluorescerende
proteiner som kan enkelt
detekteres. Regulerbare pro-
motere som først og fremst
påvirker transkripsjon er ofte
brukt for å kontrollere produk-
sjon av et rekombinant protein.
En sentral del av arbeidet mitt
var en systematisk kartlegging av
egenskapene til ulike pro-
motersystem. En annen viktig
kontrollregion er DNA region
som koder for den 5’-utranslerte
regionen (5’-UTR). Den ligger
mellom promoter og gen og er
spesiell fordi den påvirker både
transkripsjon og translasjon.
Nyutviklede dataprogrammer
lover å forutsi effekter ut ifra en
5’-UTR DNA sekvens eller til og
med foreslår nye sekvenser med
en forventet effekt (f.eks. høy
proteinproduksjon). Men det har
ikke vært godt samsvar mellom
teori og praksis hittil. Jeg jobbet
med å finne muligheter for å øke
samsvar mellom biologiske data
og bioinformatiske beregninger.
Først og fremst kunne jeg vise at
det var mulig å få mer kontroll
over proteinproduksjon ved å
separere regioner innenfor 5’-
UTR som påvirker transkripsjon
og translasjon. Så klarte jeg å
finne DNA sekvenser som
stimulerte de to prosessene hver
for seg. Sammenlagt hadde disse
en svært positiv, synergistisk
effekt. 
Studiene bidrar til økt for-

ståelse av de mest grunnleggende
mekanismene bak kontroll av
rekombinant proteinproduksjon
for å styre prosessen på en mer
kontrollert måte.
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ledeling. Hvordan cellulær asym-
metri har oppstått, er fortsatt et
ubesvart spørsmål. Dersom
potensialet for asymmetrisk cel-
ledeling er felles for alle
organismer, kan evnen til å
generere asymmetri ligge i asym-
metrien i cellenes DNA. Anda
har i sitt doktorgradsarbeid
indentifisert og fulgt fordelingen
av ulike aymmetriske kom-
ponenter, deriblant DNA, i den
enkle encellede fisjonsgjæren
Schizosaccharomyces  pombe.
Hun har fulgt fordelingen av
kromosomer mellom dattercel-
lene og funnet at kromosom I,
men sannsynligvis ikke
kromosom II og III segregeres
asymmetrisk mellom dattercel-
lene. I tillegg ble det vist at
centrosom-analogen i fisjons-
gjær, SPB, også segregeres asym-
metrisk mellom dattercellene.
Både DNA og SPB duplikeres en
gang per cellesyklus og er knyttet
til hverandre under mitosen. Før
cellene deler seg, finnes det
dermed et kromosom med et
eldre templat og et kromosom
med et yngre templat samt en
gammel SPB og en ny SPB. Både
kromosom I (med det nyere
templatet) og den nye SPBen
hadde en tendens til å segregere
oftere til den ”gamle” datter-
cellen. Det ble derimot ikke vist
noen koblet segregering av det
nye kromosomet og den nye
SPBen til den samme cellen.
Disse resultatene viser at enkle,
encellede organismer slik som S.
pombe kan skille mellom
gammelt og nytt, ihvertfall over
to celledelinger.

Harald Bull
Ragnum for-
svarte den 18.
juni 2014
avhandlingen
”Hypoxia in
prostate
cancer: Gene
expression

profiling in relation to disease
aggressiveness and treatment
interventions” for graden ph.d.
ved Universitetet i Oslo. Arbeidet
ble utført ved Seksjon for strål-
ingsbiologi, Institutt for kreft-
forskning, OUS, Radiumhos-
pitalet med Heidi Lyng som
hovedveileder og Anne Hansen
Ree, Kjersti Flatmark og
Wolfgang Lilleby som
medveiledere.

Hos pasienter med prostata-
kreft er det vanskelig å bestemme
riktig behandlingsintensitet med
dagens utredning. Det er tid-
ligere vist at hypoksiske krefts-
vulster, dvs. svulster med lite

oksygen i vevet, er aggressive og
responderer dårlig på
stråleterapi. I denne
avhandlingen brukte man hel-
genoms genekspresjonsmikro-
matriser for å studere endringer i
biologiske prosesser i hypoksiske
prostatakreftsvulster. Et sett av
gener hvor ekspresjonen viste
sammenheng med sykdoms-
aggressivitet, økt proliferasjon og
redusert overlevelse ble iden-
tifisert, og vi håper dette kan
videreutvikes til verktøy for å til-
passe  behandlingsintensiteten
bedre. En stor andel av geneks-
presjonen i de hypoksiske svuls-
tene var styrt av proteinet
hypoksi-induserbar faktor 1
(HIF1). HIF1 og HIF1-avhengig
genekspresjon ble videre studert i
eksperimentelle dyremodeller og
i vevsprøver fra pasienter som
gjennomgikk hormonblokade i
forkant av stråleterapi. Man fant
at HIF1 og HIF1-avhengig gen-
ekspresjon sannsynligvis ikke kan
brukes for å vurdere svulst-
hypoksi i denne situasjonen,
siden de var nedregulert etter
hormonblokade uavhengig av
oksygennivå. Som et mulig til-
legg til stråleterapi for pasienter
med de mest aggressive krefts-
vulstene ble effekter av
medikamentet vorinostat under-
søkt i prostatakreftcellelinjer.
Vorinostat økte effekten av strål-
ing, også ved bestråling med lite
oksygen til stede, og er derfor et
lovende fremtidig supplement til
stråleterapi mot aggressive pro-
statakreftsvulster.

Thomas Fleis-
cher forsvarte
den 20. juni
2014 sin
avhandling
"Epigenetic
alterations in
breast cancer:
implications

on classification and prognosis"
for graden ph.d. ved Uni-
versitetet i Oslo, Institutt for
Klinisk Medisin. Arbeidet ble
utført ved Seksjon for Genetikk,
Institutt for Kreftforskning, OUS
Radiumhospitalet med Vessela
N. Kristensen som hovedveilder,
og Anne-Lise Børresen-Dale,
Olav Engebråten og Hege
Edvardsen som medveiledere. 

DNA metylering er en
kovalent modifikasjon av
cytosin-basen i DNA, og denne
modifiseringen kan regulere
uttykk av gener ved å påvirke
binding mellom proteiner og
DNA. Fleischers arbeid viser at
klassifisering av brystkrefts-
vulster ved hjelp av hel-genoms-

analyser av DNA metylering kan
dele inn pasientene i klinisk
relevante grupper, og kan derfor
bidra til skreddersydd behand-
ling av kreftpasienter. Videre
viser arbeidet at genekspresion i
brystkreftsvulster er korrelert til
DNA metyleringsnivået i og
rundt gener, og at metylerings-
nivået av cytosin-baser mer enn
100 kilobaser unna transkrip-
sjonsstart kan være korrelert til
ekspresjon av genet. Arbeidet
viser også at metylering av
cytosin-baser kan være assosiert
med både høyt og lavt uttrykk av
et gen. Metylering assosiert med
lavt genutrykk ble ofte funnet i
promotor-området, mens
metylering assosiert til lavt gen-
utrykk ofte ble funnet in gen-
kropp eller 3'UTR. Forskjeller i
DNA metyleringsnivået mellom
brystkreftsvulster og normalt
brystvev fant sted i nesten 7000
gener. Disse forskjellene ble også
oppdaget tidlig i utviklingen av
brystkreft – før svulsten hadde
fått evne til å invadere nær-
liggende vev. Det er ukjent om
DNA metylering kan være en
driver av neoplasi, og derfor bør
videre studier utføres for å
undersøke den kausale
viktigheten av DNA metylering i
utvikling av kreft.

Astrid Elisa-
beth Voorham
Tutturen for-
svarte 20. mai
2014 sin
avhandling
”Enrichment
and iden-
tification of
citrullinated

proteins in biological samples”
for graden ph.d ved Universitetet
i Oslo, Institutt for klinisk
medisin. Arbeidet ble utført ved
Senter for Immunregulering,
Immunulogisk Institutt, Riks-
hospitalet med Burkhard
Fleckenstein, Gustavo de Souza
og Ludvig Sollid som veiledere. 

Revmatoid artritt (RA), bedre
kjent som leddgikt, er en alvorlig
og kronisk autoimmun betenn-
elsessykdom som fører til
destruksjon av ledd. Flertallet av
RA pasienter har immunrespons
mot proteiner med en bestemt
modifikasjon, nemlig
proteincitrullinering, hvor
aminosyren arginin er
enzymatisk konvertert til
aminosyren citrullin.
Citrullinering gir kun en liten
masseøkning, men fjerner én
positiv ladning per modifisert
arginin og kan dermed føre til
dramatiske endringer i proteinets

struktur og evne til å interagere
med andre proteiner.
Proteincitrullinering
forekommer i flere biologiske
prosesser som programmert cel-
ledød og genregulering, men er
også assosiert med sykdommer
som kreft og autoimmune syk-
dommer som multippel sklerose
og RA. Antistoffrespons mot
citrullinerte proteiner er imid-
lertid så spesifikk for RA at disse
brukes som en del av diagnos-
tiseringen av denne sykdommen.
Kunnskapen om hvilke proteiner
som blir citrullinert er likevel
fortsatt begrenset. Iden-
tifiseringen av citrullinerte
proteiner i pasientprøver har
vært vanskelig siden slike prøver
er svært komplekse og
forekomsten av citrullinerte
proteiner lav. I sin avhandling
har Tutturen utviklet teknikker
som muliggjør selektiv anrikning
av disse proteinene fra kom-
plekse prøver. Basert på kjemisk
merking av citrullinsidekjeden
kan citrullinerte proteiner
anrikes for så å identifiseres ved
hjelp av massespektrometrisk
analyse. Utviklingen av slike tek-
nikker vil kunne bidra til større
innsikt i funksjonen av
proteincitrullinering, både i
biologiske prosesser og i forbind-
else med sykdom.

Marthe Løvf
forsvarte 20.
mars sin
avhandling
”Detection of
fusion genes
and novel RNA
variants in
cancer” for

graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo, Institutt for biovitenskap.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for kreftforebygging, Institutt for
kreftforskning, OUS Radium-
hospitalet med Rolf I. Skotheim
og Ragnhild A. Lothe som
veiledere.

Kromosomrearrangeringer
som fører til dannelsen av
fusjonsgener er blant de vanligste
genetiske endringene i kreft og
har blitt identifisert i en rekke
krefttyper. Dannelsen av slike
fusjonsgener resulterer i kimere
sekvenser som kan brukes til
diagnostikk, prognose eller som
mål for kreftbehandlingen. Iden-
tifisering av et fusjonsgen i en
tumor er i dag svært tidkrevende
og avhengig av erfarent personell.
Løvf og medarbeidere har
utviklet en mikromatrisebasert
metode som kan teste for alle
kjente fusjonsgener i étt forsøk
og dermed redusere arbeids-

Vi oppfordrer medlemmene til å vise at 
det lønner seg å annonsere i bladet.

Støtt våre annonsører!

NBS-Nytt takker de 
firmaer som har bidratt

med annonser til dette
nummeret: 
Diatec Monoclonals,
Lab 14, FluidX 
og Puls. 



NBS reisestipend 2013 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


