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Ut på tur – aldri sur

I januar 1989 satt jeg på rommet mitt på søsterhjemmet i Manchester. Paterson
Institute for Cancer Research (Cancer Research Champaign) brukte, og kanskje for-
tsatt bruker, det for sine gjesteforskere. Veilederen min ved Forsvarets Forsknings-
institutt på Kjeller, Erling Seeberg, mente jeg burde reise ut for å lære meg virusbasert
transfeksjon av mammalske celler. I tre måneder vasket jeg alle klærne mine for hånd
(i badekaret), spiste alle måltider i kantinen og ble kjent med alle kinesiske kvelds- og
nattarbeidere, og fikk etter hvert sansen for kinesisk mat. I en frihelg så jeg Manchester
City – Coventry, på den tiden var det aldri utsolgt på ”Maine Road”, Manchester City
var lillebroren i Manchester. Tilbake til laboratoriet - vi hadde også hørt at de hadde en

PCR-maskin slik at vi slapp å flytte PCR-rørene mellom 3 ulike vannbad 30 ganger. Det fungerte; cellene
ble transgene og ved hjelp av PCR fikk vi verifisert at de virkelig var transgene. Men, det aller viktigste, jeg
fant ut at det var en stor fordel om vi fant kolleger med annen ekspertise som kunne bidra på prosjektene
våre, og ikke minst, jeg ble glad i å reise og treffe forskere i andre land (og i Norge). Etter hvert ble det også
5 år i London ved Cancer Research UK og ett år i Strasbourg ved IGBMC, Institut Génétique Biologie
Moléculaire Cellulaire. I skrivende stund nyter jeg det gode liv på konferanse i Santa Fe, New-Mexico,
riktignok med temperaturer som likner på de i Norge. At jeg treffer over 50 tidligere samarbeidspartnere
og kolleger kan vel ikke bare forklares ved at jeg har arbeidet ved flere forskningsinstitusjoner – men
skyldes vel også at jeg sammen med NBS sitt kontaktmøte har passert 50 år. 

Dette ble vel en litt lang innledning for å komme frem til hovedbudskapet i denne lederen; en anbefaling
til alle unge forskere om å ta seg råd til ett – eller fem – år ved en internasjonal forskningsinstitusjon. At
dette er verdifullt vet også Norges Forskningsråd, Den Norske kreftforening, Norsk Biokjemisk Selskap, og
mange andre nasjonale og internasjonale forskningsorganisasjoner, som alle har gode ordninger for å
støtte korte og lange forskningsopphold i utlandet. 

Til sist; det er fortsatt mulig å melde seg på til Norsk Biokjemisk Kontaktmøte på Svalbard. Programmet
inkluderer mange spennende forelesere hvorav en endatil har en Nobelpris. Det hjelper meg også til en
myk overgang til avslutningen av denne lederspalten; EN STOR GRATULASJON TIL EDVARD OG
MAY-BRITT MOSER FOR DERES OPPDAGELSE(R) SOM RESULTERTE I EN VELFORTJENT
NOBELPRIS I MEDISIN.

PRESIDENT
Arne Klungland

Jeg stiller meg i rekken av de mange gratulanter til May-Britt og Edward Moser med
tildelingen av årets Nobelpris i medisin. Denne prisen viser at vi her i landet kan hevde
oss i aller fremnste rekke i andre ”øvelser” enn vintersport. Gratulasjonene går selvsagt i
første rekke til ekteparet Moser, men også deres medarbeidere, NTNU og forsknings-
miljøet i Oslo som dannet grunnlaget for deres utdannelse og interesse for hjerneforsk-
ning. Jon Storm-Mathiesen gir i sin artikkel på de neste sidene mer informasjon om det
arbeidet som ligger til grunn for pristildelingen og også om de miljøene der grunnlaget
ble lagt for den suksess de to senere har oppnådd.

Jeg har i tillegg til å glede meg over pristildelingen vært glad for å se hvordan de to har fremstått i media
etter at det ble kjent at de fikk Nobelprisen. Med sin naturlige nøkternhet, glede og entusiasme har de
fremstått som glimrende rollemodeller for kommende generasjoner av forskere. 

Omtrent samtidig med tildelingen av denne Nobelprisen la regjeringen frem neste års statsbudsjett samt
sin 10-årige langtidsplan. Administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, var raskt ute med å
kommentere at dette var et sterkt budsjett som innebar en kraftig styrking av infrastruktur, interna-
sjonalisering, næringsrettet forskning og verdensledende forskningsmiljøer. Han uttalte at dette ville løfte
Norge ytterligere som forskningsnasjon og sa (med henvisning til Nobelprisen) at når regjeringen nå går
inn for å bygge kvalitet i norsk forskning over tid, så vet vi at det gir resultater. Jeg håper at både regjering
og Forskningsråd bidrar til en slik langsiktig satsing der større deler enn de siste årene går til den frie
grunnforskningen, altså slik som den som ledet til årets Nobelpris.

Jeg har det siste året flere ganger skrevet om problemstillinger relatert til ”impact factor”. Lab Times har i
sitt september hefte en interessant artikkel relatert til ”high-impact” tidsskrifter. Lab Times hadde funnet ut
at frem til midt i august i år var til sammen 11 artikler trukket tilbake i Nature, Science og Cell i 2014 .
Disse artiklene var sitert mer enn 1000 ganger før tilbaketrekning, altså i gjennomsnitt mer enn 90
siteringer per artikkel. Lab Times omtaler også en artikkel fra 2011 der det ble vist at The New England
Journal of Medicine hadde flest tilbaketrekninger og samtidig den høyeste impact factor. Overskriften til
denne artikkelen i Lab Times var ”Time for a retraction penalty?”. Det synes å være på høy tid med en form
for straff. Men hvordan?

I dette nummeret kan dere i tillegg til de faste spaltene, finne omtale av årets Nobelpriser i medisin og
kjemi, Jahrepris, informasjon om Kontaktmøte på Svalbard, nye nettsider til NBS, samt diverse
møtereferater og andre artikler. Jeg håper innholdet faller i smak og ønsker alle lesere en

GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!
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REDAKTØR
Tore Skotland

54

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
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pus i tidlige stadier av sykdoms-
utviklingen. At skader i dette
området gir hukommelsestap er
grundig illustrert ved Brenda
Milners undersøkelser av pasi -
enten ”HM” (Henry Molaison).
John O’Keefe fikk forresten
Kavliprisen i nevrovitenskap
2014, sammen med nettopp
Brenda Milner og Marcus
Reichle, “for the discovery of
specialized brain networks for
memory and cognition”. Han
rakk dermed å få begge de gjeve
prisene (statuttene gjør at mot -
satt rekkefølge ikke er mulig).

Hippocampus og læring – 
”på giganters skuldre”
Edvard og May-Britt Moser har
selv grunnutdannelse i psykologi
fra Universitetet i Oslo, men tok
sine doktorgrader i nevrofysio -
logi under veiledning av Per
Andersen. Per Andersen ledet
oppbyggingen av norsk nevro -
fysiologi og framfor alt utnytt-
elsen av hippocampus til å forstå
generelle prinsipper om hjer -
nens funksjon. I hans laborato -
rium oppdaget Terje Lømo og
Timm Bliss fenomenet LTP
(long term potentiation), det at
en synapse kan trenes til å bli
mer effektiv. Man mener nå at
LTP er en forutsetning for læring
og hukommelse. Dette er også et
emne som venter på en Nobel-
pris. Som elever av Per Andersen
tilhører Moserne genealogien
som springer ut fra ”The Oslo
School of Neuroanatomy”,
grunnlagt av Jan B. Jansen og Alf
Brodal, med kartlegging av
hjernens nerveforbindelser som
hovedtema og med inspirasjons-
linje fra Fridtjof Nansens funda -
mentale arbeid ved Bergens
Museum over nervesystemets
mikroskopiske oppbygning.
Theodor Blackstad introduserte
i tillegg elektronmikroskopi og la
det strukturelle grunnlaget for
senere forskning på hippocam -
pus. Sammen med Andersen
påviste han blant annet de
eksitatoriske og inhibitoriske
synapsene i regionen. 

A
lle vet at Norge kan ta
olympisk gull i lang-
renn, men ”olym -
pisk gull” i biomedi -
sinsk forskning har
vi ikke tatt før. At
May-Britt og Edvard
Moser får den

fysiologisk-medisinske nobel-
prisen er stor begivenhet for
hele nasjonen. Den setter
offent lighetens fokus på grunn-
forskning – forskning drevet av
nysgjerrighet på hvordan
naturen virker. Den viser at
forsk ning i verdenstoppen fak -
tisk lar seg drive i Norge. Dette
er en enorm stimulans for nor -
ske forskere og for unge men -
nesker under utdanning, og
(forhåpentligvis) for myndig -
heter og personer som er i stand

til å bedre finansiering av
grunn forskning – som hele
samfunnet i siste instans hviler
på. Arbeidet som belønnes av -
dekker grunnlaget for steds-
ansen og gir gjennom dette
dypere forståelse av hvordan
hjernen fungerer.

Hvordan vet vi hvor vi er?
Selv om vi lukker øynene, har vi
et bilde av omgivelsene vi er i, og
vi kan med en viss grad av nøy-
aktighet finne fram med øynene
igjen. Synsinntrykk og sanseinn-
trykk fra beina er lagret i hjer -
nen. Nobelprisvinnerne 2014
har oppdaget en viktig del av

Den medisinske 
nobelprisen til Norge for
første gang 

May-Britt og Edvard I. Moser
ved NTNU i Trondheim får
nobelprisen, sammen med
John O’Keefe ved University
College London, ”for their
discoveries of cells that cons-
titute a positioning system in
the brain”. Dette er første
gang nobelprisen i ”fysiologi
eller medisin” går til norske
forskere.

FORFATTER: JON STORM-MATHISEN,
AVDELING FOR ANATOMI, 
UNIVERSITETET I OSLO.
E-post: jon.storm-
mathisen@medisin.uio.no

grunnlaget for hvordan dette
skjer. Det er blitt populært å
kalle det for ”hjernens GPS”, selv
om analogien halter litt. 

Stedceller
Omkring 1970 oppdaget John
O’Keefe at noen nerveceller i
hjernedelen hippocampus var
aktive kun når rotta var på et
bestemt sted, mens andre nerve-
celler var aktive når rotta var på

andre steder. Til sammen dannet
disse ”stedcellene” (place cells) et
kart. Det ble klart at her hadde
man et blikk inn i mysteriet om
hvordan kognitive prosesser
foregår i hjernen. John O'Keefes
og Lynn Nadels bok ”The
Hippo  campus as a Cognitive
Map” (1978, Oxford University
Press, nå på nettet
http://www.cognitivemap.net/)
ble en bestseller. 

Gitterceller
Mellom hippocampus og resten
av hjernebarken ligger entor -
hinal korteks. Gjennom denne
får hippocampus informasjon
fra hele hjernen, inklu dert
bearbeidede sanseinntrykk, og
hippocampus sender impulser
tilbake til entorhinal korteks.
Edvard og May-Britt Moser
fulgte opp arbeidet om stedcel-
lene og fant at også entorhinal -
korteks hadde nerveceller som
var aktive kun når rotta var på

bestemte steder, men hver celle
var aktiv på flere ulike steder.
Det viste seg at disse stedene
danner et regelmessig mønster
av trekanter, et gitter, ikke ulikt
rutenettet på et topografisk kart.
Maskene i nettet er ulike store
for gitterceller (”grid cells”) i
ulike deler av entor hinal korteks.
Gittercellene har varianter som
reagerer på kanter og grenser i
ulike deler av omgivelsene, og
andre varianter som reagerer på i
hvilken retning hodet peker. Det
ser nå ut til at alle pattedyr er
utstyrt med liknende posi-
sjoneringssystem.

Hukommelse og stedsans
Helt fra oldtiden har det vært
kjent at hukommelse og stedsans
henger sammen. Cicero og andre
mestere i retorikk anbefaler
”loci-metoden” (loci er flertall av
locus = sted), og den samme
metoden blir brukt av moderne
hukommelsesmestere. For å
huske poengene i en tale, kan
man i tanken plassere dem på
bestemte steder i for eksempel et
hus der man er kjent. Tils-
varende er problemer med å
finne hjem igjen et tidlig tegn på
hukommelsessvikt ved Alzhei -
mers sykdom, og her rammer
nevrodegenerasjonen spesielt
area entorhinalis og hippocam -

Alt fra grunnen, med 
internasjonalt nettverk og
skarpt fokus
Da Moserne etablerte seg ved
NTNU like etter fullført doktor-
grad, var det ingen virksomhet
der innenfor deres forsknings-
retning. De bygde opp alt fra
grun nen. En nøkkel til suksessen
er at de knyttet til seg den
internasjonale eliten av forskere i
feltet de arbeider i (men det for-
utsetter naturligvis at verdens
beste forskere så seg tjent med
samarbei det). En annen nøkkel
er at de holder et skarpt fokus på
å finne grunnleggende viten
uten å la seg distrahere av krav
om anvende lighet eller annen
støy. Suksess fordrer flere nøkler
– en til er god ”gruppekjemi” –
dette er used vanlig sympatiske
mennesker. Til og med forsøks-
rottene ser ut til å ha det hyggelig
i Moser-gruppa! Prisvinnerne er
raske med å framheve betyd-
ningen av sine medarbeideres
innsats. I denne sammenhengen
bør Marianne Fyhn og Torkel
Hafting nevnes. De var førstefor-
fattere på de første artiklene om
gittercellene i Nature og Science.
Ekteparet Fyhn-Hafting etab-
lerer nå et sterkt forskerteam ved
Universitetet i Oslo.

Solid finansiering er en 
forutsetning
At Moser og Moser kan drive
forskning i verdenstoppen er
først og fremst et resultat av
deres talentfulle og målrettede
arbeid gjennom mange år, men
suksessen hadde ikke vært mulig
uten at NTNU på et tidlig tids-
punkt forsto at gruppen for-
tjente støtte. De har også nytt
godt av Forskningsrådets sats-
ning på fremragende forskning.
Etter hvert har suksessen gjort
dem i stand til å skaffe penger fra
internasjonale finansierings-
kilder hvor romslige bevilgnin -
ger er tilgjengelige forutsatt at
man er blant de beste i verden.
For eksempel har de fått tilslag
fra European Research Council,
og spesielt The Kavli Founda -
tion, som har gitt dem Kavli
Institute for Systems Neuros-
cience, det første Kavli-
instituttet i Norge. Det er å håpe
at den medisinske nobelprisen til
Norge vil stimulere til en
sterkere og mer forutsigbar
offentlig finansiering av nys-
gjerrighetsdreven forskning – og

at potensielle donatorer blir
entusiastiske slik at vi i likehet
med for eksempel Danmark og
Sverige kan få betydelige fonds
som i tillegg til det statlige forsk-
ningsrådet støtter fri forskning.
Norge trenger bedre muligheter
for uetablerte forskere (som også
Moserne var en gang). Samtidig
må vi ha evne til å skaffe norske
fremragende forskningsmiljø
betingelser som ikke overgås om
de skulle flytte utenlands.

John O'Keefes.

Stedceller (place-cells) i
hippocampus fyrer når individet
er på et bestemt sted og danner
derved et kart (O’Keefe et al. 1971)
Illustrasjon: Mattias Karlén
http://www.nobelprize.org/

Gitterceller (grid-cells) i entor -
hinalkorteks fyrer når individet er
på punker som til sammen danner
et triangulært koordinatsystem
egnet for navigering (Moser &
Moser et al. 2005)
Illustrasjon: Mattias Karlén
http://www.nobelprize.org/
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Lysmikroskopi – en
revolusjonerende
utvikling

Årets Nobelpris i kjemi ble
tildelt Eric Betzig, Stefan W.
Hell og William E. Moerner
for å ha sprengt den antatte
grensen for mikroskopets
oppløsning – ved hjelp av
super oppløsnings mikro-
skopi. Hva er bakgrunnen for
at det i år ble gitt en Nobel-
pris i kjemi for lysmikro-
skopi?

F
luoriserende molekyler
som enten kobles
direkte på proteiner
eller som kodes av
gener kan ved lys-
mikroskopi detekteres i
levende celler. I cellen
kan disse definere

enkeltorganeller og deres
dynamikk, gi direkte svar på om
og når enkeltgener skrus på,
brukes til å finne bindings-
kinetikk til enkeltmolekyler og
mye mer. Ved å sette inn (knock

in) fluorescerende fusjons-
proteiner kan en studere eks-
presjon av gener i hele
organismer. Slike studier er
meget viktig i evolusjons-
biologien der en direkte kan
følge genekspresjon fra en
befruktet eggcelle til en voksen
organisme.

Det har ikke alltid vært slik –
de siste 25 år har det foregått en
revolusjon innen lysmikroskopi
og ikke minst koblet til nye

molekylærbiologiske verktøy.
Hva er det som har gjort at
denne mikroskopirevolusjonen
har kommet. Hva er bakgrunnen
for at det i år ble gitt en Nobel-
pris for lysmikroskopi og innen
kjemi? 

Lysmikroskopiens tidsalder
startet allerede på 1600 tallet og
dette åpnet en ny verden. Mikro-
biologien ble født og en ny
mikroverden ble synlig og siden
da har lysmikroskopet vært et av

livsvitenskapenes viktigste verk-
tøy. Mikroskopene ble bedre og
bedre ettersom linsekvaliteten ble
forbedret og da en introduserte
forskjellige fargemetoder for
DNA, kjerne og andre organeller
har en kunnet gi en stadig bedre
beskrivelse av denne mikro-
verden, både innen mikrobiologi
og intracellulær morfologi og
struktur.  Imidlertid var det en
begrensning for den oppløsning
som kunne oppnås med lys-
mikroskopet og i 1873 for-
mulerte Ernst Abbe dette i sin
diffraksjons grense ligning som
kort sagt beskrev at det var
umulig å løse opp to strukturele-
menter som er nærmere
hverandre enn halve bølglengden
for lyset i mikroskopet, altså vel
0,2 mikrometer.  En annen kon-
sekvens av den samme formelen
eller point spread funksjonen er
at det ikke er mulig å fokusere en
laserstråle bedre enn til halve
bølgelengden. Elektronmikro-
skopi (EM) der bølgelenden er
flere tierpotenser mindre, har
ikke denne begrensing – men
EM er nesten umulig å bruke på
levende celler.

Fysikken hadde store fram-
skritt i første halvdel av
nittenhundre tallet og også lys-
mikroskopene ble forbedret ved
å bruke egenskaper av lyset slik
som fase, der en ved å skifte fasen
kunne få frem små indre
cellulære strukturer (fasekon-
trastmikroskopi, 1930, Zernike
fikk Nobelpris i fysikk for dette i
1953) eller mulighetene til å
polarisere lyset (polarissasjons-
mikroskopi, 1950 årene). Dette
var ypperlige teknikker til å
studere levende celler, men med
oppløsning begrenset til 0,2
mikrometer eller dårligere. 

Den oppfinnelse som har
betydd mest for lysmikroskopi av
levende celler er bruk av
fluorescerende proteinmolekyler
som GFP (grønt fluorescerende
protein), og liknende varianter.
Sammen med utviklingen av

hurtige konfokal mikroskop
(laser scanning point mikro-
skop), stadig bedre datamaskiner
og sensitive kameraer kan en
studere celler og vev i 3 dimen-
sjoner og tid, altså 4D. Dette har
fått en enorm anvendelse og
meget fortjent ble det i 2008
tildelt en Nobelpris i kjemi til de
som tok i bruk GFP genet innen
mikroskopi.

”GFP revolusjonen”var ikke
bare for cellebiologi men også
innen nevrologi, fysiologi,
medisin med mer. I dagens post-
genomiske alder kan en knapt
tenke seg et biologisk studie av et
gen der denne teknologi ikke er
benyttet. Vi har også fått ”high
throughput imaging”der en kan
studere funksjon av hele
genomets innvirkning på
spesielle mekanismer slik som
mitose (www.mitocheck.org) ved
å gjøre time-lapse konfokal-
mikroskopi av levende celler.
Innen fysiologi og nevrologi har
to-foton mikroskopet vært
revolusjonerende og innen for
eksempel immunologi kan en
studere de enkelte immuncellers
vandring i immunologiske
organ, reaksjon ved infeksjoner
og andre immunreaksjoner i vev.

En mikroskopiteknikk som
virkelig har revolusjonert studiet
av flercellede organismer og ikke
minst evolusjonsbiologi er SPIM
(Selective Plane Illumination
Microscopy), som ble utviklet av
Ernst Stelzer og hans gruppe ved
EMBL. Prinsippet her er at belys-
ningen er som et tynt ark (sheet),
bare mikrometer tykt og vinkel-
rett på observasjonsretningen, og
det er da ikke noe eksitasjons lys
utenom fokusplanet.  Fluores-
censlyset samles med et standard
mikroskop objektiv og en et lys-
følsomt kamera. Ved hjelp av
dette mikroskopet kombinert
med andre teknikker som
strukturell belysning kan en
studere levende små organismer
på subcellulært nivå. Et SPIM
mikroskop kan også lages meget

enkelt og billig og vil nok
relativet snart være standard på
mange
cellulær/fysiologi/utviklings-
biologi laboratorier over hele
verden.

Det er flere teknologier som
danner grunnlaget til
superresolusjonsmikroskopi som
altså ledet til årets Nobelpris i
kjemi. STED (Stimulated emis-
sion depletion microscopy)
baserer seg på at Stefan Hell fant
på å begrense punktet som ble
observert ved hjelp av to lasere.
En laser som eksiterer
fluorokromet og en annen
”smultring formet”laser som
skrur av lysemisjonen i hele
smultringområdet slik at det kun
blir igjen et lite punkt. Ved hjelp
av dette oppsettet kan en få en
oppløsing bedre enn 50
nanometer, altså betraktelig
bedre enn Abbes diffraksjons-
grense som har vært nærmest
som en naturlov i flere hundre år. 

En annen superoppløsnings-
teknikk baserer seg på at det er
blitt mulig å detektere fluores-
cens fra enkeltmolekyler, en tek-
nikk som ble utviklet av W.E.
Moerner. Dersom det er relativ
lav frekvens av fotoner kan en
matematisk beregne sentrum til
lyskvantet som detekteres og
bruke dette punkt i stedet for
hele lysarealet. Ved å sakte bygge
opp fluorescens bildet av slike
punkt der punkter som er nære
er skilt pga tidsoppløsning kan
en også få en oppløsning som er
bedre enn Abbes begrensing,
faktisk ned mot 20 nanometer.
Dette ble først forslått og senere
utviklet av Eric Betzig, riktignok
sammen med flere kolleger der
fotoaktivert fluorescens prober
og andre nye fluorescensprober
spilte en hovedrolle.

På tross av at superoppløs-
nings mikroskopi er i startfasen
og enda ikke har fått vist sitt fulle
potensiale valgte nobelkomiteen i
kjemi å tildele årets pris til denne

teknikken. Mest sannsynlig er
dette en pris til utviklingen av
alle fantastiske mikroskopitek-
nikker de siste 20-25 år og til den
betydning dette har hatt for alle
”life sciences” inkludert biokjemi.
At det ble superoppløsning og
ikke de andre teknikkene som er
minst like revolusjonerende
skyldes nok at denne teknikken
har brutt en allment akseptert
grense for lysmikroskopi, et gjen-
nombrudd som lett kan iden-
tifiseres. Mikroskopiutviklingen
kommer av et aktivt samarbeid
innen mikroskopi over hele
verden, og bedre detektorer,
datamaskiner, elektronikk
mikroskop, linser og kameraer
har vært bakteppet for denne
utviklingen som på langt nær er
over og vi vil i de neste årene for-
tsatt se en rivende utvikling. At
det kun er 3 forskere som kan
tildeles nobelprisen i dette feltet
er synd. Det er mange flere som
skulle vært med. Som jeg har for-
søkt å vise i denne artikkelen er
det et skikkelig teamarbeid som
vi alle kan nyte godt av. 

Utnytter vi disse teknikkene
bra nok på den hjemlige arena?
Hva er strategien for imaging
innen livsvitenskapene i Norge
og i Europa? I neste nummer av
NBS-Nytt vil vi beskrive hvordan
imaging nå bygges opp ved hjelp
av EUs prosjektprogram
EuroBioImaging som en del av
ESFRI programmet.

For vitenskapelig bakgrunn for
superoppløsning og fascinerende
beskrivelse av prisvinnernes
aktivitet, se pdf fil på følgende
lenke:
http://www.kva.se/sv/Priser/

FORFATTER: ODDMUND BAKKE,
INSTITUTT FOT BIOVITENSKAP, 
UNIVERSITETET I OSLO
E-post: oddmund.bakke@ibv.uio.no

Mitokondrier (røde)  og mikrotuli (grønne) avbildet med superresolusjons mikroskop, STORM teknikk. Små
bilder: vanlig fluorescensmikroskopi sammenliknet med STORM superresoluson. Foto av Stefan Balint and
Melike Lakadamyali, Barcelona.
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Anders Jahres
medisinske pris 2014

Anders Jahres store
medisinske pris på 1 million
kroner ble i år tildelt Kristian
Helin, København for bane-
brytende bidrag innen
epigenetikk, mens prisen til
yngre forskere (kr 400 000)
ble delt mellom Rickard
Sandberg, Stockholm og
Sampsa Hautaniemi,
Helsingfors. Her følger en
beskrivelse av av Helins
arbeid.

A
nders Jahres medi -
sinske hovedpris ble
i år tildelt Professor
Kristian Helin ved
Biotech Research
and Innovation
Centre (BRIC), Uni-
versitetet i Køben -

havn, for hans betydningsfulle
forskning innenfor epigenetikk.
Hans arbeid har bidratt til en
økt forståelse for hvordan
normale celler reguleres, samt
identifisering av epigenetiske
endringer som skjer i kreftceller.
Kjennskap til disse endringene
er viktige for blant annet å
kunne utvikle bedre behand-
lingsformer for kreftpasienter.

Selv om DNAet er så godt som
identisk i alle kroppens celler, er
det stor forskjell på ulike celle- og
vevstyper. Epigenetikk betyr
”over genetikken” og  bidrar med
et ekstra lag av informasjon, en
guide som forteller cellen hvilke
deler av DNAet som skal benyt -
tes til enhver tid. Gener som ikke
er nødvendige kan midlertidig
skrus av med epigentiske meka -
nis mer, som inaktiverende DNA
metylering, modifikasjoner av
histoner og remodellering av
nukleosomer. Felles for disse er at
de påvirker pakkingen av DNA
og dermed også genuttrykket. 

I eukaryote celler pakkes DNA
rundt små nøster av histonprote -
iner som sammen danner et
nukleosom, byggestenene i
kromatinet (Figur 1). N-terminal
halene til histonene stikker ut av
nukleosomene og kan modifi -
seres slik at kromatinstrukturen
enten blir mer åpen eller mer
kompakt. Gener som befinner
seg i områder med tettpakket
kromatin er mindre tilgjengelige
for transkripsjonsmaskineriet og
transkriberes i mindre grad enn
gener som befinner seg i områ -
der med en løs og åpen kromat-
instruktur. Formann i utdelings-
skomiteen for Anders Jahres
medisinske priser, Professor

Harald Stenmark, symboliserte
dette med en jojo under selve
prisutdelingen i Universitetets
Aula, der tråden symboliserte
DNAet og om det var tilgjengelig
for transkripsjon eller ikke.
Spesifikke enzymer er ansvarlig
for å sette på og fjerne de ulike
modifikasjonene på histonhal -
ene, og inkluderer blant annet
Polycomb Gruppe (PcG) pro -
teiner, som Helin har gjort bane-
brytende forskning på. De fleste
av disse proteiner fungerer i
transkripsjons-repressive kom-
plekser (PRC1 og PRC2), hvor de
modifiserer histoner og skrur av
målgener. PcG proteiner er
essen sielle for en normal utvik -
ling, differensiering og prolifera-
sjon, og de er ofte deregulert i
kreft.

Helin ble først interessert i
PcG proteiner under et forsk-
ningsopphold i Italia for mer enn
10 år siden. Gruppen hans iden-
tifiserte da ulike PcG proteiner
som nedstrømsmål for pRb-E2F
signaleringen, som har en svært

sentral rolle i reguleringen av cel-
lesyklus. Videre funksjonelle stu-
dier viste at flere av disse prote -
inene var essensielle for prolife -
ra sjon, og at de også var deregu -
lert i ulike svulsttyper. Helin har
senere vært en viktig bidragsyter
til økt kunnskap om de ulike
kompleksene, PRC1 og PRC2, og
hvordan de rekrutteres til
målgener. Tradisjonelt har man
trodd at rekrutteringen foregår
på en hierarkisk måte, hvor
PRC2 rekrutteres først og kata-
lyserer metyleringen av et
bestemt sete på halen til histon
nummer 3 (H3K27). Dette
skaper et bindingssete for PRC1
som videre merker histon H2A
med ubiquitinylering. Forsk-
ningsgruppen til Helin har vist at
PRC1 også kan rekrutteres til
CpG øyer i promoterområdene
til gener uavhengig av PRC2, og
nye funn i feltet indikerer at
varianter av PRC1 faktisk kan
rekruttere PRC2. Kjennskap til
hvordan denne rekrutteringen
foregår er viktig for en bedre for-
ståelse for rollen PcG proteiner

har i både normal- og kreft-
utvikling. Helins gruppe har
videre demonstrert at binding av
PRC2 til DNA styres av genets
transkripsjonstilstand, og at
PRC2 binder umetylerte CpG
øy-promotere som allerede er
avskrudd. Dette sannsynliggjør at
PRC2 fungerer ved å opprett-
holde tap av genuttrykk, fremfor
å bestemme selve genuttykket.

Metylering av histoner var i
lang tid ansett for å være en
permanent epigenetisk modifi -
kasjon, frem til ulike grupper,
inkludert Helins, på midten av
2000 tallet rapportere om funn
av enzymer som kunne fjerne
denne metyleringen, såkalte his-
ton demetylaser. Flere av disse
har vist seg å være deregulert i
ulike krefttyper, og har blitt
ansett for å ha potensial som mål
for kreftterapi. På bakgrunn av
blant annet dette dannet Kristian
Helin med flere firmaet EpiTera -
peutics i 2009. Firmaet utgår fra
BRIC og har som mål å utvikle
små molekylære hemmere mot

ulike epigenetiske mål, inkludert
histon demetylaser og metyl-
transferaser. Epigenetisk terapi er
et voksende fagfelt det er knyttet
store forventninger til. Men til
tross for fremragende forskning
innenfor feltet er den funk-
sjonelle rollen til de ulike enzym -
ene fremdeles uklar. Det har for
eksempel blitt vist at de både kan
fremme og beskytte mot kreft,
noe som gjør utvikling av
medikamenter utfordrende.

FORFATTERE: HEGE MARIE VEDELD
OG GURO ELISABETH LIND, SEKSJON
FOR KREFTFOREBYGGING, INSTITUTT
FOR KREFTFORSKNING, 
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Fra venstre Harald Stenmark (formann i utdelingskomiteen), Kristian Helin, Richard Sandberg og Sampsa
Hautaniemi.

Fig. 1. Epigenetiske mekansimer.  Det finnes ulike lag av epigenetisk regulering som påvirker uttrykket av
gener, inkludert DNA metylering, modifisering av histoner og remodellering av nukleosomer. Kombinasjonen
av disse modifikasjonene bestemmer hvor tett pakket kromatin er, og dermed hvor tilgjengelig gener er for
transkripsjon. Modifisert fra Nature 454 (2008) 711-715.
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Lipids as molecular 
switches

An International workshop
on lipid research “Lipids as
molecular switches” was held
at the Anargyrios and
Korgialenios School on the
island of Spetses, Greece, on
August 25 - 30, 2014. The
course is supported by FEBS,
and is organized each second
year in the same beautiful
location by the joint efforts of
prof. B. Helms and prof. K.
Wirtz. I am very grateful to
NBS for receiving the travel
grant to participate in this
workshop.

T
he purpose of the
meeting is to bring
together leading lipid
researchers and
young scientists to
discuss the ongoing
research in the lipid
field, as well as

address technological advances
in the field. Each year the
course covers different topics on
lipid research, this year being
focused on the involvement of
lipids as individual molecules in
various biological processes
such as lipid sensing, mem-
brane traffic, amyloid for-
mation, and lipid-protein
interactions. The program was
divided over four days. The key
topic of the day was presented
by several leading researchers in
the field, and followed by short
presentations from selected
students. Also, at the end of
each day, the enabling tech-
nology sessions were included,
where recently developed tech-
nologies for lipid research, such
as GFP visualization, NMR of
lipid-protein complexes,

stimulated emission depletion
(STED) microscopy, and high-
end lipidomics by mass
spectrometry were introduced.
Finally, each evening was
concluded with a round table
discussion between participants
and lecturers, which was held in
an informal atmosphere of
traditional Greek restaurants. 

The topic of the first day was
“Lipids as molecular switches in
membrane traffic”. Prof. M.
Meinecke (Göttingen, Germany)
and prof. V. Kagan (Pittsburgh,
USA) discussed the role of
certain lipid species and lipid
binding proteins in the for-
mation and maintenance of
membrane curvature, such as
mitochondria cristae, and gave
examples of how lipids can be
involved in signaling for
autophagy or apoptosis.
Following, dr. J. van Galen
(Barcelona, Spain) presented
recent findings which suggest
that sphingomyelin (SM) is
required for transmembrane
protein organization into

functional enzymatic domains at
the trans-Golgi network (TGN).
When HeLa cells are treated with
very short chain ceramide
(ceramide-C6), the overall levels
of SM do not change, but cells
produce a pool of short-chain
SM. Accumulation of short-
chain SM in Golgi membranes
perturbs Golgi
compartmentalization and
protein transport in the Golgi
complex, which in turn leads to
defects in glycosylation and thus
mislocalisation of TGN46
proteins.

The first technology session
was opened by prof. H. Riezman
(Geneva, Switzerland) who is a
leading researcher in systematic
lipidomics. Riezman presented
how combination of various
approaches such as genetics, bio-
chemistry, cell biology, and lipid
mass spectrometry enables them
to study genetic control of lipid
metabolism and to correlate the
quantity of particular lipids with
their functions in yeast. This first
exciting day also included a short

talk by the founder of this work-
shop, prof. K. Wirtz (Utrecht,
The Netherlands), who
introduced us to the history of
the island of Spetses and the
famous heroine of the Greek War
of Independence, Laskarina
Bouboulina, who lived there in
19th century.

The lectures of the second day
were focused on the functions of
lipids in amyloid formation and
Alzheimer’s disease, with key
talks given by prof. B. Helms
(Utrecht, The Netherlands), prof.
Z. Leonenko (Waterloo, Canada)
and prof. P. Kinnunen (Aalto,
Finland). The research on lipid
function in amyloid formation is
yet a new but rapidly emerging
field. There are exciting data
showing that aggregation of
amyloid-β protein depends on
membrane lipid composition.
For example, the 99-residue
transmembrane C-terminal
domain (C99, also known as β-
CTF) of the amyloid precursor
protein (APP) has recently been
shown to form 1:1 complexes
with cholesterol. It is suggested
that APP association with choles-
terol induces conformational
changes and APP localization to
lipid rafts which in turn favors
APP cleavage by β- and γ-
secretases and a release of
amyloid-β peptides (Aβ). On the

contrary, α-secretase cleaves APP
within the Aβ domain, thus
preventing Aβ generation, and is
considered to be part of the non-
amyloigenic pathway of APP
processing. Prof. C. Sanders
(Nashville, USA) presented a
model of how cholesterol bind-
ing to APP could regulate its
processing due to confor-
mational changes and altered
presentation of α- and  β-
secretases cleavage sites.

The third day of the course
was focused on lipid-protein
interactions. Dr. A. C. Gavin
(EMBL, Germany) introduced a
quantitative liposome micro -
array-based assay (LiMA) to
measure protein affinity for
binding to lipids. Prof. H.
Stenmark (Oslo, Norway) gave a
comprehensive talk on the
diverse functions of phosphati -
dy linositol 3-phosphate (PI3P)
in the regulation of cytokinesis
and endosomal sorting through
the interaction with PI3P-bind-
ing proteins. The last of the key
lectures was given by prof. P. Bas-
sereau (Paris, France) on the
cellular trafficking and mem-
brane curvature. Bassereau
introduced an elegant method to
mechanically produce artificial
membrane tubules by pulling a
tiny membrane area of the giant
unilamellar vesicle (GUV). Such

an approach allows to measure
energy that is required for the
formation of the tubule, as well
as to study the impact of mem-
brane binding proteins on the
membrane curvature. Inter-
estingly, using this method
membrane shape alone was
shown to be sufficient to induce
trans-membrane protein
compartmentalization in or out
of highly curved membrane
regions. 

The last day of the course
covered the topic “Lipids as
molecular switches in lipid sens-
ing”. Dr. C. Loewen (Vancouver,
Canada), prof. J. Holthuis
(Osnabruck, Germany) and prof.
V. Olkkonen (Helsinki, Finland)
presented their findings on how
specific lipids such as
phosphatidic acid (PA) and
sphingomyelin are sensed by the
cell, and how lipids can affect the
activity of lipid sensing proteins
such as oxysterol-binding protein
and ceramide transfer protein
(CERT). For example, dr. C.
Loewen showed that protein
binding to PA depends on intra -
cellular pH and the protonation
state of its phosphate head
group. Hence, PA functions as
pH sensing molecule in yeast:
glucose starvation leads to
decrease in intracellular pH
which in turn reduces binding of

PA to a transcription factor Opi1.
Once released from PA, Opi1 is
trasnlocated into the nucleus and
represses phospholipid metabolic
genes. This enables coupling of
membrane biogenesis to nutrient
availability in yeast.

In addition to key lectures,
several students, including me,
were selected to give short talks
presenting their own projects.
Thus, on the last day of the
workshop, I gave a short talk
with the title "Lipid dynamics in
cultured cancer cells", where I
presented my study on how cell
density affects lipid composition
and intracellular transport in
cultured HeLa and HEp-2 cells
(Kavaliauskiene et al: Cell Mol.
Life Sci. 71 (2013) 1097).

Finally, to encourage social
interaction between the students
and the lecturers, each day of the
workshop was closed by informal
round table discussions between
the students and the lecturers in
traditional Greek restaurants.
Each student was allowed to
choose a lecturer, and each of the
lecturers was allowed to
accompany no more than eight
students for the evening. This
encouraged a very close and
informal communication
between everybody, and in my
opinion, was of great success.  

AUTHORS: SIMONA KAVALIAUS -
KIENE, DEPARTMENT OF 
BIOCHEMISTRY, INSTITUTE FOR
CANCER RESEARCH, 
OSLO UNIVERSITY HOSPITAL
E-mail: simona.kavaliauskiene@rr-
research.no

Støtt våre annonsører!

NBS-Nytt takker de firmaer som har
bidrattmed annonser til dette nummeret: 
Pedro Consulting, Nerliens Meszansky,
Puls og BioStruct. 

Vi oppfordrer medlemmene 
til å vise at det lønner seg å annonsere i
bladet.
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Jeg var så heldig å få tildelt
reisestipend fra NBS slik at
jeg straks etter fullført mas-
tergrad kunne bli med forsk-
ningsgruppen på ”11th  Con-
gress of the International
Society for the Study of Fatty
Acids and Lipids” (ISSFAL)
som ble avholdt i Stockholm i
sommer fra  28.juni til 02.
juli. Dette var første gang den
årlige ISSFAL konferansen
ble holdt i et nordisk land, og
det var over 600 deltakere.

Selve konferansen ble åpnet av
professor Jesper Haeggström
med en forelesning om det
nyeste innen forskning på
eikosanoider. Eikosanoider er
signalmolekyler som stammer
fra omega-3 og omega-6 fett-
syrer. Mengde inntak og for-
holdet mellom disse via dietten
påvirker ulike fysiske prosesser,
der omega-6 derivater hoved-
sakelig er pro-inflammatoriske,
mens omega-3 derivater i større
grad blir sett på som anti-
inflammatoriske.

Alle dagene var det et par
fellesforelesninger, samt flere
parallelle presentasjoner med
ulike temaer som inkluderte lipid
mediatorer, DHA og hjernefunk-
sjon, ernæring under graviditet
og hos nyfødte, lipidomics, fett-
syrer og psykriatri, metabolisme
og funksjon av brunt fett,
desaturaser og elongaser, og fett-
syrers rolle i ulike sykdommer,
inkludert diabetes, infeksjonssyk-
dommer, overvekt, alzheimer,
kreft, og hjerte- og kar syk-
dommer. Mellom de ulike
bolkene med parallelle presenta-
sjoner, var det satt av tid for

poster presentasjoner, en fin
mulighet til å få et innblikk i hva
ulike forskningsgrupper jobber
med. Vi hadde lagd en poster der
resultatene fra mitt masterpro-
sjekt var oppsummert.

Et interessant og ikke minst
underholdende innslag var mid-
dagsdebatten som ble avholdt på
Nalen restaurant. Temaet var
”det er på tide å oppdatere
mettet fett anbefalinger”, noe
som viste seg å skape en tidvis
heftig og ikke minst morsom dis-
kusjon. To oppnevnte debattan -
ter (en for og en mot mettet fett),
samt ivrige publikummere,
deltok med stort engasjement 

For meg var det utrolig
inspirerende å høre om de
mange potensielle bruksområder
til ulike lipider. Det var spenn-
ende å få et innblikk i den nyeste
forskningen på fettsyrer innen
bl.a. immunologi, aldring,
nevrologi, psykiatri, fedme og
kreft, i tillegg til at vi fikk en fin
innføring i lipiders viktige rolle i
generell helse.

Lipidkongress 
Stockholm

FORFATTER: HELLE SAMDAL,
LABORATORIESENTERET FOR BARNE-
OG KVINNE SYKDOMMER, NTNU
E-post: hellesamdal@gmail.com

P
rosjektet jeg arbeidet 
med var tilknyttet 
forskningsgruppen 
«Marine fatty acids

and cancer research
group»
(http://www.ntnu.no/l
bk/kreft) under ledelse

av Svanhild Schønberg, NTNU.
Forskningsgruppen undersøker
blant annet om omega-3 (n-3)
fettsyrer kan ha et potensiale i
fremtidig behandling av kreft
og/eller som et supplement til
allerede etablert kreftbehand-
ling. Dokosaheksaensyre (DHA,
22:6 n-3) er en omega-3 fettsyre
som det finnes spesielt mye av i
feit fisk, og har vist seg å ha
mange gode helseeffekter. Målet
med min masteroppgave var å
undersøke hvordan veksten av
humane tarmkreftceller
påvirkes av DHA og hvilke
signalspor som blir indusert.
Basert på tidligere publika-
sjoner fra vår forskningsgruppe,
var vi spesielt interessert i å

undersøke hvordan DHA
påvirker sentrale proteiner i
endoplasmatisk retikulum (ER)
stress responsen i kreftceller.  

ISSFAL konferansen dekket
mange områder, både fettsyrers
biokjemi og metabolisme,
lipiders rolle i generell helse og
utvikling, samt potensielle
behandlingsformer ved ulike
sykdommer. Vi fikk en innføring
i det siste innen lipidforskning
ved at vi deltok på et innledende
oppdateringskurs om lipider. I
tillegg var vi med på en middags-
debatt og på en frokost hvor vi
fikk muligheten til å diskutere
med forskere med mange års
erfaring innen lipidforskning. 

Lipid oppdateringsseminaret
som ble holdt den første dagen
var en grei innledning, der
internasjonalt anerkjente fors-
kere presenterte det mest sentrale
og omdiskuterte innen fett-
syreforskning. Professor Artemis

Simopoulos er kjent for sitt fokus
på viktigheten av riktig balanse
mellom omega-3 og omega-6
fettsyrer, mens professor Michael
Crawford presentasjon handlet
om betydningen av DHA i
menneskets evolusjon. Professor
Nicolas Bazan hadde hovedfokus
på viktigheten av DHA og lipid
mediatorer i forhold til retinal-
og hjernefunksjon, mens rollen
til DHA i fosterutvikling og i den
postnatale perioden ble
presentert av professor Robert
Gibson. En av verdens fremste
forskere innen ernæring, hjerte-
og kar epidemiologi, og folkeh-
else, Professor Dean Kromhout,
fokuserte på viktigheten av et
balansert inntak av ulike fettsyrer
i forebygging av hjerte- og kar
sykdommer. Dagen ble avsluttet
med en fantastisk velkomst-
middag i Stockholm rådhus, som
for øvrig er det samme stedet
hvor Nobelpris middagen
avholdes.

Akademia og industrien
Det tredje lunsjseminaret "Akademia og industrien" ble organisert av BIOSTRUCT (den norske doktorgradsskolen innen

strukturbiologi) og fant sted i auditoriet i Vilvite-senteret, Bergen, tirsdag 14. oktober. Master- og doktorgraderstudenter og post-

doktorer kom for å høre på de to seminarene gitt av representanter fra bioteknologisk industri- og innovasjon. Maja Mujic fra Bergen

Teknologioverføring og Frank Mikkelsen fra Biosense fortalte om sine bedrifter og karrierehistorier. Begge beskrev hvordan de i hver

periode av sin karriere så etter måter å kombinere tidligere erfaring og utdanning med utfordringer i sine nye stillinger. Et felles tema i

deres historier var at det var viktig å være klar for endringer i motivasjon, prioriteringer og fokus når du skal gå fra et miljø til et annet.

Maja Mujic hadde klart å kombinere forretningserfaring og utdanning med sin doktorgrad innen biomedisinske applikasjoner, mens

Frank Mikkelsen hadde jobbet med oppstartbedrifter og oppleve boom-and-bust sykluser. Han understreket viktigheten av å være klar

for endring, og av å forstå behovene til dem som finansierer en bedrift. Mange spørsmål ble stilt og svart på under samtalene. Sam-

lingene ble etterfulgt av bagetter, kaker, frukt og kaffe, sammen med en trivelig fortsettelse av diskusjonen rundt karriere og muligheter.

Det var 16 deltakere som deltok i tillegg til innleggsholderne og arrangør.

Øyvind Halskau 
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”Building the Cell”

Det første internasjonale
møtet ”Building the Cell” ble
avholdt i vakre Paris fra 24-
26. september 2014. Omtrent
250 deltakere var tilstede på
konferansen, som var delt inn
i seks sesjoner med ulike
tema som omhandlet alt fra
cytoskjelettet og regulering av
cellers form, til dynamikken i
intracellulær trafikkering.
Jeg deltok med støtte fra NBS.  

M
øtet ble organi -
sert av SBCF
(The French
Society for Cell
Biology), og fant
sted ved Institute
Pasteur i Paris.
Konferansen

gikk over tre dager, og var delt
opp i seks sesjoner med ulike
temaer, i et ganske tettpakket
program. Den første sesjonen
tok for seg membranene i
cellen, som er svært dynamiske.
Foreleser J.Lippincott-Schwarts
(fra NHI, USA) holdt et svært
interessant foredrag om mito-
kondrier og autofagi under
stress, og forklarte hvordan
celler under stress kan bryte
ned sine egne bestanddeler for å
få mer energi til å utføre sine
oppgaver i kroppen. Videre
snakket andre foredragsholdere
om siste nytt innenfor
endocytose, som er betegnelsen
på hvordan celler tar opp

materiale fra utsiden, og
hvordan cellenes cytoskjelett
(filamenter og strukturer som
skal støtte opp cellen og gi
cellen mulighet til å kunne
bevege seg) er viktig for dette. 

Tirsdag ettermiddag fikk vi
flotte introduksjoner om betyd-
ningen av cytoskjelettet for cel-
lenes form og funksjon, før det
ble tid for den første poster-
sesjonen. Dessverre gikk lyset i
hele bygningen idèt det hele
startet! Heldigvis fikk
organisatorene det raskt opp å gå
igjen, og posterne ble flyttet til et
annet rom hvor det var større
plass til mingling og ikke minst
lys nok til å se både posterne og
hverandre. Etter litt kaffe og
croissants og mye fagprat, ble det
tid for dagens siste forelesning
med keynote speaker P. Cossart
(fra Institute Pasteur), som
omhandlet hvordan bakterielle
patogener kan studeres for å
finne ut mer om ulike
trafikkeringsruter i cellen.

Den tredje sesjonen startet
onsdag morgen og handlet mer
om celler og patologi, det vil si
hvordan ulike feilsignaliseringer
og feil i den intracellulære
trafikken kan påvirke cellene
negativt og føre til sykdommer.
Særlig foreleser M.Sixt (IST,
Østerrike) var veldig interessant i
sitt foredrag om hvordan
leukocytter, som er celler fra
immunsystemet, kan utnytte
ulike deler av cytoskjelettet til å
migrere på ulike måter og med
ulik fart, og hvordan dette kan
påvirke deres vandring rundt i
kroppen på leting etter
patogener.

Etter denne sesjonen var det
på ny tid for poster-presenta-
sjoner, denne gang med lys. I til-
legg til undertegnedes poster var
det godt over hundre andre pos-
tere som skulle presenteres, og
det var livlige og høylytte faglige
diskusjoner overalt. Videre for-
tsatte møtet med neste sesjon,
som omhandlet regulering av
genuttrykk, særlig i tilknytning
til kreft. 

FORFATTER: MARITA BORG, 
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, 
UNIVERSITET I OSLO
E-post: m.j.h.borg@ibv.uio.no

Kvelden ble avsluttet med en
gallamiddag om bord på en båt
på Seinen, hvor alle spiste og
hygget seg mens vi rolig kjørte
forbi kjente monumenter som
bl.a. Eiffeltårnet og Notre Dame.
Etter middagen var det fest og
dans utover natten for de som
ønsket det. 

Møtets siste dag startet tidlig
med den femte sesjonen, som
omhandlet fysikk og modellering

av celler. Spesielt interessant var
foredraget fra M.Thery (fra CEA,
Frankrike) hvor han forklarte om
cellers evne til å merke geomet-
riske og fysiske faktorer og til-
passe seg  disse. Thery hadde
også laget ”Building the Cell”-
logoen, som viser Eiffeltårnet
dekket av celler. De fleste trodde
at logoen var laget i photoshop,
men det viste seg at Thery hadde
designet dette ved å la celler
vokse på fibronektin-dekkete

mikroskåler formet som
Eiffeltårnet! Cellene var videre
farget med antistoffer for cel-
lekjernen (i blått) og cyto-
skjelettet (aktin i grønt og
vinculin i rødt), og illustrasjonen
ble navngitt ”When cells light up
the Eiffel tower”. Den siste og
sjette av sesjonene handlet om
vev mer enn om celler, og
inkluderte også temaer som
stamceller og kreft. 

Mange av foredragsholderne
imponerende bilder og filmer av
levende celler, og flere hadde
resultater fra svært avanserte
mikroskopi-teknikker. Det var et
høyt faglig nivå på konferansen.
Siden det var så stor bredde i det
som ble presentert, var det noe
nytt for alle. 

Cinzia Progida tildelt Lab Norges forskningspris
Cinzia Progida har en master-
grad i molekylær biologi og en
ph.d. fra Universita Cattolica del
Sacro Cuore i Roma. Hun er nå
postdoktor i professor
Oddmund Bakkes gruppe ved
Institutt for biovitenskap ved
Universitetet i Oslo. I begrunn-
elsen for prisen legges det vekt

på hennes store produksjon av
vitenskapelige artikler.
Divisjonsdirektør Jesper
Simonsen fra Norges forsknings-
råd sto for selve tildelingen, som
fant sted under bransjemessen
Lab 14.
Med denne prisen ønsker Lab

Norge å løfte frem forskning i

naturvitenskaplige laboratorier
og hedre unge forskere under 35
år. Lab Norges forskningspris
deles ut hvert tredje år i forbind-
else med Lab-messene eller annet
arrangement i regi av Lab Norge. 

Redaktøren

Cinzia Progida er tildelt Lab
Norges forskningspris for
2014. Prisen er på 100 000
kroner, og hun fikk den for
sitt arbeid med molekylære
mekanismer som styrer
transporten inne i cellene,
spesielt studier av Rab-
proteiner. 

Prisvinner Cinzia Progida sammen med utdeler og jury. Fra venstre professor Øyvind Mikkelsen, divisjons-
direktør Jesper Simonsen, prisvinneren, fungerende jurymedlem professor Lars Mørkrid og professor Arne
Klungland.



BILAG NBS-NYTT 4 - 2014



BILAG NBS-NYTT 4 - 2014 BILAG NBS-NYTT 4 - 2014



23

BILAG NBS-NYTT 4 - 2014

Referat:
1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Kristian Prydz ble valgt til referent.
3. Referat fra NBS ekstraordinære generalforsamling 2014 

ble godkjent.
4. Styrets beretning ble gitt av generalsekretæren. NBS og NBS-nytt 

er nå formelt slått sammen. Det betyr at det ikke må fattes årlige 
vedtak om å overføre midler fra NBS til NBS-nytt. Det var ingen 
generalforsamling høsten 2013. Dermed fikk denne generalfor-
samling framlagt regnskap for to kontaktmøter og to årsregnskap 
for NBS/NBS-nytt. Det er fortløpende etter søknad delt ut 
reisestipend til master- og ph.d.-studenter på til sammen omtrent 
200.000 kroner. En del lokale faglige arrangementer har også 
mottatt støtte. Generalsekretæren framla oversikt over mottakere 
av støtte i begge kategorier.

5. Regnskapet for kontaktmøtet 2013 (Lillehammer) ble lagt 
fram og godkjent.

6. Regnskapet for kontaktmøtet 2014 (Røros) ble lagt fram 
og godkjent.
Kommentar: Normalt mottar arrangørene av kontaktmøter et 
forskudd fra NBS som tilbakeføres når regnskapet er gjort opp. 
Det skal da føres både på inntekts- og utgiftssiden. Kontaktmøtet 
2013 ble bevilget kr 120 000 i støtte fra Norges Forskningsråd. 
Siden møtet gikk med et solid overskudd, har denne 
bevilgningen ikke blitt utbetalt. Formodentlig vil det samme skje 
når det gjelder 2014-Kontaktmøtet, som også gikk med et bra 
overskudd. Støtten fra Norges forskningsråd må altså betraktes 
mer som en garanti mot underskudd på møtene enn som en 
inntektskilde. Det ble diskutert om man i stedet for å søke om 
generell økonomisk støtte til møtet fra NFR burde søke om 
spesifikk finansiering av foredragsholdere eller subsidiering av 
studenter.

7. Regnskapet for NBS/NBS-nytt 2012 ble godkjent. Underskuddet 
var større enn vanlig, hovedsakelig fordi inntektene fra 
Kontaktmøtet var lavere enn de ofte er.

8. Regnskapet for NBS/NBS-nytt 2013 ble godkjent. Dette er gjort 
opp med et lite driftsunderskudd. Samtidig manglet informasjon 
om resultatet fra vintermøtet 2011 arrangert i Tromsø.

9. Budsjett 2015. Budsjettet ble godkjent. Det tas sikte på å dele ut 
reisestipend fortløpende etter søknad også i 2015. Det er 
budsjettert med 300.000 til dette formål.

10. NBS nettsider. Det har vært enighet i NBS sitt styre (og 
medlemsmasse) om at nettsidene bør fornyes og gjøres så 
brukervennlige som mulig. To leverandører har vært forespurt og
valget har falt på bit-fix.com. Etablering av nye nettsider koster 
omtrent NKr 60-70.000. Noe vedlikeholdsutgifter må påregnes.

11. Orienteringssaker.
Øyvind Halskau orienterte om Kontaktmøtet 2015 som 
arrangeres på Svalbard av Bergensmiljøet. Påmeldingsløsningen 
var ikke endelig tilgjengelig, men var like om hjørnet.
Valgkomitéen ledet av Rune Male arbeider med henblikk på å 
finne ny president til NBS til å etterfølge Arne Klungland fra og 
med 2016. Det bør velges en «president elect» på Kontaktmøtet 
2015. Arne Klungland har vært president i to perioder og ønsker 
avløsning. Generalsekretær Tom Kristensen går av med pensjon i 
2015, men er villig til å fortsette nok en 4-års periode, dersom 
han har fortsatt tilgang til kontor og andre fasiliteter ved sin 
nåværende arbeidsplass, Institutt for biovitenskap, UiO.

Eventuelt
Intet under eventuelt.

Blindern 30. oktober 2014

Kristian Prydz
(referent)

Generalforsamling i Norsk 
Biokjemisk Selskap 
Mandag 27. oktober 2014. Rom 2217A, 
Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo, Blindern.

Innkalling og sakspapirer er tilgjengelig på biokjemisk.com.

Nye nettsider for NBS
NBS-medlemmer som har besøkt nettsidene til NBS på biokjemisk.com vil ha oppdaget at
sidene har gjennomgått store endringer i løpet av den siste måneden. Selv om de visuelle
endringene er de man først legger merke til, er det meningen at de nye nettsidene skal gi en
bedre presentasjon av aktiviteten i lokallagene og NBS sentralt, og av internasjonale kurs og
møter av interesse for medlemmene.
De nye sidene skal også gjøre det lettere å melde seg inn i NBS, melde adresseforandringer
og betale medlemskontingent. 
Kommentarer og forslag til ytterligere forbedringer tas imot med takk!
Tom Kristensen, generalsekretær
tom.kristensen@ibv.uio.no
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Cell-Cell Communication
in Bacteria

T
he 5th Conference
on Cell-Cell Com -
munication in Bac -
teria, organized by
the American Society
for Microbiology,
took place at the
Marriott Rivercenter

Hotel in San Antonio, USA. The
city, located in the south central
part of Texas, is known for its
river walk and is filled with
cultural significant arts,
museums, historical sites and
buildings reflecting the
Spanish-Mexican roots. 

The conference focused on
chemical and physical signaling
mechanisms employed by
bacteria and the communication
networks that lead from these
processes. Although bacteria are
the paradigm for unicellular life,
they also exhibit elaborate
coordinated behaviors.  Research
over the past decade has revealed
that a wide range of bacteria can
communicate by diverse
mechanisms.  In most cases these
microbial “conversations” occur
through the exchange of
diffusible signals or contact-
dependent communication.

Many microbes use these signal-
ing mechanisms to monitor and
respond to population density, a
process often described as
quorum sensing. Bacterial sens-
ing is guided by the production
and secretion of extracellular
small molecules to actively query
the environment for infor-
mation.  Concentration or
physiochemical changes in those
‘probes’ are perceived as a dis-
charging environmental signal,
allowing bacteria to trigger an
appropriate response in the host.
Communication between micro-
organisms has profound impacts
on host interactions, as
pathogens and commensals often
regulate factors critical for
interaction with their hosts via
signal productions and
perception.  

The program of the Confe -
rence was tightly packed with 6
sessions with a total of 40 talks
and 109 posters divided over
four days. The organizers invited
many of the most cited names in
the field of quorum-sensing to
share their expertise, among
which keynote speaker Bonnie
Bassler (Princeton, USA) and

Pete Greenberg (Washington,
USA). On the third day of the
Conference, I held an oral
presentation entitled
“Bioluminescence based
biosensors for the detection of
peptide pheromone production
and cell-cell communication in
Enterococcus faecalis” in the ses-
sion “Host-Pathogen
Interactions and Signaling”. Here,
I presented the construction and
application of bioluminescence-
based reporter systems for the
quantitative detection of cell-cell
interaction and virulence
determinants in E. faecalis. This
bacterium uses quorum-sensing
systems to regulate physiological
processes among which the
expression of virulence traits,
such as cytolysin and gelatinase,
to adapt and proliferate in the
host. The two biosensors were
constructed by cloning the cyto-
lysin promoter and the CylLS
responsive regulatory genes
(Pcyl-cylR1R2) or the gelatinase
promoter (PgelE) into a
luxABCDE-containing vector. E.
faecalis cells containing the
constructs were able to
conditionally express
bioluminescence in the presence of GBAP (gelatinase biosynthesis

activating pheromone) and
CylLS both in the supernatant of
liquid cultures and in agar over-
lay assay in as little as three hours
with high sensitivity. The
biosensors were employed to
investigate interaction between
the quorum-sensing based
regulator of virulence Fsr and
cytolysin, revealing an antagonis-
tic interaction. Furthermore,
biosensors were employed to
identify a clinical isolate of E.
faecalis that acts as a biological
cheater exploiting the benefits
provided by other bacteria in the
same environment.  This isolate
was thus able to enhance its
virulence during polymicrobial
systemic infection in the Galleria
mellonella model. I really
enjoyed the possibility to present
my work in such a conference
and receive feedbacks from

experienced researchers in the
field of Enterococci and
quorum-sensing.

As my Ph.D. study focuses on
host-microbe interactions, I was
particularly interested in the
section “Host-pathogen
interaction and signalling”. Prof.
M. Gilmore (Harvard, USA)
presented a study showing that a
prototype vancomycin resistant
E. faecalis (VRE) strain is not
able to compete in a healthy
gastrointestinal tract consortium,
but it is unexpectedly killed by it.
The mechanism of killing was
found to require the presence of
commensal E. faecalis. Killing
was further found to be
dependent on the production of
a pheromone signal by the
commensal, which induced the
suicidal death of the VRE. That
suicide required the presence in

the VRE of an integrated plasmid
element�in its chromosome. The
result demonstrated that VRE
strains cannot co-exist with
commensal enterococci and
highlights the importance of
maintaining healthy commensal
flora during antibiotic therapy.

In the session “Bacterial
development and signaling”, an
interesting talk was held by Dr. C.
Michelsen (Technical Univ. of
Denmark). She studied the
interactions between
Pseudomonas aeruginosa and
Staphylococcus aureus, two
important opportunistic
pathogens that are both found as
part of polymicrobial infection
communities in human hosts. In
vitro experiments using a
community-associated
methicillin-resistant S. aureus
(CA-MRSA) and a pathogenic P.
aeruginosa isolates belonging to
the dominant lineage DK2,
showed a mutualistic interaction.
During co-culturing on agar
plates, the cell density of P.
aeruginosa was increased in the
presence of S. aureus.
Furthermore, S. aureus derived
extracellular compounds were
found to suppress P. aeruginosa
autolysis, and to protect P.
aeruginosa from being killed by
clinically relevant antibiotics
most likely through a selection
for small-colony variants. Prof. L.
Turnbull (Sydney, Australia)
reported a study where her
group has employed high-
resolution phase contrast time-
lapse microscopy and sophis-
ticated computer vision
algorithms to track and analyze
individual cell movements
during expansion of P.
aeruginosa biofilms in the
presences and absence of
extracellular DNA (eDNA). This
revealed that eDNA facilitates
efficient traffic flow throughout
the trail network by maintaining
coherent alignments between
neighboring cells, thereby avoid-
ing traffic jams and ensuring

efficient supply of cells to the
migrating front. In the session
“Symbiosys and mutualism”, Dr.
McCully presented evidences of a
phenotype of “social motility”
across a hard surface, which is
apparent during interaction
between Pseudomonas fluores-
cens Pf0-1 and Pedobacter sp.
V48, but not displayed by either
bacterium alone. Social motility
was detectable only when the
bacteria were grown close
together, suggesting the need of a
contact-dependent cell-cell
interaction. By screening a trans-
poson library of P. fluorescens,
mutants that caused reduced
social motility had insertions in
genes associated with Type 6
Secretion. Among 10 mutants
leading to increased social
motility, seven were required for
flagellum or pilus assembly. In
Pedobacter, mutants causing fast
movements when interacting
had insertions in genes for
polysaccharide or LPS
production. The data suggested
that a signal from P. fluorescens
triggers production of a
polysaccharide and a surfactant,
which both contribute to social
motility, although the
mechanism by which Pedobacter
influences P. fluorescens still
needs to be identified.

The Conference was held at
the Marriott Rivercenter Hotel in
San Antonio, just a few steps
away from the famous River
Walk and the historical site of
Alamo. Social lunches and coffee
breaks were arranged by the
Conference Committee to pro-
mote networking and the
exchange of science between
participants. Overall, the pos-
sibility to attend this conference
and to meet scientists belonging
to the most experienced groups
researching on cell-cell
communication in bacteria was a
valuable opportunity for me of
inspiration and motivation for
future research in this prominent
field of microbiology.

AUTHOR: SABINA LEANTI LA ROSA,
IKBM, NORWEGIAN UNIVERSITY 
FOR LIFE SCIENCES, ÅS. 
E-mail: sabina.leantilarosa@nmbu.no

The 5th ASM Conference on
Cell-Cell Communication in
Bacteria was held in San
Antonio, Texas, from October
18th to 21st, 2014. There
were more than 250
participants, mainly from
USA and Europe. I attended
this conference thanks to the
support from NBS.

San Antonio Riverwalk

Bioluminescence-based detection of CylLS (A), GBAP (B) producers 
on agar plates and during colonization of the gastrointestinal tract of
mice (C).



2726

associated with PscB at the PG
septum in dividing
Streptococcus pneumoniae cells,

the Nature Communications
paper presents a model (Fig. 2)
with the PcsB from both

daughter cells form the inactive
dimer in the septum.  PcsD is
located in the PG matrix, held in
place by FtsX which, in turn, is
bound to the FtsE ATPase in the
cytoplasm.  ATP hydrolysis in the
cytoplasm by FtsE could shift the
orientation of CHAP domains in
PcsB, activating their hydrolysis
of PG.

Given the fact that Strepto -
coccus pneumoniae is a serious
human pathogen and that these
findings characterize a critical
enzyme involved in its cell
division, it’s interesting to
speculate that PscB could be the
target for discovery of new
antibiotics.  Use the PG hydrolase
assay with CHAP to screen
thousands of chemicals on
microtiter plates, using a robot to
try to find chemicals that block
CHAP activity and, therefore,
also block growth of Strepto -
coccus pneumoniae.  When NBS
Nytt  asked Leiv Sigve Håvarstein

about this possibility, he said, ‘It’s
an interesting idea but it would
cost a lot more than we have at
this point.  The two drawbacks I
see with this approach are 1) the
assay needs to be made more
quantitative and 2) these types of
screens are notorious for
producing false positives.’
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I
t had been suspected for
several years that the PcsB
protein in Streptococcus
pneumoniae is involved in
cell division because its
CHAP domain had been
shown in other bacteria to
be able to cleave

peptidoglycan (PG) residues in
cross walls holding daughter
cells together after cell
duplication.  In spite of this,
repeated attempts to demonst-
rate PG hydrolase activity in
PcsB were unsuccessful.  Resear-
chers at NMBU decided to use a
structural approach to try to
solve this puzzle in col-
laboration with x-ray crys-
tallography specialists in
Madrid, Spain.

The first challenge was to
purify enough of the PcsB
protein for x-ray crystallography.
Using a concept developed
earlier involving choline tags (4,
5), Stamsås et al. (6) constructed
a fusion gene for PcsB consisting
of six histidine residues on the
N-terminus followed by a
choline-binding domain from
the Streptococcus gene cbpD
followed by a proteolytic site for
TEV protease and the PcsB
structural gene.  This construct

was then expressed in E. coli
using the lacT7 promoter and
then  the PcsB protein was
purified by the following steps:
1) the bacterial extract from a 4
hour culture was applied to a
DEAE-cellulose column where
the choline-binding tag bound to
the DEAE component of the
column matrix, 2) the column
was washed with high salt to
elute proteins bound ionically to
the DEAE-cellulose, 3) choline-
tagged PcsB was then eluted with
0.14 M choline, 4) eluted protein
was subjected to further
purification using immobilized
metal affinity chromatography
and, finally, 5) the PcsB protein
was cleaved from the choline-
binding tag with TEV protease.

The purification protocol
yielded more than 5 mg of fusion
protein per liter of culture
medium with better than 95%
purity.  A second advantage of
the protocol was that the
choline-binding tag seemed to
improve the solubility of PscB.
Other researchers had found
earlier that expression of native
PcsB in bacteria usually resulted
in aggregates that were difficult
to solubilize. 
Analysis of PcsB crystals in

Spain gave uncertain results.  As
Daniel Straume explains it, ‘The
best they could tell us in the
beginning was that the crystals
looked like spaghetti and meat
balls with the spaghetti being
coiled-coil domains and the meat
balls being the CHAP domains.
They couldn’t put the structure
together.’

As a way to solve the phase
problem associated with
structure determination of native
PcsB, the NMBU group re-
engineered PcsB by adding two
new methionine residues to the
sequence, raising the total
number of methionines in the
protein to four.  They then
produced a Se-met version of the
PscB fusion in E. coli and
purified it using their choline-
binding tag.
X-ray crystallography (Fig. 1)

of Se-met PscB gave clear
evidence for a dimeric PscB
structure in which V-shaped
coiled-coil domains of each
monomer act as a pair of twee-
zers locking the CHAP domains
of each partner into inactive
configurations.  So, the reason
that PG hydrolase activity had
not been detected with PscB
before had to do with the dimer’s
structure.

Does the CHAP domain of
PscB, itself, have inherent PG
hydrolase activity?  To answer
this question, PscB CHAP was
produced independent of the rest
of the protein and tested for
enzyme activity.  It was
enzymatically active.  Next, PscB
CHAP was swapped for the
CHAP domain of another
protein (LytF, reference 7) for
which PG hydrolase activity had
been demonstrated.  As expected,
the LytF-PscB CHAP fusion
protein had PG hydrolase
activity.

Putting together these new
findings with information about
the complex of proteins

Multiple antibiotic resistant
bacteria have been the sub-
ject of newspaper articles and
government reports recently
(1, 2).  At NMBU in Ås,
Daniel Straume, Gro Anita
Stamsås and Leiv Sigve
Håvarstein have recently
published an article in
Nature Communications (3)
that suggests a new avenue
for antibiotic discovery.  To
complete the research, the
team had to solve puzzling
results in earlier reports
about cell division in
Streptococcus pneumoniae.

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

Solving a Cell Division
Puzzle in Bacteria
Antibiotic Discovery
Potential

Gro Anita Stamsås, Daniel Straume and Leiv Sigve Håvarstein.

Fig. 1.  Crystal structure of the PcsB peptidoglycan (PG) hydrolase in
association with  its PG substrate

Fig. 2.  Model for regulation of PscB hydrolytic activity in the bacterial cell division septum.  The inactive
dimer is located at the septum by interaction with FtsX.  ATPase activity of FtsE induces an allosteric change in
PscB through FtsX which is located in the membrane (box), causing the exposure of the CHAP domains (blue
balls) and degradation of PG.  This Figure is based on results in Bartual et al. 2014 (ref. 3).
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VED ERIK BOYE

Dagens tekst skal dreie seg om de
små ordene vi setter foran sub-
stantiver og verb, ofte for å beskrive
hvor eller hvordan. Eksempler på
preposisjoner er i, med, over, gjennom
og av. På andre språk styrer preposi-
sjoner ofte det følgende substantiv
inn i en annen kasus. Dette skjer i
liten grad på norsk og mange tysk-
elever vil nok minnes listen over dativ-
og akkusativ-styrende preposisjoner
med gru. På norsk har vi bare noen
rester, slik som i ”til fjells” og ”av
gårde”. 

Som andre ting i vårt språk er
preposisjonene også under utvikling.
Særlig har ordet ”mot” fått gjen-
nomgå de siste årene, og det er ikke
alltid så lett lenger å forstå hva det
betyr. Ofte betyr det nøyaktig det
motsatte av det man skulle tro. Men
når det står MOT på ryggen av en fot-
ballspiller, er de mot rasisme og
indikerer ikke (over)mot hos spilleren.
Mer forvirrende bruk er imidlertid på
vei inn: Hva skal man tro at en høy-
skolerektor mener når han uttaler at
han ”.. jobber mot en universitets-
status”? I hvilken retning går det da?

Er han for eller mot en universitets-
status? Når helseminster Bernt Høie
blir bedt om å kommentere Jonas
Gahr Støres ti punkter for forbedring
av helsevesenet, er det ikke klokke-
klart hva hans svar skal bety: ”Jeg er
sånn mer eller mindre enig i alle ti og
de fleste har vi jo jobbet mot i en
årrekke”. Andre slående eksempler er
at Kreftforeningen vil ”Styrke sam-
arbeidet mot utsatte grupper”
(hjerterått å gå løs på de svakeste,
spør du meg) og langrennsløperne
rapporterer at de er bedre rustet mot
VM (men det er vel bare er OL vi skal

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.

være mot?). Det er et utall kon-
sulenter som jobber ”mot Oslo kom-
mune” uten at de har et horn i siden
til kommunen. Arbeiderpartiets opp-
sving på meningsmålingene nylig ble
kommentert slik av valgforsker Bernt
Aardal: ”Mange sofavelgere som ute-
lot å legge inn en stemmeseddel ved
valget i fjor, har nå vendt seg mot Ap”.
Dette hørtes ikke så lovende ut for
Jonas.

Å gå inn et sted er ikke uvanlig. Når
noe ligger der et sted på verdens-
veven (OK, internett, da), får man
beskjed om å gå inn og sjekke. For
dataene ligger ute, og da må man ”gå
inn på nettet”. Her forleden var jeg
gjest på et utested, i betydningen en
restaurant, og vi ble sittende og dis-
kutere om man kan gå inn på et
utested. Vi mente vel at vi allerede
hadde gjort det, men vi var altså både
ute og inne.

Men den språklige nyskapningen
på den spennende preposisjons-
fronten er selvfølgelig vår venn fra
gapestokken, nemlig ”i forhold til”.
Det kan bety nesten hva du vil, slik
som mot, med, til, overfor og mye mer,
i tillegg til den egentlige betydningen.
”Hva skal vi gjøre med dette?” for-
muleres i moderne norsk slik: ”Hva
skal vi gjøre i forhold til dette?” Det er
godt å ha et reflektert forhold til det
meste, men det får være måte på.
Noe er faktisk bare på eller under
eller inni eller av eller om. Eller er det
OK å ha ett uttrykk som dekker alt
sammen?

Preposisjoner

Arnts biostreker består også denne gangen av to tegninger. 
Den øverste tegningen er kalt ”Restaurantbesøk av bakterier som
blir servert L-B og M9 medium”. Den nederste tegningen er kalt
”Smakspanel for fiskefôr”.

Arnts 
biostreker
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ENCODE

H
elt siden den viten-
skapelige tenkemåte
fikk sitt gjennom-
brudd for noen
hundre år siden, har
det eksistert store
konflikter mellom
religion og viten-

skap. Mange tror at disse kon-
fliktene nå kan løses en gang for
alle, særlig etter at pave Frans
nylig bekreftet at den katolske
kirken har et tolerant syn på
vitenskapelige teorier som
evolusjonsteorien og Big Bang.
Men Biorabiaten har ingen tro
på at stridighetene mellom
vitenskapere og religiøse
tenkere vil forsvinne med dette.
“Det er ikke den katolske kirken

som er problemet” sier han
hoderystende, “og heller ikke
konservative og trangsynte
mennesker som ikke vil tro at
det er mulig å forstå verden ved
å studere den.”

Biorabiaten tenker her på at
det har dukket opp religiøse ret-
ninger som i stedet for å slåss
med nebb og klør mot viten-
skapen bruker forsknings-
resultater for å fremme sine egne
doktriner. Han tenker særlig på
kreasjonistene, som kontinuerlig
prøver å finne vitenskapelige
artikler som kan brukes til å
argumentere for at livet på
jorden ikke har utviklet seg av seg
selv, men er skapt av Vårherre, og

helst for rundt 6000 år siden. 

Blant de siste vitenskapelige
arbeidene kreasjonistene har
fattet interesse for, er resultatene
fra ENCODE-prosjektet.
ENCODE publiserte for en tid
siden et anslag over hvor stor del
av det humane genom som er
funksjonelt, og resultatet deres,
80 % eller mer, var vesentlig
høyere enn tidligere anslag, som
antydet under 5 % og bygget på
at bare en drøy prosent av
genomet koder for protein.
ENCODEs 80 % vakte stor
begeistring i mange religiøse
kretser, fordi et stort genom hvor
det meste er funksjonelt tilsier
skapelse snarere enn naturlig
utvalg. 

Medlemmer av NBS vil trolig
vite at ENCODE-resultatene har
blitt heftig debattert i forsker-
kretser, se for eksempel “On the
Immortality of Television Sets:
“Function” in the Human
Genome According to the
Evolution-Free Gospel of
ENCODE” av Graur et al.,
Genome Biology and Evolution 5
(2013) 578-590. Mye av dis-
kusjonen har kretset om hva
man legger i begrepet funk-
sjonelt. Men også i religiøse
miljøer har det foregått en dis-
kusjon. På nettsidene til World
Magazine, som er et kristelig
amerikansk ukemagasin, hadde
journalisten Dick Peterson en
artikkel, “Junk DNA and
Darwinian blind spots”, som
presenterte ENCODE-
resultatene og harselerte litt med
darwinistene, som var så ivrige
etter å argumentere for en langt
lavere andel av funksjonelt DNA.
Mange lesere kommenterte
artikkelen, men Biorabiaten
mener at det mest interessante
aspektet ved World Magazine-
artikkelen ikke var tvisten mel-
lom darwinister og kreasjonister,
men noe helt annet. I det aller
første leserinnlegget, som takket
Peterson for en interessant
artikkel, hadde nemlig Petersons

fire-bokstavers fornavn blitt
erstattet med ****. Dette vakte en
viss oppsikt blant leserne, og
mange var interessert i å finne ut
hva som hadde skjedd. Og siden
fornavnet var Dick, tok det ikke
lang tid før mysteriet var opp-
klart. Det viste seg at utgiverne av
nettutgaven av World Magazine
hadde lagt inn en automatisk
filter som skulle fjerne uønskede
ord og uttrykk fra leserinn-
leggene, og dick var altså av de
ordene som var svartelistet. 

Biorabiaten, som har mange
religiøse interesser og som til og
med overveide å etterutdanne seg
til biskop for mange år siden, har
grublet mye over hva dette lille
uhellet kan fortelle oss om for-
skjellen mellom evolusjon og
skapelse. På den ene siden er det
klart at det gikk galt fordi dette
automatiske ordfilteret var skapt,
og at skaperne av det hadde vært
for lite fantasifulle når det gjalt
hvordan filteret ville virke i
praksis. Så en skapt verden ville
neppe vart i 6 milliarder år,
tenker Biorabiaten seg, fordi det
ville være for mange uforutsette
og ødeleggende ting som ville
skjedd underveis. Men på den
annen side - hvis evolusjons-
teorien hadde vært riktig, ville
folk for lenge siden ha sluttet å
kalle seg selv og barna sine for
Dick, fordi et slik navn vil føre til
misforståelser og mobbing, og
derved til redusert fitness for
eieren av navnet. Så Biorabiaten
er som vanlig forvirret, men vil
likevel helst tro på evolusjons-
teorien. “Selv når det gjelder
navn, kan vi se naturlig seleksjon
og evolusjon i praksis, bare selek-
sjonstrykket blir sterkt nok”, sier
han og viser til at navn som
Vidkun og Adolf nærmest har
blitt utryddet i løpet av drøye 50
år. Så seleksjonstrykket mot Dick
er rett og slett ikke tilstrekkelig.
Men nå sier jo evolusjons-
teoretikere at selv en ganske liten
forskjell i fitness til syvende og
sist vil gi seg utslag i endrede
allelfrekvenser, så Biorabiaten har

fortsatt problemer med å få
Dick-navnet, som han regner
med at er eldgammelt, til å gå i
hop med en seleksjonsstyrt pro-
sess. Hans seneste tanker når det
gjelder dette, er at Dick-navnet
trolig gir en selektiv fordel i visse
sammenhenger, på samme måte
som sigdcelle-genet når det
gjelder malaria, og at det er der-
for det har klart seg såpass godt.
“Kanskje det til og med er sek-
suell seleksjon med i bildet”,
sukker han og skulle ønske at
han kjente en Dick eller to, slik at
han kunne få en dypere innsikt i
dette.

Men dette er ikke det eneste
Biorabiaten grubler over for
tiden. Nære kolleger har gjort
ham oppmerksom på det store
paradigmeskiftet som har sveipet
gjennom utgiverbransjen i løpet
av de siste fem årene, nærmere
bestemt når det gjelder måten
som vitenskapelige tidsskrifter
tjener penger på. Det er Open
Access, det gjelder, altså et system
hvor forfatteren betaler for å bli
publisert og at alt publisert blir
gratis tilgjengelig for alle lesere.
Som en kollega sa det: “Før i
tiden måtte tidsskriftene være
gode for å tjene penger, siden de
måtte kunne selge seg til uni-
versitetsbibliotekene og det bare
var mulig dersom de hadde tilst-
rekkelig mange interessante
artikler. Men i dag er det ikke
lenger bibliotekene som betaler
dem, men forfatterne, og da
spiller det ingen rolle om tids-
skriftene er gode eller ikke, så
lenge det finnes folk og arbeids-
plasser som er villige til å betale
for å bli publisert i dem”. Og
beviser på at denne analysen er
riktig er ikke vanskelige å finne.
Selv Biorabiaten får ukentlig
tilbud om å publisere sine
arbeider i diverse tidsskrifter, og i
tillegg blir han tilbudt å få
redigere hele utgaver av tids-
skriftet, og kanskje til og med å
bli medlem av Editorial Board.

Biorabiaten, som egentlig er
kommunist, har prøvd å
argumentere for at dette er en
naturlig følge av høyrebølgen
som har sveipet over verden,
med alt den medfører av mang-
lende kvalitetskrav og en svekket
statsmakt som ikke lenger har
noen innflytelse på hva markedet
har å by på.  Men selv så opplagt
som han synes denne
sammenhengen er, er det vans-
kelig å få alle til å akseptere hans

analyser. Mens Biorabiaten
mener at det eneste som kan få
ting på plass igjen er et stats-
apparat som uten om og men
kan sette snylterne bak lås og slå,
er det andre som mener at
velferdsstaten er skyld i denne
fremveksten av tidsskrifter som
fallbyr sine tjenester. Grunnen til
at slike parasitt-tidsskrifter kan
klare seg, mener de, er at
markedskreftene ikke får sjansen
til å fjerne dem, siden det i
virkeligheten ikke er forfatterne
og forskerne selv som betaler for
å bli publisert, men institu-
sjonene de arbeider ved. Så
utgiverne av disse tidsskriftene
utnytter en av velferdsstatens
iboende svakheter ved at de som
betaler, ikke betaler med sine
egne penger, men med inn-
byggernes. Man kan til og med,
mener noen, se dette som en
symbiose mellom samvittighets-
løse utgivere og like skruppelløse
byråkrater, hvor den ene parten

tjener penger og den andre
parten forsterker sin samfunns-
posisjon.

Så selv fenomener som
tilsynelatende er enkle å forklare
og forstå, kan være kompliserte
når man virkelig prøver å forstå
hvordan de er skrudd sammen.
Derfor tenker Biorabiaten av og
til at det ikke er valget mellom
religion og evolusjon eller mel-
lom frie markedskrefter og

velferdsstat som er avgjørende,
men rett og slett det at alt for-
andrer seg veldig fort og at det er
vanskelig å følge med. Da er det
godt å vite at enkelte ting ikke
endrer seg, men står urokkelig
fast, selv når det gjelder politikk.
Som Jon Stewart sier: “Texas har
vært en konservativ stat helt
siden dinosaurer streifet rundt
der for 6000 år siden.”
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Også Ig Nobelpris til norske forskere

Norske forskere ved Institutt for
biovitenskap, Universitet i Oslo
er tildelt Ig Nobelpris for kreativ
improvisering under kartlegging
av fluktadferden til villrein på
Svalbard. Egil Reimers og Sindre
Eftestøl valgte løsningen “å kle
seg ut som en isbjørn” for å
skaffe forskningsdata. Navnet Ig
Nobelpris kommer fra et ordspill
av ordet ”ignoble” (for uedel) og
Alfred Nobels etternavn og er et
humoristisk motstykke til den
ordentlige Nobelprisen. Ig
Nobelprisen blir delt ut årlig av
Journal of Improbable Research.
De to prisvinnerne uttalte til
NRK at prisen fører til at
artikkelen blir lest av et større
publikum enn normalt pluss at
den gir en smule PR, og at selv

om prisen neppe gir status blant
norske forskere, så gjør den nok
det internasjonalt. 

De to øverste bildene viser
hvordan en av forskerne ble ”for-
vandlet” til isbjørn og deretter
nærmet seg en gruppe villrein.
Bildene og mer informasjon
finnes på følgende lenker hos
NRK og universitetet:
http://www.nrk.no/viten/fikk-ig-
nobel-for-isbjornkostyme-
1.11939282 og
http://www.mn.uio.no/ibv/forsk-
ning/aktuelt/aktuelle-
saker/2014/ig-nobel-til-ibv-fors-
kere.html.

De norske forskerne fikk
prisen i klassen arktisk vitenskap.
Av andre priser i år kan nevnes at
fysikkprisen gikk til en japansk
forsker som målte friksjonen
mellom sko og bananskall når en
person tråkker på et bananskall
som ligger på gulvet. Videre at
biologiprisen gikk til en tsjekkisk
forsker som viste at hunder som
tisser og bæsjer foretrekker å
stille seg opp så kroppene deres
står parallelt med de
nord/sørgående feltlinjene i
jordas magnetfelt. Nevnes bør
også at ernæringsprisen gikk til
en spansk forsker for rapporten
“Characterization of lactic acid
bacteria from infant faeces as
potential probiotic starter
cultures for fermented sausages”.

Det bør kanskje også nevnes at
”vi” i 1999 vant Ig Nobelpris i
medisin ved at Arvid Vatle fra
Stord hadde studert hva slags
flasker folk bruker til å levere
urinprøver. 

Tilbake til årets norske Ig
Nobelpris. Hvis du synes
isbjørnkostymet ser ut som
ganske vanlige hvite klær pluss ei
hvit hette har du helt rett. Og det
faktum at et hvitkledd menneske
har en annen størrelse enn en
isbjørn spiller ifølge Reimers ikke
så stor rolle. På instituttets nett-
sider kan en lese at etter 3 uker
med fint vær hadde forskerne
fått unnagjort det planlagte felt-
arbeidet, som blant annet
inkluderte 50 observasjoner hvor
forskerne selv (i vanlige turklær)
hadde beveget seg mot reinsdyr-
flokkene og notert atferden deres.
I påvente av at helikopteret skulle
hente dem ut, var det at den
kreative forklednings-idéen kom
opp. De nye forsøkene viste at
avstandene hvor Svalbard-reins-
dyrene først viste frykt, flukt,
samt lengden de flyktet var
henholdsvis 1.6, 2.5 og 2.3
ganger lengre når de ble for-
styrret av person i isbjørnfor-
kledning i forhold til person i
mørkt turutstyr.

Det er nå ikke mange uker før
norske biokjemikere reiser til
Svalbard. Her kommer noen for-
slag til oppfølgende studier med

muligheter for nye interessante
data, priser og berømmelse:
• Gjenta forsøket som ledet til 
årets Ig Nobelpris, men nå med 
hvit snø som bakgrunn.
• Sammenligne resultatet av den 
hvitkledde ”menneske-isbjør- 
nen” med en variant med pels 
og store ører (se bilde av ”Killer 
Rabbit” nederst til venstre; 
fotografert i butikk på Oslo 
Sentralbanestasjon like før dette
nummeret gikk i trykken).
• Sammenligne resultatene med 
det en får når en kler seg ut som
en gul hane med fryktinngyt -
ende nebb og hanekam (også 
fotografert på Oslo S).

Jeg lover spalteplass i NBS-
Nytt for oppfølgende studier. 

Redaktøren

Foto: M. Kardel. Foto: M. Kardel.

Jeg har tidligere rapportert om store reduksjoner i forsknings-
aktiviteter på Storo; det som en gang het Nycomed, som ble kjøpt
av Amersham i 1997 som igjen ble kjøpt av GE Healthcare i 2003.
Nå er  Nycoveien 2 solgt til Veg dekke. GE Healthcare kan leie
lokaler der ut 2016, men deretter blir det leiligheter i stedet for
forskningsbygg. På bildet til høyre er det avmerket med rødt
hvilke områder som tilhørte Nycomed/Amersham/GE Healthcare
inntil for få år siden. Nå er altså trekanten med de blå byggene
øverst til venstre i innrammingen solgt til Vegdekke.  I området
nederst på bildet er det gule bygget (Sandakerveien 100C, 5 etg)
og området med små hus og grønne arealer (Lillo gård) tidligere
solgt. Det som da blir igjen av farmasøytisk industri her, er
kvartalet som ligger helt til høyre i innrammingen på bildet. Der
foregår sterilproduksjon. Det grå-sorte bygget som en ser deler av
helt oppe til høyre på bildet er Storo-senteret. En stor æra i norsk
farmasøytisk industri er ikke bare i ferd med å bli avsluttet, men
de fleste byggene, inkludert det svært moderne forskningsbygget
og en pilotplant der det til sammen for få år siden jobbet mer enn
300 personer med forskning, blir snart bare å finne på historiske
bilder.

Redaktøren

Nycoveien 2 er solgt til Vegdekke
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Kjære NBS’ere,
Til tross for at flommen på Vestlandet fikk vår webredaktør Rune Kleppe til å måtte rykke ut som en del av sivil-
forsvaret, kom registeringssidene for Vintermøtet opp 3.11. Dagen etter var det registrert et 20-talls deltagere.
Jeg skulle gjerne kommet med oppdaterte påmeldingstall, men kontaktpersonen vår med tilgang til listene er
for tiden bortreist. Hun ventes tilbake i siste uke av november.
I mellomtiden håper vi at så mange som mulig griper sjansen til å melde seg på. Interessen har vært merkbar,
og vi har hatt en del pågang på epost. Vi svarer på disse så fort som vi kan, og henviser i mellomtiden til
hjemmesiden for møtet, hvor det skal finnes svar på de vanligste spørsmålene.
I forkant av lanseringen av websidene ble hovedpunktene i Vintermøtets organisering lagt frem på NBS sin
generalforsamling. Denne fant sted i Oslo den 27. oktober. Etter en generell orientering om prosessen ble
speakers, praktiske løsninger og budsjett lagt frem. Dette er satt opp for å balansere en del faktorer. Vi har
prioritert en billig løsning for masterstudenter, under forutsetning at disse er tre på rommet. Garantier fra Forsk-
ningsrådet har også gjort det billigere for den enkelte deltager. Forskningsrådet vil gå inn med støtte i etterkant,
dersom arrangementet går med underskudd. Det er bra at Forskningsrådet vil gi oss denne tryggheten, og det er
også en fornuftig måte å gi støtte på. Det er fullt ut forståelig at Forskningsrådet ikke prioriterer overskuddspro-
sjekter.
Selv om vi har Forskningsrådet i ryggen, finnes det andre svært viktige støttespillere som vært år bidrar svært
mye til å gjøre Vintermøtet levende, attraktivt og økonomisk levedyktig. Jeg skriver selvsagt om leverandørene
våre. Vi håper selvsagt som alltid at de vil være med oss, selv om vi denne gang har lagt møtet til Svalbard.
Under planleggingen av møtet prøvde vil hele tiden å finne en balanse mellom det faglige, det praktiske og
leverandørenes behov. Vi håper og tror vi har greid dette. Møtet vil ha, som varslet i forrgie nummer og per
epost, en dedikert kontakt-del, hvor flere tider er spesifikt satt av til å mingle blant leverandørene. For den
småsultne deltager, vil det som regel kun være fingermat å få hos leverandørene, og vi vil finne flere måter å til-
rettelegge for kontakt. Dersom leverandører har forslag eller innspill til hvordan dette best kan gjøres, er det bare
å ta kontakt. Vi har allerede flere av de største leverandørene påmeldt med to til tre personer hver, og vi håper
flere vil følge etter. Vi har også mottat henvendelser fra plattformer og andre instanser som er interesserte i å ha
stander, og har med glede også gitt disse plass. Vi ønsker alle interesserte velkomne, og det skal være rikelig
med plass under et og samme tak.

Vel møtt på Svalbard!
På vegne av kommiteen,
Øyvind Halskau

Kontaktmøte Svalbard: Plenumsforedragsholdere 
Prof. Stefan Hell er styrer av Max Plank Instituttet for Biofysikalsk kjemi i Göttingen, Tyskland, hvor han også er
Instituttleder av NanoBiophotonics. Hans oppfinnelse og videreutvikling av Stimulated Emission Depletion
(STED) mikroskopi og andre beslektede metoder har gjort det mulig å overvinne Abbe`s defraksjonsbegrens-
ning innen lysmikroskopi. Denne teknikken gjør det mulig å visualisere nanostrukturerstrukturer ("Nanoscopy").
For hans banebrytende arbeid har han blitt belønnet med en rekke priser, bl.a. Nobelprisen i kjemi 2014, Kavli
prisen i nanovitenskap 2014, Otto-Hahn prisen 2009, og Gottfried Wilhelm Leibniz pris 2008.

Prof. Terje Johansen kommer fra Universitetet i Tromsø. Han forsker på autofagi, en viktig prosess for normal
cellefunksjon og i flere sykdomstilstander, og har blant annet oppdaget flere proteinreseptorer som er viktig for
denne prosessen.   

Prof. Angela M. Gronenborn fra University of Pittsburg I USA er strukturbiolog. Hun er verdenskjent for sin bruk
av kjernemagnetisk resonans (NMR) for å forstå biokjemiske mekanismer og det strukturelle grunnlaget for cel-
leregulering og sykdomsforløpet ved HIV

Prof. Wieland B. Huttner er fra Max Planck Institute i Tyskland. Han forsker på cellulære og molekylære
faktorer som kontrollerer dannelsen av nevroner av det mammalske sentralnervesystemet samt evolusjonen av
dette.

Prof. Jiri Lukas kommer fra University of Copenhagen i Danmark. Hans forskning fokuserer på proteiner som
styrer kromosomenes dynamikk, særlig ved kreft og andre sykdomstilstander som er assosiert med DNA-
skader og ustabile genomer.

Prof. Andreas Ladurner ved Ludwig Maximilians University of Munich er ekspert i kromatinstruktur og –
remodellering.  Han studerer blant annet de strukturelle og funksjonelle mekanismene som muliggjør den
koordinerte reorganiseringen av nukleosomene.

Prof. Lars Engstrand fra Karolinska Institutet i Sverige er klinisk mikrobiolog. Han kombinerer epidemiologiske,
kliniske og molekylære studier og fokuserer spesielt på gastrointestinale infeksjoner hos mennesker. 
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Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


