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For første gang i Norsk Biokjemisk Selskaps historie ble vintermøtet avholdt
utenfor fastlands-Norge. Turen gikk til Svalbard, og Norwegians flyvning fra
Oslo til Longyearbyen var spekket med vinterklær og poster-rør. Vel fremme
i Longyearbyen møtte vi opp til registrering sammen med NBS-medlemmer
fra resten av landet. Les mer på side 6

Hausten 2014 vart det igjen rapportert om høge nivå av
Tsjernobyl-forureining i beitedyr. Kva er det med denne
forureininga som gir desse langvarige problema? 
Les mer på side 12

Established in 2003, the Centre
for Integrative Genetics (CIG -
ENE) is a national facility for
SNP genotyping of livestock,
poultry, fish and plant genomes
with a staff of 35 scientists.
Matthew Kent, a researcher who

leads the administrative component of CIGENE,
described its activities in an interview with NBS Nytt.
Les mer på side 28
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Norsk Biokjemisk Kontaktmøte, eller bare ”vintermøte”, er nøyaktig like gammelt som meg og jeg liker å tenke at
jeg er ganske ung. Jeg skal ikke skrive noe om meg selv her (tror jeg), men litt om Norsk Biokjemisk Selskap (NBS). 

Først, ta en titt på den nye hjemmesiden vår: http://www.biokjemisk.com/

Der finner du fagartikler fra norske forskningsmiljøer innen biokjemi, cellebiologi, molekylærbiologi og biotek-
nologi.....noe som også skulle bety at NBS er for biokjemikere, cellebiologer, molekylærbiologer og bioteknologer.
Norsk Biokjemisk Selskap har beholdt navnet sitt siden det ble etablert og ettersom det ikke har kommet forslag på
nytt navn for NBS, etter at det ble annonsert navnekonkurranse, riktignok uten premiering, i en NBS-leder for ett
år siden, så betyr vel det at alle fire som leser lederen i NBS-nytt er godt fornøyd med navnet. Tilbake til
hjemmesiden, her finner du også ut hvor mye lettere det er blitt å melde seg inn i NBS eller å fornye medlemskapet,
du kan søke reisetilskudd, og du finner linker til facebook og lokallagene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås.  

Oooopppss, maybe this page should be in English since our students and NBS members become more and more
international, all our group meetings and seminars are in English and I would be happy if more than four people
read this editorial page?

In this issue of NBS-nytt, ”news from the Norwegian Biochemical Society”, you will find a thorough report from
the Contact Meeting in Longyearbyen, Svalbard. A short summary from the President; it is always an advantage if
all conference participants can stay, eat and socialize at the same location. However, experiencing Longyearbyen at
78°13′N 15°33′E, dog sledging, ice caving, snow mobile trip and having a reindeer ”sneaking in”  on a selfie –
everything at minus 28°C – compensate for small hotels and restaurants. By the way, did you know that a poll
commissioned by smartphone and camera maker Samsung found that selfies make up 30% of the photos taken by
people aged 18–24. Maybe that is why I feel quite young. More importantly, it was a pleasure to listen to every one
of the invited speakers, the short presentations and posters from the participants and as always, the exhibitors with
their competitions is what makes the Contact Meeting special.

If you participated at this year’s Contact Meeting, remember to bring a coworker to the 52nd Contact Meeting in
Tromsø 2016.

Gammel or old?
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Etter at hjemmesidene til NBS  ble fornyet i høst spurte lay-out ansvarlig for NBS-Nytt, Terje Jenssveen, om vi skulle
tenke på å fornye design også for NBS-Nytt. Da Terje foreslo at han kunne utarbeide noen forslag uten kostnader
for selskapet ble valget enkelt. Prosessen startet i desember og nå ser du resultatet. Jeg er fornøyd med endringene
og retter en stor takk til Terje for alle innspill og hjelp i prosessen.

I dette nummeret er hovedartikkelen en utførlig omtale av Kontaktmøtet på Svalbard. Som vanlig blir det lagt ut
flere bilder fra møtet på hjemmesidene våre. Under den ekstraordinære generalforamlingen på Svalbard (ekstra-
ordinær fordi regnskapet for 2014 ikke er avsluttet; se referat på side 22) ble Aurora Martinez, Bergen, valgt til
President Elect. Det betyr at hun i ett år inngår som styremedlem for å lære hva som skjer i organisasjonen før hun
fra januar 2016 overtar som President for de neste to årene. Jeg gratulerer Aurora med det nye vervet og Tom Kris-
tensen med gjenvalg som selskapets Generalsekretær (valgt for en fireårs periode).

Av annet stoff i dette nummeret finner du en artikkel om radioaktivitet i beitedyr. Det er omtale av nye doktorgrader,
diverse små artikler/møtereferater, samt de faste spaltene Biorabiaten, Ordkløveri og Biostreker. Jeg håper dere
finner innholdet interessant og at dere liker den nye designen. 

Presidenten er i sin leder i dette nummeret innom temaet alder. Det hender man gjør seg visse refleksjoner om det
da det er mer enn 40 år siden jeg dro fra Tromsø som nyutdannet cand. real.. Jeg blir daglig minnet på at ”ung-
dommen” og jeg har forskjellige arbeidsmåter. På mitt kontor står lange rekker med ringpermer som inneholder
papirkopier av artikler som har fått gule overstrykninger og håndskrevne kommentarer. På nabokontorene ser
hyllene nærmest tomme ut; der lagrer ungdommen informasjonen elektronisk. Det har jeg også prøvd, men gitt
opp da jeg ikke synes det fungerte like effektivt for meg som gamlemetoden. 

Vel, dette skyldes vel bare hva en har vent seg til for lenge siden har jeg tenkt. Det var derfor med stor interesse jeg
nylig leste en artikkel i Aftenpostens A-magasin 30. januar kalt ”Digitalt jernteppe” med undertittelen ”Det er ikke
sikkert du skjønner like mye av det du leser på skjerm”. Artikkelen var basert på en undersøkelse gjort med norske
tiendeklassinger der en gruppe leste en tekst på papir og en annen gruppe leste samme tekst på skjerm. Konklu-
sjonen var at de som leste på papir ga en bedre gjengivelse av stoffet enn de som leste på skjerm. 

I artikkelen påstås det også at forskning viser at studenter presterer dårligere når det tas notater på en laptop enn
når de skriver på papir. Det spekuleres i om det skyldes at de fleste nå skriver fortere på tastatur og da ofte noterer
ordrett det som sies, hvilket kan medføre at hjernen ikke prosesserer data like grundig som når en skriver på papir.
En lurer på om hjernen bearbeider informasjonen bedre når vi skriver på papir nettopp fordi den prosessen tar
lengre tid. Jeg hadde vel fortsatt med mine gamle arbeidsvaner uansett, men etter denne artikkelen i A-magasinet
er det ikke tvil. Mine ringpermer vil i tiden fremover fortsatt bli fylt opp med nye kopier av artikler som har gule
overstrykninger og håndskrevne kommentarer.

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

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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For første gang i Norsk Biokjemisk Selskaps historie ble
vintermøtet avholdt utenfor fastlands-Norge. Turen gikk til
Svalbard, og Norwegians flyvning fra Oslo til Longyearbyen
var spekket med vinterklær og poster-rør. Vel fremme i
Longyearbyen møtte vi opp til registrering sammen med
NBS-medlemmer fra resten av landet. Mange var enige i at
arrangementskomiteen fra NBS Bergen hadde gjort et godt
valg i å legge vintermøtet til denne noe originale lokasjonen:
Svalbard er helt spesielt sted med sitt vakre islandskap, og vi
gledet oss til hundesledekjøring, isgrotteklatring og kanskje få
et glimt av nordlyset. Årets program bød på sju spennende
plenumsforelesninger med høyt faglig innhold, poster-
sesjoner og en rekke minisymposier.

Kontakt-
møte på
Svalbard
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Nytteverdien av STED-teknikken
var opprinnelig ikke det som
motiverte Hells arbeid; hans inter-
esse var de fysiske begrensningene
for maksimaloppløsning i et optisk
system, og hvorvidt det er mulig å
omgå disse. Med konvensjonelle lys-
baserte mikroskopimetoder finnes
en grense for hvor små strukturer
man kan se, eller med andre ord, av-
standen mellom to punkter i et ob-
jekt som man kan skille fra
hverandre. Med dagens optikk er den
minimale avstanden rundt 200 nm,
og begrensningen ligger i bølge -
lengden på lyset som brukes. 

Fluoroforer er forbindelser som
lyser når de eksiteres av lys med en
viss bølgelengde. Fluoroformerking
er en hyppig benyttet metode i
mikroskopistudier fordi det lar fors-
keren studere spesifikke proteiner,
også i levende celler. En oppløsning
på 200 nm er ofte ikke tilstrekkelig
for å visualisere intracellulære
strukturer eller en proteindistribu-
sjon på en god måte. Hells visjon var
å omgå disse begrensningene.
Fluoroforens egenskaper er es-

sensielle for dette: Teknikken baserer
seg på å selektivt skru av omliggende
fluoroforer, slik at lyset kun kommer
fra et enkelt punkt med en kjent
posisjon. Dermed kan punktets
signal registreres uavhengig av de
omliggende fluoroforene. Oppsettet
kan sammenliknes med en smult-
ring, der ringen består av mørke, av-
skrudde punkter, mens hullet i
midten er enkeltpunktet som måles.
Denne smultringen flyttes deretter
fra punkt til punkt til preparatet er
dekket, og informasjonen settes
sammen til et bilde. Oppløsningen
avhenger nå av intensiteten på
laseren som benyttes for å eksitere
fluoroforen. Prosessen ved å skru av
de omliggende fluoroforene baserer
seg på stimulert emisjon, nemlig å
tvinge fluoroforen i den mørke
grunntilstanden ved å belyse den
med lys av en litt lavere bølgelengde. 

De resulterende bildene er langt
mer detaljrike enn bilder tatt med
konvensjonelle metoder, og er også
mye vakrere, og leseren anbefales å
ta en titt på Willig et al., New Journal
of Physics, 2006 Göttfert et al.,

Fluoroforer til mikroskopi-
bruk og fluorescens på
himmelen
Årets åpningsforelesning ble holdt
av nobelprisvinner Stefan Hell fra
Max Planck Institute for Biophysical
Chemistry, Tyskland. Nobelprisen i
kjemi mottok han i 2014 for sitt bi-
drag til utviklingen av STED
(Stimulated Emission Depletion
Microscopy), en teknikk som har
forbedret lysbildemikroskopien
enormt, og som også var hoved-
temaet for dette foredraget. Med
STED-teknikken kan man nå
produsere lysmikroskopibilder med
betraktelig bedre oppløsning enn
det som tidligere var mulig. Dette
gjør det mulig å besvare nye typer
spørsmål om intracellulære pro-
sesser, og brukes i økende grad
innen livsvitenskapene i dag. Som
Hell uttrykte det; for å forstå tek-
nikken og hva den kan brukes til, er
det viktig å kjenne til prinsippet. Av
den grunn var det også godt pas-
sende å invitere denne fysikeren til
årets vintermøte. 

Generalsekretær Tom Kristensen (helt til høyre på bildet) takker årets arrangementskomite. Fra venstre: Puja Gupta,
Marc Niere, Knut Teigen, Christian Dölle, Rune Kleppe, Svein Isungset Støve, Turid Helen Lunde, Marte Innselset
Flydal, Hanne Hollås, Anita Elin Fedøy og  Øyvind Halskau.

,,
For første
gang i Norsk
Biokjemisk
Selskaps
historie ble
vintermøtet
avholdt
uten for 
fastlands-
Norge.

En rekke bilder fra Kontaktmøtet er lagt ut på hjemmesidene til NBS.
Bildene på hjemmesidene og i NBS-Nytt er tatt av Chimge Altnkhuyag,
Rhian Morgan, Øyvind Ødegård, Svein Isungset Støve, Marc Niere og Tom
Christian Adamsen.
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Biophysical Journal, 2013 og Berning
et al., Science, 2012. Vakker fluores-
cens er likevel ikke forbeholdt mikro-
skopbilder; senere den kvelden fikk
vi se et nydelig grønt nordlys på
Longyearbyens nattehimmel. 

En molekylær
buffermekanisme og kreft-
cellers sårbarhet
Dagen etter fortsatte plenums-
forelesningene med Jiri Lukas fra
Centre for Protein Research ved Uni-
versitetet i København, som studerer
mekanismer for DNA-reparasjon.
Dette foredraget inneholdt likevel
lite detaljer om signalveier, men var
heller konseptuelt om hvordan
cellulære mekanismer må sees i lys
av evolusjonen og seleksjonspresset
de har vært underlagt. Lukas bød
videre på en hypotese om hvordan
dette prinsippet kan benyttes for å
målrettet drepe kreftceller. Med
forskning på DNA repair og en be-
dret forståelse av kreftcellenes
svakheter, kan man på sikt utvikle
terapeutiske forbindelser som mer
effektivt og spesifikt angriper disse
cellene. Et av DNA repair-proteinene
Lukas har studert er RNF168, en
ubiquitin-ligase som markerer
DNA-dobbelttrådbrudd. Denne
merk ingen gjør at det korrekte
reparasjonssystemet mobiliseres til
den aktuelle skaden, noe som kalles
kromatinlisensiering. RNF168 har
høy turnover og finnes i meget lave
konsentrasjoner i cellen. I normale
celler finnes det til enhver tid et be-
grenset antall dobbelttrådede DNA
skader – der maksimumsantallet
ligger på rundt 25. I Lukas sin lab
har de fastslått at antallet skader
som celler kan tåle er noe høyere,
altså har normale celler en god
buffersone. Toleransen har sammen -
heng med RNF168-nivået, og evolu-
sjonen har frambragt denne
grensen, fordi dette antallet må tåles
under normale forhold i normale
celler. 

I kreftceller er situasjonen noe
annerledes og et kjennetegn ved
kreft er en økning i genomisk
ustabilitet. En viss grad av genomisk
ustabilitet virker som pådriver av
kreftutviklingen, mens en for høy
grad av DNA-skader vil være dødelig
selv for kreftceller. RNF168 er ofte
oppregulert i kreftceller, og således
kan flere dobbelttråd-DNA-skader
repareres, men likevel er buffersonen
i slike celler lavere enn buffersonen
for normale celler. Overaktiv
kromatinlisensiering er kreftcellenes
styrke, men de er til samme tid også
svært avhengige av den for å over-
leve. Dette innebærer at kreftceller
kan ha en redusert toleranse for
medikamenter som angriper
kromatinlisensieringen, hvilket kan
representere en ny strategi i kreft-
behandlingen.

Vi fødes som 100 %
menneske, og dør som 90 %
bakterie
Lars Engstrand, klinisk mikrobiolog
fra Karolinska Institutet, Stockholm,
holdt et interessant foredrag om
bakterier i menneskets tarmsystem.
Sammensetningen av bakterietyper
endres over tid og som resultat av
ulike påvirkninger. Ubalanse i
bakteriesammensetningen kan
muligens føre til sykdomstilstander,
så det er viktig å forstå hvordan
mikrobiomet påvirkes av ulike ytre
faktorer. Dessuten har analyser av
små molekyler fra mikrobiomet vist

forbindelser med anti-mikrobielle
egenskaper, så studier av mikro-
biomet er viktig fordi det kan være
en kilde til nye antibiotika til
medisinsk og industriell bruk. Engs-
trand fortalte om de ulike forsk-
ningsprosjektene som gruppen hans
har gående i dag. Mange av mikro-
biomstudiene baserer seg på å
undersøke bakteriediversitet ved
metagenomikk (16s rRNA-gense-
kvensering) med påfølgende
traksonomisk gruppering.
Materialene de har brukt er store, og
knyttet til svenske databaser med
pasientinformasjon, og i tillegg har
de tilgang til et endoskopi-datasett
fra 1000 friske personer. 

Mennesker begynner livet med et
tilnærmet sterilt tarmsystem, men
framveksten av mikrobiomet tiltar
raskt. Dersom man regner på cel-
leantall kan man påstå at vi fødes
som 100 % menneske, men dør som
90 % bakterie! Dessuten har 20 % av
forbindelsene i blodet vårt mikro-
bielt opphav, så mikrobiomet har
store muligheter til å påvirke vår
helse. I sine analyser har Engstrand
vist at antibiotikakurer har inn-
flytelse på mikrobiomet, da
mengden av de anaerobe bakteriene
reduseres, og langvarige mikro-
biomforandringer kan detekteres i
enkelte pasienter. Dette er funn som
argumenterer for en mer restriktiv
antibiotikabruk. Videre er
bakteriediversitet generelt assosiert
med en helsebringende effekt. Barn

som blir forløst ved keisersnitt har
lavere diversitet i tarmfloraen etter
tre måneder sammenliknet med
barn fra normale fødsler. En
pågående studie skal derfor under-
søke om man kan øke diversiteten
hos keisersnittbarn ved å umid-
delbart eksponere dem for relevante
bakterietyper. Engstrand har også
studert det 5300 år gamle moseliket
Ötzis mageinnhold, og dermed også
restene av hans siste måltid og hans
mikrobiom. DNA-analyser av inn-
holdet har blant annet vist
penicillinsekvenser og antibiotika -
resistensgener, og studier av dette
materialet kan muligens gi innsikt i
bakteriers evolusjon. 

Macrodomener leser 
cellens tilstand
Andreas Ladurner fra LMU
BioMedical Centre, Ludwig-Maxi -
millians-Universität, Tyskland for-
talte om sitt arbeid med
makro domeneproteiner. Ladurner
har sammen med sine kolleger iden-
tifisert et bindingsdomene for
NAD+-derivater, det såkalte
makrodomenet. Dette domenet opp-
daget de opprinnelig som en del av
proteinstrukturen til histonvariant
macroH2A. Histoner er kjerne-
proteiner og DNAet pakkes rundt
disse. Endringer på histonene kan
påvirke kromatinstrukturen i regi -
onen, og dermed også DNAets til-
gjengelighet og genenes aktivitet. På
denne måten kan macroH2A
fungere som en direkte sensor av
NAD+-derivater - og derfor også
cellens metabolisme - og påvirke
genuttrykket i samsvar med dette.
Andre har senere vist at mus som
mangler macroH2A blir sensitive til
glukose i dietten, noe som støtter
denne sammenhengen. MacroH2A1
finnes i to splice-varianter, der det
ene proteinet inneholder et dødt
makrodomene, og derfor er ute av
stand til å respondere på NAD+-
derivater. I videre arbeid viste

Ladurner at den sensitive
macroH2A-varianten også kan
binde til poly-ADP-ribose. Poly-
ADP-ribosylering er en NAD+-
basert proteinmodifikasjon som
lages av PARP1 ved DNA-skader, og
rekrutteringen av macroH2A til slike
skader medfører omorganiseringer
i kromatinstrukturen. Disse end-
ringene bidrar igjen til korrekt
reparasjon av skaden. Macrodome -
net innehar derfor flere sensor -
mekanismer for å lese cellens
tilstand, og responderer på signalene
ved hjelp av epigenetiske meka -
nismer.

En historie om selektiv 
autofagi
Terje Johansen fra Helseviten-
skapelig Fakultet, Universitetet i
Tromsø snakket om sitt arbeid med
autofagi, cellens vesikkelbaserte
nedbrytning av eget og fremmed
innhold. Autofagi igangsettes av
ulike stimuli, som næringsstoff-
mangel, infeksjoner, og ER-stress.
Den kan være generell, eller den kan
være selektiv for en bestemt type
cellulære komponenter, ved re-
kruttering av disse til vesikler.
Johansen og hans kolleger har vist at
p62-proteinet er involvert i spesifikk
rekruttering av ubiquitinylerte
proteinaggregater til autofagosomer.
Gjennom dette arbeidet har de
demonstrert direkte interaksjoner
mellom p62 og ulike autofagosom-
spesifikke effektor proteiner. Ved
hjelp av en finurlig imaging-teknikk
(et ”trafikklys-assay”, basert på en
fluorofor-tag som påvirkes av pH)
har de videre vist at p62 inclusion
bodies fusjonerer med lysosomer for
å danne sure autolysosomer. I tillegg
har de demonstrert at proteinet
NBR1 er en annen viktig komponent
i prosessen. NBR1 har i likhet med
p62 et LIR-domene, som interagerer
med ATG-8 i fagosommembranen
og bidrar til korrekt membran-
cargo-interaksjon. Polymerisering

av p62 er viktig i denne prosessen da
det fungerer som et scaffold, som
binder ubiquitinylerte protein-
aggregater. Videre har de også nylig
identifisert et nytt LIR-domene-
protein, TRIM5. TRIM5 er en viktig
komponent i autofagidegraderingen
av viruscapsidproteiner, og fører seg
dermed inn i rekken av sykdoms-
relevante autofagiproteiner.

En meget kompleks 
proteinstruktur
Viruscapsidproteinene skulle bli
med oss videre inn i neste plenums-
forelesning. Angela Gronenborn fra
Department of Structural Biology,
University of Pittsburg, USA, har
nemlig lenge jobbet med å løse
strukturen på capsidproteinlaget til
HIV (Human Immunodeficiency
Virus). Gronenborn innledet sitt fo-
redrag med et sitat fra læreboken
Feynman Lectures on Physics, Vol. 1,
1963, som løst oversatt lød; “alt som
levende vesener gjør, er til syvende
og sist resultatet av atomers vrid-
ninger og vrikkinger”. Et sitat som
er ment for studenter, men som
likefult er et fint og viktig sitat: Det
understreker at det finnes en direkte
kobling mellom strukturbiologenes
modeller, altså molekylære og
atomære organiseringer, og egen-
skapene til et protein, en celle og et
individ. I tillegg minner det oss om
at proteiner sjeldent opptrer som
isolerte enheter, men som en del av
et større maskineri. Capsidpro -
teinene til HIV orienterer seg som et
heksamerbasert, kjegneformet pro -
teinlag, som omgir virusets
arvemateriale. For å modellere
denne strukturen har det vært
nødvendig å se capsidproteinene
som en del av den større strukturen
de utgjør. 

Det finnes ulike strategier for å
løse en proteinstruktur, som
røntgenkrystallografi, kjernemag-
netisk resonans (NMR) og cryo-EM

Øyvind Halskau, leder av arrangementskomiteen, takker Stefan
Hell etter hans åpningsforelesning.
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(cryo-elektronmikroskopi). Alle
metodene har sine styrker og
svakheter. For å besvare mer avan-
serte problemstillinger er det
nødvendig å integrere data fra ulike
metoder med databaserte beregn-
ingsmetoder, og dette har
Gronenborn og hennes kolleger gjort
for å modellere capsidlaget. Det
fantes tidlig røntgenkrystallo-
grafimodeller av capsidproteinet,
men i visse domener stemte de ikke
helt overens. Med cryo-EM kunne
Gronenborn og kollegene hennes
visualisere hele capsidlaget som en
tubulær, men tilnærmet normal
struktur. Dette ga informasjon om
den fullstendige nettstrukturen –
men på bekostning av detaljer. NMR
spektroskopi ble brukt for å avsløre
disse: For å finne hvordan caps-
idheksamerene orienterer seg i EM-
strukturen, modellerte de inn en
NMR-struktur av heksamer-
heksamer-interaksjonsdomenet (på
interagerende form). Denne passet
godt med elektrontetthetsdataene, og
fra denne kombinerte modellen fant
de også andre viktige interaksjons-
områder. Videre ble modellen for-
bedret ved bruk av solid-state-NMR
av kjegleformede strukturer. For å

oppnå den kjegleaktige formen må
strukturen inneholde andre geomet-
riske enheter enn heksamerer, og
pentamerer viste seg å passe godt.
Disse kunne til slutt modelleres inn
med databeregninger. Historien til
Gronenborn er et godt eksempel på
hvordan ulike metoder kan utfylle
hverandre når informasjonen de gir
kan integreres for å løse en problem-
stilling. Senere har også Gronenborn
og hennes gruppe utforsket inter-
aksjonen mellom autofagiproteinet
TRIM5 og capsidnettet. Med den
nåværende strukturmodellen for
HIV-capsidlaget kan man nå jobbe
mot en bedre forståelse for virusets
infeksjonsmekanisme i vertscellen
og gjenkjenningen der, som igjen kan
gi grunnlag for målrettede terapier.

En pakke av cellulært minne
Wieland Huttner fra Max Planck In-
stitute of Molecular Cell Biology and
Genetics, Tyskland avrundet
plenumsforelesningsdagen med sitt
foredrag om neurale stamceller og
progenitorceller i utviklingen av
hjernebarken. Huttner og hans
gruppe har sammenliknet
hjernebarkstrukturer fra en rekke
dyr og sett på graden av foldinger i

denne. Overraskende nok er
hjernebarkfolding et trekk som ofte
oppstår og forsvinner i evolusjonen.
Ved å korrelere hjernebarkfoldingen
med mengden hjernedannelse per
hjernedannende tid, så de en klar
positiv korrelasjon. I gruppen med
høy grad av folding observerte de
dessuten andre trender for
hjernebarkvekst enn i gruppen med
lav foldingsgrad, noe som indikerer
at ulike celledelingsprogrammer
ligger bak neurondannelsen. Ved
hjelp av matematiske modeller fant
de videre at ekspansjonen av
neuroner hos høyfoldingsartene
kunne forklares med følgende
scenario: Hver basale progenitor-
celle gir opphav til én ny basal
progenitorcelle, pluss en mel-
lomprogenitorcelle som resulterer i
åtte neuroner. I lavfoldingsgruppen
vil derimot hver basale progenitor gi
opphav til én ny progenitorcelle
pluss ett neuron.

Utviklingen innebærer først
asymmetrisk celledeling der de to
dattercellene er av ulik type, altså en
stamcelle og en mer differensiert
celle. I høyfoldingsgruppen vil det
deretter skje symmetriske delinger

for å produsere neuroner. Huttner og
hans kolleger har også funnet at
grunnlaget for den asymmetriske
delingen baseres på nedarvingen av
det gamle centrosomet (fra moder-
cellen). Den cellen som ender opp
med modercentrosomet (som har
spesielle ciliedannende egenskaper
og ciliærmembran), utvikler seg til
til en ny stamcelle – mens den andre
cellen differensierer. Modercentro -
somet og dets tilhørende kom-
ponenter er derfor en helt spesiell
type enhet for cellulært minne, som
kun kan overføres til en av de to
dattercellene.

Minisymposier og posterse-
sjoner med stor faglig
bredde 
I år som i tidligere år ga kon-
taktmøtet smakebiter på hele
bredden av den norske livsviten-
skapsforskningen, gjennom paral -
lelle minisymposier og to
poster-sesjoner. De beste poster-
presentasjonene og minisymposiene
ble premiert under middagen. Dess-
verre var poster-sesjonene noe
korte, og det var derfor umulig å få
med seg alle relevante postere
dersom man selv presenterte i
samme sesjon. Longyearbyen er et
lite sted og det lå derfor visse utford-
ringer i å organisere bruken av de
relativt få og små lokalene til
minisymposier, utstillingsområder,
poster-presentasjoner og bankett-
middag. Mye tid gikk med på å kle
av og på seg store mengder vintertøy
for turene mellom lokalene (det var
tross alt -25 °C). Det skal likevel sies
at arrangementskomiteen hadde or-
ganisert bruken av rommene på best
mulig måte, og programmet virket
meget gjennomtenkt. Om noe skal
påpekes angående organiseringen;
mange håper nok at neste års møte
avholdes før undervisningstiden
starter, slik at flere universitets-
ansatte med undervisningsplikt har
mulighet til å delta. Men komiteen

har alt i alt gjort en meget god jobb
med gjennomføringen av møtet.

Mellom sesjonene var det tid til å
besøke utstillerne, der man kunne
lete etter gode tilbud på labutstyr og
delta i ulike konkurranser. I tillegg
var timeplanen romslig så det var
også muligheter for å utforske
Svalbards unike natur. Undertegnede
deltok på hundesledekjøring i
Bolterdalen under stjerneklar
himmel, som etter hvert også ble
dekket av nordlys. Det var uten tvil
en fantastisk opplevelse. Andre
deltok også på andre aktiviteter, som
snøscooterkjøring og isgrotteklat-
ring.

Bankett med prisutdeling og
underholdning 
Torsdag kveld samlet vi oss alle til
bankettmiddag med god mat, utdel-
ing av priser og underholdning. De
fire beste posterne fikk anerkjenn-
else i form av pengepremier, og
Dominik Michael Frei (Universitetet
i Bergen) ble kåret til vinner av førs-
tepremien. Blant minisymposium -
holderne ble det kåret hele fire
førstepremievinnere og fire andre-
premievinnere (se faktaboks for alle
vinnere). Som underholdning under
middagen fikk vi høre nydelig
pianospill og sang fra Liv Mari
Schrei, som har tonesatt gamle dikt
skrevet av Svalbards gruvearbeidere.

Avtroppende president Arne
Klungland ble takket for sin innsats
i NBS, og nyvalgt president Aurora
Martinez vil overta roret fra 2016.
Arrangementskomiteen ble til slutt
takket for sin glimrende innsats, til
stor applaus. Festen fortsatte, og
stemningen var god. Årets vinter-
møte var definitivt en suksess. Jeg er
ikke alene om å mene at kon-
taktmøtet på Svalbard var en unik
tur, som har gitt faglig påfyll og flotte
opplevelser.

Arrangementskomité:
Anita Elin Fedøy, Øyvind Halskau, Hanne Hollås,
Marte Innselset Flydal, Turid Helen Lunde, Svein
Isungset Støve, Rune Kleppe, Christian Dölle, Knut
Teigen, Puja Gupta, Marc Niere, Anne Baumann
Deltakere: Ca 250. Faglig: 7 plenumsforedrag, 66
minisymposier, 48 postere 

Poster-priser
Førsteplass (NOK 5000):
Dominik Michael Frei (Institutt for biomedisin,
University of Bergen)
"Novel Microscopy Screen Reveals Involvement of
Myosins and Small GTPases in Contact-Dependent
Intercellular Organelle Transfer"

Andreplass (NOK 3000):
Gro Elise Rødland (Oslo Universitetssykehus-
Rikshospitalet)
"The Involvement of PP1 Interaction Partners in
the DNA-Damage Response"

Delt tredjeplass (NOK 1000):
Sissel Beate Rønning (Nofima AS, Ås)
"Programmed Cell Death (Apoptosis) is Induced
in Primary Bovine Skeletal Muscle Cells When
Available Oxygen is Removed" og
Solveig Pettersen (Oslo Universitetssykehus- 
Rikshospitalet)
"A Metastasis Promoting Protein, S100A4, Acts as
an EGFR Ligand and Uses EGFR Signaling to
Increase Cancer Cell Invasion"

Minisymposiumpriser:
Førsteplasser (Rørospledd m/isbjørn):
Hanna Elina Melteig (Kjemisk institutt, 
Universitetet i Oslo)
Magnus E Jakobsen (Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo)
Jillian Wise (Oslo Universitetssykehus – 
Rikshospitalet)
Xiang Yi Kong (Institutt for biovitenskap, 
Universitetet i Oslo)

Andreplasser (Svalbardtallerken):
Marie Austdal (Institutt for sirkulasjon og bilde-
diagnostikk, NTNU)
Leslie R. Euceda (Institutt for sirkulasjon og bilde-
diagnostikk, NTNU)     
Ailin Falkmo Hansen (Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, NTNU)     
Tonje Haukaas (Institutt for sirkulasjon og bilde-
diagnostikk, NTNU)     



NBS-NYTT 1 - 2015 13NBS-NYTT 1 - 201512

Framleis mykje
radioaktivt
cesium i naturen

dyr enn drøvtyggarar, og i
mennesket er den 60–100 dagar
(kortare i kvinner enn menn, pga.
forskjellar i stoffskifte og kalium-
omsetjing). Mennesket skil ut cesium
hovudsakeleg med urin (rundt 4
gonger meir med urin enn feces),
mens drøvtyggarar skil ut stør-
stedelen med feces.

Tiltak etter Tsjernobyl
Det store nedfallet frå Tsjernobyl, og
dei langvarige konsekvensane,
gjorde at det vart brukt mykje res-
sursar på å utvikle tiltak for å
redusere konsekvensane for
dyreeigarane. Bl.a. vart det utvikle
metodar for å gje berlinerblått til
beitedyr. Berlinerblått (eit ammo -
niumhexacyanoferrat) bind cesium
veldig spesifikt, og blir heller ikkje
brote ned og teke opp frå mage-
tarmkanalen, derfor hindrar det at
cesium blir teke opp frå tarmen og
fordelt i kroppen – i staden blir det
skilt ut med feces. Berlinerblått er
framleis i bruk i saltstein («blå-
stein») og i kraftfôr.
Eit anna tiltak vi framleis bruker

mykje i Noreg, er måling av dyr før
slakting. Gamma-strålinga som
cesium-isotopane i kroppen sendar
ut er lett å registrere på utsida. Mål-
inga er i seg sjølv ikkje eit tiltak mot
forureininga, men måling før
slakting gjer at vi slepp å kassere

skrottar som inneheld for mykje
radioaktivt cesium til at dei kan bli
menneskeføde. Sau blir målt bak på
«krysset» (over hoftene), mens reins-
dyr blir målt mellom bakbeina (mot
bekkenet, for å få mest mogleg kjøtt
rundt detektoren). Dei dyra som
inneheld for mykje radioaktivitet kan
bli «nedfôra», dvs. dei blir gitt reint
fôr mens vi ventar på at forureininga
blir skilt ut (jf. dei biologiske halv-
eringstidene).

Måling av befolkninga
Norske myndigheiter måler også
forureininga av radioaktivt cesium i
befolkninga. Dette starta med mål-
ingar av samiske reindriftsutøvarar
i Kautokeino i 1965. Dei siste åra har
vi berre målt samiske reindrifts-
utøvarar i Midt-Noreg. Samiske
reindriftsutøvarar har gjerne eit
spesielt høgt inntak av reinkjøtt, og
er eksempel på personar som har
blitt tilrådd å følgje dei kosthalds-
råda som vart utarbeidd for dei som
spis mykje reinkjøtt, vilt og vill
ferskvassfisk (dei to siste er ikkje 
lenger noko utfordring i kosten).

Vidare lesing
Harbitz O. og L. Skuterud (1999).
Radioaktiv forurensning - betyd-
ning for landbruk, miljø og be -
folkning. Oslo, Landbruksforlaget.
Elektronisk tilgjengelig frå Nasjo  nal -

Hausten 2014 vart det igjen rapportert om høge nivå av Tsjernobyl-forurein-
ing i beitedyr. Kva er det med denne forureininga som gir desse langvarige
problema?

Innleiing
Noreg vart hardt ramma av
Tsjernobyl-ulykka i 1986, og store
delar i Midt-Noreg og fjellområda i
Sør-Noreg fekk betydeleg nedfall.
Beitenæringane som er avhengige av
utmarksbeite har gjennom åra opp-
levd dei største utfordringane med
nedfallet. Sist haust var det både i
Gudbrandsdalen og Valdres saue-
besetningar som måtte «fôrast ned»
i 8 veker før dei kunne slaktast, fordi
det var målt opp til 4500 Bq/kg i dei.
Og Vågå tamreinlag måtte utsetje
slakting av over 800 reinsdyr pga.
konsentrasjonar opp til 8200 Bq/kg.
Nedfallet frå Tsjernobyl besto av

mange ulike radioaktive stoff som
var danna i reaktoren, både direkte
frå spalting av uran, og indirekte
gjennom nøytronaktivering. Dei aller
fleste av desse stoffa hadde svært
korte fysiske halveringstider, og vart
aldri noko forureiningsproblem i
Noreg. Dei to cesium-isotopane
cesium-134 og cesium-137 var det
relativt mykje av i nedfallet, og dei
har også lange nok fysiske halv-
eringstider til at dei vart eit langvarig
problem: Cesium-134 har halv-
eringstid på dryge 2 år, og cesium-

137 30 år. I praksis har det berre vore
att cesium-137 sidan midten av
1990-talet.

Om cesium i planter og dyr
Cesium er eit av alkalimetalla, og
liknar derfor kalium. Og her ligg
mykje av forklaringa på korfor
beiting i utmark har slitt spesielt
med Tsjernobyl-nedfallet: Saman -
likna med dyrkamark som gjerne
både gjødslast med kalium og blir
pløgd (slik at cesium blir blanda inn
og «fortynna» i ploglaget), er ut-
marka ofte ganske næringsfattig.
Alle vekstar treng kalium, som både
planter og dyr har i store mengder
som fritt ion i cellene (jf. Na-K-
pumpa). Truleg tek planter og dyr
opp cesium på same måte som
kalium, og når det er lite kalium blir
opptaket av cesium viktigare. 
Ei ekstra utfordring med cesium

og beitedyr i utmark, er at alle
beitedyra (iallfall alle drøvtyggarar)
er svært glade i sopp. Og 2014 var
mange stader eit svært godt soppår!
Sopp inneheld mykje mineralar, og
dukkar opp på hausten når resten av
beitet begynner å bli av dårlegare
kvalitet. Det er store forskjellar mel-

lom soppartar i kor mykje radio-
aktivt cesium dei tek opp, og det er
også store forskjellar mellom in-
dividuelle soppar av same art. Rims-
opp er kjent for å vere ein av dei
meste effektive til å ta opp cesium –
og denne soppen vart det også
rapportert om i store mengder siste
haust. Vi veit lite om årsaken til desse
forskjellane, men eksperiment har
indikert at nokre soppar tek opp
cesium minst like effektivt som dei
tek opp kalium. Undersøkingar
peiker også på at cesium kan bindast
til pigment i sopp, og at dette bidreg
til akkumulering i soppen.  
Dyr, både beitedyra og vi men -

neska, tek opp alt tilgjengeleg kalium
og cesium frå tarmen. I kroppen blir
cesium ganske jamt fordelt mellom
ulike blautvev, mens det er lite i
beinvev. Feittvev inneheld også lite
cesium (fordi cellene er fylt opp med
feitt). I og med at cesium i all
hovudsak finst som frie ion, skil vi
det gradvis ut att. I beitedyra er den
biologiske halveringstida for cesium
2-3 veker (kortast i dei minste dyra,
som sau og geit, som har høgare
stoffskifte). Den biologiske halv-
eringstida er noko lengre i einmaga

Artikkelforfattaren og medarbei darar måler radioaktivitet i rein i Vågå i januar i år. Fotograf: Torild Agnalt Østmo,
Mattilsynet.
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bibioteket: http://urn.nb.no/ URN: -
NBN:no-nb_dig ibok_  20100  -
60303016 
Kosthaldsråda som vart utarbeidd

etter Tsjernobyl-ulykka: http:// -
www.matportalen.no/matvaregrup -
per/tema/fjorfe_og_kjott/mat_forur
enset_med_radioaktivitet 
Skuterud, L. (2005). Investigation

of selected natural and anthro -
pogenic radionuclides in reindeer
(Rangifer tarandus tarandus) and
lynx (Lynx lynx). Doctoral Theses at
NTNU 2005:151, Norwegian Uni-
versity of Science and Technology,
Trondheim. DOI: 10.13140/2.1. -
3275.9047
StrålevernInfo 6:11: 25 år med

Tsjernobyl: Mottiltak er framleis
nødvendige for å halde stråledosene
til reindriftsutøvarar under tilrådde
grenser (http://www.nrpa. no/dav/ -
06c2a3025e.pdf)
Thørring H. og L. Skuterud (2012).

Radioaktiv forurensning i befolk-
ningen – Reindriftsutøvere og andre
personer i Kautokeino 1965-2010.
StrålevernRapport 2012:11 (http:// -
www.nrpa.no/dav/29132cdf79.pdf) 
Tveten U. m.fl. (1998). Economic

consequences of the Chernobyl
accident in Norway in the decade
1986-1995. Journal of Environmental
Radioactivity 41(3): 233-255.

Kva er det
med denne
forureininga
som gir des -
se lang-
varige pro- 
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Repair of
Endogenous
DNA Damage
Modern molecular biology is blooming, especially in the field of DNA
damage repair. Researchers have tackled the complex and often abstract me-
chanisms regulating the upkeep of our frail genomes for decades. The fifth
US-EU International Conference on Repair of Endogenous DNA Damage
has demonstrated that all those years of basic science have paid off as the
research is now being translated into the clinic. I attended this conference
from November 12 to 16 on a travel grant from the NBS and found myself
both excited at and amazed with the research presented.

on how oxidative DNA damage
contributes to Huntington’s disease.
Using transgenic mice deficient in
the gene coding for the oxidative
damage-repairing enzyme OGG1
(7,8-dihydro-8-oxo-guanine gly -
cosylase) crossed with a Huntington’s
disease mice, McMurray and

colleagues showed that the faulty
repair of oxidative DNA damage
drives the onset of Hungtington’s
disease. With this insight in mind,
they tested anti-oxidant therapy on
Hungtington’s disease mice and
found that the therapy suppresses the
tri-nucleotide expansion responsible
for the disease and delays motor
decline. McMurray also presented
some fantastic evidence showing that
anti-oxidant therapy actually rescues
a large degree of motor function in
Hungtington’s disease mice well after
disease onset.  Should these results
prove even a fraction as fruitful in
humans as they were in mice, the
lives of many people with a crush-
ingly debilitating disease will be
greatly improved.

The past two years has seen an
explosion in research on genomic
uracil, a DNA base lesion produced
as an intermediate in antibody
maturation. It was discovered in 2012
that DNA-uracil-producing enzymes

called APOBECs (apolipoprotein B
mRNA editing enzyme, catalytic
polypeptide-like) are responsible for
mutational signatures in most
cancers. Reuben Harris from the Uni-
versity of Minnesota has been work-
ing in this field and has
demonstrated that APOBEC3B leaves

a mutational signature and is up-
regulated in breast cancers. In the
conference, Harris presented work
showing that APOBEC3B up-
regulation correlates with poorer
outcome for estrogen receptor
positive breast cancer patients,
including shorter durations of
disease-free survival and overall
survival after surgery. This work has
direct short-term clinical ap-
plicability using APOBEC3B as a
predictive biomarker and long-term
promise inhibiting APOBEC3B to
decrease tumor mutation rates and
therefore treatment resistance.

Harris’s work overlaps with my
own. I have worked on genomic
uracil in Hans Krokan’s group at the
Department of Cancer Research and
Molecular Medicine at NTNU since
2009. Krokan is a well-known figure
in the world of genomic uracil and
performed some of the most
fundamental studies on uracil DNA-
glycosylase, the main enzyme re-

sponsible for genomic uracil repair.
At the conference, I presented a
poster in collaboration with Hilde
Nilsen’s lab from the University of
Oslo that used transgenic mice to
explore the relative contributions of
two repair enzymes on genomic
uracil repair. We found that the

genomic uracil levels were only
significantly increased in the absence
of both enzymes, indicating that
either enzyme is enough to maintain
physiologically low genomic uracil
levels. This may suggest that genomic
uracil mainly accumulates if actively
inserted into DNA by, for example,
APOBECs, while uracil arising from
other means can be kept low barring
a major dysfunction in its repair.

The conference lasted for three full
days, two of which went on well into
the evening, and it was positively
bursting at the seams with exciting
new research. The field of DNA
damage repair has always been im-
portant, but now it seems that direct
application to the clinic will project
the field into the limelight. I look for-
ward to upcoming work and the life-
altering discoveries it will certainly
entail.

T
he conference was held in
Santa Fe, New Mexico,
USA. On the drive from
the airport to the venue,

I experienced a vast expanse of dry
land, spotted by gangly shrubs,
crowned by snowless peaks, and
harassed by frightful gusts of wind
that shook the car. Strangely enough,
there was a cold spell during the
conference, and although I am more
than used to the cold from my time
in Norway, the subzero temperatures
felt juxtaposed with the landscape.
The venue itself was beautiful and
indicative of the passion with which
the organizers arranged the mee-
ting: a ranch-resort reminiscent of
wild-west movies with adobe clay-

lined buildings, a still pond by the
entrance, and even a horse stable in
the back. It was both rustic and
modern, and it was clear that the
attendees (yours truly included) all
had a pleasurable stay.

The keynote lectures were heavily
focused on basic molecular biology
and thus par for the course in this
kind of conference. Sankar Mitra
from the Houston Methodist
Research Institute and Leona
Samson from the Massachusetts In-
stitute of Technology provided over-
views of current research from their
labs and others in the fields of
oxidative DNA damage and DNA
alkylation, respectively. Mitra

presented a novel paradigm with
which to view DNA glycosylases in
base excision repair, colorfully
presenting them as “cow catchers”
that prevent transcription or
replication of oxidized bases. Unlike
more bulky DNA lesions like
photodimers, oxidized bases do not
inhibit replication and transcription
and would thus have a more
deleterious effect on the cell and or-
ganism was it not for the cow catch-
ing function of the glycosylases
involved in their repair. 

In a more translational medicine-
oriented talk, Cynthia McMurray
from the University of California
Berkeley presented her group’s work

"Tent rocks"
at Kasha-
Katuwe Tent
Rocks
National
Monument.
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International
Congress of
Neuro-
immunology
With support from NBS I got an opportunity to attend the “12th
International Congress of Neuroimmuno logy” that was held in Mainz,
Germany. The congress was programmed from November 9-13, 2014, and
covered the diverse topics in the field of Neuro immunology and
Neurogenetics from basic science to clinical advancement.

T
he International Society
of Neuroimmunology
(ISNI) was established in
1982 and has contributed

greatly to the growing recognition of
the different roles of the immune
system in causing or modifying the
severity of neurological disorders,
and to the potential for new ap-
proaches to treatment. Since 2010,
the European School of Neuro -
immunology (ESNI) has been the
official school of the ISNI and
traditionally, the first congress day is
dedicated to the ESNI course. This is
the first school of neuroimmunology
in the world. The scientific or-
ganizers, led by Frauke Zipp and Ari
Waisman, both from the University
Medical Center of the Johannes
Gutenberg University in Mainz,

Germany, developed an interesting
scientific program that has drawn
the interest of the scientific
community and promotes global
interdisciplinary discussion on
topics lying at the intersection of
brain science in hopes of advancing
both theory and research.
The 12th ISNI Congress took place

in the Rheingoldhalle in Mainz.
There were 1003 delegates from all
across the world, coming from 45
different countries and from all 5
continents of the world. The meeting
was attended by scholars of all levels
from all areas of neuroscience
including the fields of neuro -
immunology, immunological dis-
orders, neural science and medicine,
as well as neurogenetics.
In this conference, I had an op-

portunity to learn about the most
recent development and the vast field
of neuroimmunology research
including autoimmune diseases such
as multiple sclerosis (MS). The first
day started with the course covering
topics from Neuroimmunology to
Neurogenetics. The following four
days, a broad selection of lectures
from leading scientists in the field
was presented. Three poster sessions
with altogether 587 posters took
place over three days, and for each
day the subjects were divided into
different sections.  All the poster
abstracts have been published in a
special issue of the Journal of
Neuroimmunology.  During the third
day, we presented our poster entitled
“Molecular analysis of the CLEC16A
autoimmune risk locus” that was

placed under the immunology
section. This was the first time I
presented a poster in a big con -
ference. Several top researchers as
well as students were interested in
our poster, and we received valuable
comments. Due to the crowd in the
poster area and limited time, it was
impossible to attend all the impres-
sive posters, but I had some fruitful
discussions with some of the
presenters about their work, in
particular the methodology em -
ployed.
The program of the congress was

tightly packed with four plenary
symposia, twelve concurrent
symposia, three technology talks and
four honorary Lectures.  There were
140 lectures all together, some run-
ning in parallel. The conference
started with a welcome note by the
ISNI president Gianvito Martino. My
PhD research is focused on MS, an
inflammatory demyelinating disease
of the central nervous system; there-
fore I attended the lectures most
relevant to this field. It was challeng-
ing to select the program for the day
since most of them were interesting
in my view. Although, I was inspired
by many lectures, I am not able to
summarize all of them in this brief
report. However, I would like to
mention some speakers and
summarize some of the key points
addressed. 
According to a presentation by

David Hafler from Yale School of
Medicine, University of California-
San Francisco, there are now about
200 genetic variants identified as as-
sociated with MS, but the underlying
mechanisms remain largely un -

known. In an extended analysis from
genotyping data in collaboration
with the Broad Institute of MIT and
Harvard they have developed a
molecular map that pinpoints
genetic variants that play a role in 21
different autoimmune diseases.
Candidate causal SNPs are strongly
enriched within binding sites for
immune-related tran scription fac -
tors. This corresponds well with the
effect seen of new MS treatments
that work on the immune system.
Other parallel pivotal sessions

included were “ Genotype/Pheno-
type”, “Neuroinflammation”, “Me-
chanism and therapies of CNS
disease”, “Pathogenic T cells”,
“Emerging topics in Neuro im -
munology”, “Immunopathogenesis
of MS - defining new treatment
strategies”, “T cells in Neuroimmune
Diseases”, “Autoimmunity in the
CNS”,  “New developments in Auto-
immunity” and “Antibodies in
Neurologic Autoimmune Disorders”.
Interestingly, many of the lectures
were dedicated to MS. 
In Genotype/Phenotype session

the first lecture was held by Tomas
Olsson from the Karolinska Institute,
Sweden, where he focused on “Risk
genes/Life style/Environmental
factors and their interaction in
Multiple sclerosis”. He stated the
evidence of MS genetics and reason
for missing heritability. According to
his talk about 40% genetic
components has explained risk of
developing MS whereas the remain-
ing might be explained through rare
variants, gene – gene interaction,
gene- environment and epigenetics.
It`s neither bad genes nor bad

environment, it`s bad interactions
between gene(s) and environment
contributing to MS development. So
far no link between gene(s) and
severity of progression of MS been
documented.
One of the informative lectures

was given by my supervisor Hanne F.
Harbo from Department of
Neurology, Oslo University Hospital,
and University of Oslo. She is also the
Norwegian principle investigator of
International MS Genetics Con -
sortium. In her talk, she covered the
topic “From genotypes to Pheno-
types in Multiple Sclerosis” with
recent development in translational
MS genetic studies in Norway.
Another very interesting talk was

focused on “Gut and microbiota in
MS” by Howard L. Weiner, from
Brigham & Women’s Hospital, USA,
where he talked about how gut is
related to MS and the foundation for
the development of an MS vaccine.
He stated that nasal αCD3 could be
a potential therapeutic approach for
progressive MS disease.
The meeting's format, consisting

of general talk sessions, poster ses-
sions, organized receptions and
group lunch, provides ample op-
portunities for networking and off-
line discussions. One of the
highlights at the congress was the
social events organized by ISNI.
During the congress party I got a
prize for free admission and 5 night’s
accommodation during the 13th
ISNI conference that will be or-
ganized in Jerusalem in September,
2016. I am already looking forward
to the next conference.

From left 
to right:
Pan kaj Kumar
Keshari, Stef-
fan Daniel
Bos,Ingvild 
Sørum Leikfoss
and Hanne 
Flinstad Harbo
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E
tter Biorabiatens mening
er norsk biokjemisk
forskning feig og uten den
spenst og dristighet som

er kjennetegnet på all god forskning.
“Vel, kanskje ikke så dårlig dersom
vi sammenligner med de andre
naturvitenskapene”, legger han til,
“men hvis vi for eksempel går til
filosofi og idehistorie, vil vi se at det
er en helt annen schwung over hva
de driver med.”

Det som har foranlediget dette ut-
bruddet fra Biorabiatens side er en

artikkel han for en tid siden kom
over på nettet, på nettstedet
salongen.no, om den filosofiske ret-
ningen panpsykisme. Mens de fleste
naturvitere i dag nærmest auto-
matisk har et materialistisk grunn-
syn, altså at alt som finnes er fysisk,
også vårt eget sinn, mener
panpsykistene at mentalitet ikke er
noe som oppstår i kompliserte
fysiske konstruksjoner, for eksempel
mennesker, men noe som naturlig er
til stede i alt fysisk. Ifølge panpsykis-
tene vil selv en elementærpartikkel
ha en mentalitet, noe som kanskje

innebærer at den har subjektive opp-
levelser, og kan hende også en vilje.

Dersom man godtar dette synet,
vil man kunne betrakte mange av de
klassiske filosofiske problemene,
som sammenhengen mellom kropp
og sinn, med nye øyne, mener
Biorabiaten. Og som salongen.no
gjør oppmerksom på, dukker det opp
en rekke nye interessante spørsmål,
for eksempel hva slags åndelige til-
stand andre gjenstander befinner seg
i. Vi vet at mennesket har en
mentalitet som vi formoder overgår

mentaliteten primærpartikler er ut-
styrt med, men hva med for ek-
sempel en stol? Vil også en stol ha en
bevissthet som oppstår i samspillet
mellom primærpartiklenes mentali -
teter? Mange panpsykister mener
nei, og at det er et fundamentalt skille
mellom mer eller mindre vilkårlige
ansamlinger, eller aggregater som
panpsykistene kaller dem, av
primærpartikler (f. eks. stoler) og
genuine psykofysiske enheter som
mennesker og dyr. Etter grundige
sammenligninger mellom skrivebor -
det sitt og seg selv, innbefattet en kort
spørreundersøkelse, har Biorabiaten
kommet til at han er enig i dette
skillet, og at det uten tvil er forskjell
på hans egen mentalitet og
skrivebordets, trass i at de består av
omtrent det samme antallet primær-
partikler. Men da melder uvilkårlig
spørsmålet seg om hvorfor det er
slik. Hvorfor utvikler noen an-
samlinger av primærpartikler en fo-
renet bevissthet mens andre
ansamlinger ikke gjør det? Slike
spørsmål er det panpsykistene
prøver å besvare, og det her
Biorabiaten mener at biokjemikere
og andre livsvitere må tre støttende
til. Problemet med panpsykisme,
mener Biorabiaten, er at den lett blir
spekulativ, og for å unngå det er det
nødvendig å utvikle modellsystemer
som kan undersøkes eksperimentelt
i laboratoriet. Så her må alle gode
krefter trå til, og Biorabiaten noterer
med tilfredshet at også Norges forsk-
ningsråd er med på å støtte den
panpsykiske forskningen.

Men hvordan skal vi undersøke
psyken til primærpartikler og mer
kompliserte ansamlinger i labo -
ratoriet? Biorabiaten har grunnet
mye over dette og kommet frem til at
en vesentlig forskjell mellom
panpsykiske aggregater uten forent
bevissthet og ansamlinger med slik
bevissthet er at de bevisste består av
celler som har en aktiv metabolisme

og som inneholder DNA. Kan det
være DNA-molekylet som gjør at
primærpartiklenes mentalitet fo-
renes til en menneskelig bevissthet?
Biorabiaten mener at dette er en
hypotese som kan testes i la-
boratoriet, og attpåtil en hypotese
som kan forklare mange av de viktige
spørsmålene som klassisk moleky -
lærbiologi har problemer med å be-
svare. Dersom DNA i tillegg til å kode
for proteiner har som oppgave å
syntetisere en fullvoksen bevisst-
het ut av de ørsmå proto- 
be visst hetene som primærpar-
tiklene i cellen utgjør, vil dette for ek-
sempel umiddelbart forklare hvorfor
vi bærer så mye junk-DNA i våre
genomer. For DNAs rolle som be-
vissthetsskaper må det være størr-
elsen som betyr noe, mener
Biorabiaten, og junk-DNA er nettopp
et middel for å øke DNA-mengden og
derved bevissthetsnivået. Hypotesen
om en tilleggsrolle for DNA kan også
bidra til å forene den mole -
kylærbiologiske forskningen på DNA
med annen, mer ukonvensjonell
DNA-forskning, for eksempel forsk-
ning på DNA som superleder,
auraens betydning for DNA og
omvendt, og virkningen av lydbølger
og elektromagnetiske bølger på liv,
helse og DNA-sekvens. Han ser ikke
bort fra at også kvantemekaniske
DNA-modeller må tas i betraktning.

Så Biorabiatens arbeidshypotese
er altså at DNA virker som en for-
sterker av de enkelte primærpar-
tiklenes mentalitet og at graden av
forsterkning er proporsjonal med
lengden (eller kanskje mengden) av
DNA. Denne hypotesen ville man
kunne teste, for eksempel ved kutting
med restriksjonsenzymer, dersom
man bare hadde en måte å måle for-
sterkervirkningen på. En slik metode
finnes ikke i klassisk naturvitenskap,
og Biorabiaten mener at vi nok må gå
til den alternative forskningen med
et uhildet blikk og finne metodene

der, det være seg aurafotografering,
DNA-basert musikk eller noe helt
annet. “Mulighetene er mange”,
humrer han, “det er bare å gjøre et
Google-søk med “DNA AND vib-
ration”, så vil man få så mange inter-
essante treff at det vil ta år å evaluere
dem alle”.

Mange misliker Biorabiatens åpne
sinn når det gjelder alternativ forsk-
ning og alternativ medisin, og vil
prøve å stikke pinner i hjulene hans
heller enn å hjelpe ham. Selv på hans
eget institutt har det hendt at hover-
ende kolleger har gjort ham opp-
merksom på at det finnes alger med
1000 ganger mer DNA enn
mennesket, “så de er kanskje super -
intelligente de da?” Biorabiaten har
ikke tatt til motmæle, men i det stille
tenkt sitt, og det han tenker seg er,
naturlig nok, at ja, disse DNA-rike
algene må faktisk være en slags
psykiske kraftsentre med en helt
spesiell funksjon i naturen. Hvilken
funksjon vet vi ikke, men for
Biorabiaten er det åpenbart at slike
alger vil være det perfekte modell-
system for utvikling av metoder for
måling av aggregaters og andre an-
samlingers bevissthetsnivå og virk-
ningen av manipulering av DNA- 
størrelse og andre egenskaper
(super coiling? proteinkomplekser??)
på bevissthetstilstanden. Konven-
sjonell algeforskning har heldigvis en
solid posisjon i hans nærmiljø, så
han er allerede i gang med inn-
ledende forsøk. Og han håper at NFR,
som altså allerede støtter panpsykisk
forskning, vil vise seg enda mer støt-
tevillig når hans prosjektsøknad med
tittelen “Molekylær panpsykisme”
om kort tid blir sendt inn, og
panpsykismens dugelighet som for-
klaringsmodell endelig kan gjøres til
gjenstand for en rigorøs viten-
skapelig undersøkelse og verifiseres
på empirisk grunnlag.

Molekylær
panpsykisme
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iGEM-feber
i Boston
Syv studenter fra UiO har deltatt i iGEM - en konkurranse i syntetisk
biologi med 245 lag fra 5 verdensdeler. Syntetisk biologi er en in-
geniørdisiplin innenfor molekylærbiologien. Med støtte fra NBS og UiO har
studentene deltatt på «iGEM Giant Jamboree 2014» og presentert sitt
arbeid. Arrangementet er verdens største innenfor syntetisk biologi. 

E
tter kontinuerlig prosjekt-
arbeid siden mai 2014 var
det deilig å lande på Bos-
ton Logan Airport. Vi så

frem til å feire vår innsats sammen
med 4500 andre studenter og
veiledere. Etter en halvtimes busstur
inn til Bostons kommersielle dis-
trikt, preget av kjøpesentre og dyre
restauran ter, sjekket vi inn på
Sheraton hotel, en gammel kjempe
på nær 30 etasjer midt i distriktets
kjerne. Hotellet er bygd sam men
med Hynes convention centre, et
gedigent konferanse senter oppkalt
etter John B. Hynes, tidligere
borgemester i Boston. Vi registrerte
oss, festet opp plakaten vår blant de
240 andre plakatene i en massiv
«Poster Session Hall» og prøvde,
med jet-lag, å øve på presentasjonen
vår. 

Biobrikker
Velkomsten morgenen etter ble gitt
av Randy Rettberg, president og
grunnlegger av foreningen med det
lite fengende navnet «International
Genetically Engineered Machine
(iGEM) Foundation», et konsept

som startet på Massachussets In-
stitute of Technology (MIT) i 2003.
iGEM har som formål å lære
studenter over hele verden syntetisk
biologi ved å gi de fri tilgang til 20
000 «biobrikker» som rett og slett er
DNA med forskjellige funksjoner.
Disse brikkene er alle kompatible
med et sett plasmider fordi ingen av
brikkene inneholder restriksjons-
setene brukt for å kutte plasmidene.
Ideen er at alle brikkene skal kunne
settes sammen slik man vil for å
danne mer kompliserte systemer
gjennom en standardisert «3A as-
sembly». Brikkene lagres i et bio-
brikkeregister og samlingen vokser
og forbedres for hvert år som går. I
tillegg til selve forskningsbiten lærer
studentene gjennom iGEM-pro-
sessen om entreprenørskap, ledelse,
sikkerhet og etikk. For oss var iGEM
mulig gjennom et kurs holdt av In-
stitutt for biovitenskap på UiO,
MBV4910iGEM, som gir 10 stu-
diepoeng.

Internasjonalt og tverrfaglig
Til sammen har nesten 20 000
personer vært med på iGEM siden

konkurransens oppstart. Studentene
har forskjellige utgangspunkt. De
fleste studerer molekylærbiologiske
fag, men du finner også studenter
fra blant annet kunst, humaniora og
økonomiske fag. Grunnen til dette er
de 15 kategoriene et iGEM-prosjekt
kan plasseres i. Alt fra «Arts &
Design» til «Entrepreneurship» og
«Software». Lagene kan, i tillegg til å
vinne bronse-, sølv- og gullmedaljer,
vinne spesielle priser innefor hver
kategori. Vårt lag besto av studenter
fra informatikk, biovitenskap,
farmasi, nanoteknologi og biokjemi.
Det var morsomt å se lag fra skoler

som Harvard, Oxford og ETH Zürich
presentere før og etter lag som LA
Biohackers og Sumbawa (en liten
indonesisk øy). LA Biohackers hadde
hatt problemer med at  vann fra
naboleiligetens narkotikalab hadde
lekket inn og ødelagt noe av labut-
styret. De var glad for at politiet
hadde stormet riktig laboratorium.
Forøvrig var det en 12-åring som
presenterte deler av prosjektet. Kon-
trasten var stor til ressurssterke lag
bestående av 20-talls studenter og
mange doktorgradstudenter og

professorer som veiledere. Slike lag
har i noen tilfeller prosjekter som
bygges videre på og som leder til sel-
skaper som skaper verdier for
millioner av dollar. 

FBI med flere
I tillegg til nettverksarrangemen ter
var det spesielle foredrag man kunne
delta på. Synberc, et amerikansk
forskningssenter innenfor syntetisk
biologi, deltok med foredraget «Pav-
ing the way to Grad school», der man
fikk tips om hvordan komme seg inn
på drømmeskolen. FBI bidro med et
foredrag om sikkerhetsmessige
hensyn man bør ta når man jobber
innenfor syntetisk biologi. Mat-
hWorks hadde workshop om
matematisk modellering av biosys-
temer, og SYNERGENE, et EU-
sponset program, hadde workshop
om politikk og kontroversene rundt
syntetisk biologi som fagfelt. Lag fra
Norwich, Valencia og Cambridge
lurte på hvorfor ikke flere brukte
planter i konkurransen og holdt et
foredrag om dette.

Utallige prosjekter
I løpet av 3 dager var det flere
hundre presentasjoner og det var
umulig å få med seg alle. Blant de vi
fikk se var Valencia med sitt «Sexy
Plant»-prosjekt, et forsøk på å få
planter til å produsere møll-
feromoner, en egenskap som vil
hindre normal parringsatferd hos
møll. Slik kan avlinger bli møllfrie
uten at møllen utenfor avlingene blir
påvirket. Studenter fra University of
Minnesota utviklet rekombinante

bakterier som omdanner farlig
kvikksølv til mindre farlig kvikksølv
og konstruerte en kapsul med vann-
filter klar for å slippes ut i en av
Minnesotas 10 000 innsjøer. Beijing
Institute of Technology presenterte
sitt konsept, E.co-lock. Ved å tilsette
3 stoffer i riktig rekkefølge vil en
bakterie leve normalt. Tilsettes
stoffene i feil rekkefølge vil cel-
ledelingsprosessen stanses og
bakterien vil dø. Tanken var at far-
lige og/eller økonomisk viktige
bakteriestammer ikke skal kunne
havne i gale hender. «Vil ikke koden
kunne knekkes ved sekvensering?»
var blant spørsmålene de ikke helt
kunne besvare. Som mange andre
prosjekter var konseptet en proto-
type.

Bronse i Boston
Etter 3 intensive dager med
presentasjoner, spesielle ar-
rangementer, plakater, middager,
turer på byen og sosiale sammen-
komster var det tid for prisutdel-
ingen. Heidelberg fikk «Grand Prize
- undergraduates» for sitt prosjekt
«Ring of Fire», et system for post-
translasjonell modifisering av
proteiner. De lagde en «intein
toolbox» til dette formålet som de
sendte til iGEM-registeret. De viste
at systemet fungerte ved å
sirkularisere Xylanase - et enzym
som er viktig industrielt. En slik
sirkularisering var tenkt å øke
stabiliteten til enzymet ved høyere
temperaturer. UC Davis fikk «Grand
Prize - overgraduates» med sitt
«OliView»-prosjekt. De lagde en

enzymbasert elektrokjemisk
biosensor som detekterer om oliven-
olje er sur eller OK. «Runner up» var
Imperial College London (op-
timalisering av bakteriell cellulose-
produksjon) og Wageningen
University fra Nederland (be-
kjempelse av Fusarium oxysporum
med rekombinante Pseudomonas
putida-bakterier for å redde banan-
trær). Vårt prosjekt, microOrganizer,
var en «proof of concept»-studie
hvor vi prøvde å sette bakterier
fysisk sammen ved å overuttrykke
splittede enzymer på overflaten til
forskjellige bakterier. Vi ble belønnet
med bronsemedalje fordi vi sendte
inn nye standardiserte biobrikker
nødvendige for systemet. Vi ønsker
å gratulere våre kolleger fra NTNU
som fikk gullmedalje for deres
system som gjør det lettere å kunne
jobbe med Synechocystis, en cyano-
bakterieslekt. Lag som fikk sølv
klarte å bevise at biobrikken deres
fungerte som planlagt og lag som
fikk gull hadde i tillegg til dette et
godt bidrag utenfor laboratoriet. Alt
i alt er vi fornøyde. Nye lag mangler
den erfaring som trengs for å
skjønne hva som ikke fungerer. Vi
håper å se at syntetisk biologi blir
satset på av norske utdannings-
institusjoner videre og at flere lag fra
Norge deltar neste år. En stor takk til
NBS og UiO for at dere ga oss
muligheten til å delta på denne
unike begivenheten.
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Arnts 
biostreker

Arnts biostreker er
denne gangen to 
illustrasjoner relatert til
celleforskning. Han har
kalt den øverste teg -
ningen for ”Usikker
celle-celle kontakt”. Den
nederste tegningen har
han kalt ”Celle
signalering”.

Referat fra ekstra-
ordinær generalfor-
samling for NBS
Tid: Onsdag 11. februar 2015 kl. 14:00

Sted: "Amundsen", Radisson Blu, Longyearbyen, Svalbard.
Fremmøte: Rundt 20 medlemmer.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent

2. Styrets beretning.
Generalsekretæren redegjorde kort for Selskapets økonomi. Det har de siste årene blitt utbetalt rundt 
kr. 250 000 årlig i reisestipend til master- og phd-studenter. Det har vært en gledelig økning av antall 
masterstudenter som søker om slik støtte. I tillegg har det blitt bevilget rundt kr. 100 000 årlig i støtte til 
vitenskapelige møter og arrangementer.
Inntektene er tilfredsstillende, først og fremst fordi de siste to kontaktmøtene har gått med et godt overskudd. 
Kontaktmøtene får fortsatt bevilget støtte fra NFR gjennom BIOTEK2021-programmet, men støtten har ikke 
blitt utbetalt de siste årene grunnet overskuddet.
Det ble avholdt ordinær generalforsamling og styremøte i oktober 2014 (se referat i tidligere NBS-Nytt).

3. Valg av President elect
Aurora Martinez, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen, ble valgt som president elect.  Hun vil overta 
etter president Arne Klungland på Kontaktmøtet 2016 

4. Valg av generalsekretær elect
Da nåværende generalsekretær Tom Kristensen har sagt seg villig til å stille til valg for en ny 4-årsperiod 2016-
2019, ble det ikke valgt generalsekretær elect.

5. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2017: Det er Ås som står for tur!
Leder av NBS lokallag i Ås gjorde kort rede for planene for møtet. Det er allerede bestemt at det vil bli holdt på 
Storefjell.

Eventuelt.
NBS-styrerepresentanten fra Tromsø ga informasjon om Kontaktmøtet 2016. Det vil bli holdt i Tromsø.

Tom Kristensen, generalsekretær

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt. Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi
gratis annonsering av vitenskapelige møter som er av interesse for medlemmene. 
Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å benytte deg av
denne muligheten.
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The 11th EMBL (European Molecular Biology Labora tory) Transcription
and Chromatin meeting was held in Heidelberg, Germany, from August
23rd to 26th, 2014. This conference has played an important role in the
transcription field over the past 20 years, being very well attended. This year
the meeting had around 450 partici pants, with 60 scientific talks and 260
posters. I partici pated thanks to the travel grant from NBS.

decompact chromatin by histone
acetylation and eviction of H1 and
H2A/H2B dimers from chromatin,
leading to induced gene expression. 

The following three days consisted
of one early session, followed by
lunch and a poster session, a late ses-
sion and finally dinner. I presented
my poster with the title “Pioneering
functions and histone tail
interactions of the transcription
factor c-Myb” during the first poster
session. Here, I presented my studies
of the hematopoietic regulator c-Myb
and why c-Myb might operate as a
pioneer transcription factor. Pioneer
factors are the first factors to access
a regulatory region and have the
ability to decompact closed
chromatin in early development. I
received much valuable feedback and
I am grateful to have had the op-
portunity to present my project on
such a big meeting.

Ali Shilatifard from the Stowers in-
stitute for Medical Research, and one

of the organizers of the meeting, is
considered one of the leaders in the
field of transcription and chromatin
biology research. He had an inter-
esting talk about enhancer
malfunction in cancer; more
specifically that cancer-associated
mutations in the histone methyl-
transferases MLL3 and MLL4 exert
their properties through the
malfunction of MLL3/MLL4-
dependent enhancers. Considering
the importance of enhancers in the
maintenance of the tissue-specific
expression pattern of developmental
genes, changes in enhancer activity
may also contribute to the mis-
regulation of disease-relevant genes
and tissue-specific cancer
development. Most of what he
presented at the meeting was
published in Science the week after
the meeting.

Another interesting talk was given
by Ramin Shiekhattar from the Uni-
versity of Miami. He is studying the
function of enhancer RNAs (eRNAs),

which are non-coding RNAs
transcribed from active enhancers.
The nature of eRNAs has not yet
been defined, but there seem to be a
correlation with the transcription of
eRNAs and the transcription of
mRNAs from nearby genes, and they
might have a role in the estab-
lishment of enhancer-promoter
contacts. The Shiekhattar lab has dis-
covered a role of the RNA
polymerase II-associated complex,
Integrator, in the biogenesis of
eRNAs. They showed that the
production of mature eRNAs
requires the catalytic activity of the
Integrator complex.

Besides learning about the latest
research in the field of transcription,
the meeting was also a very good op-
portunity to make connections and
meet scientists from all over the
world. It was a great experience and
I look forward to attending many
meetings at the EMBL in the future.

Transcription 
and Chromatin

T
he EMBL is one of    
the world’s leading
research institutions and
is situated at five sites

across Europe, with the main la-
boratory in Heidelberg. The EMBL
Transcription and Chromatin mee-
tings have a tradition in shaping the
field of transcriptional regulation
and bring together leading experts
covering many aspects of
transcription. Some of the topics
included this year were RNA
polymerase regulation and function,
long range transcriptional regu -

lation and enhancers, nucleosome
positioning and chromatin
modifications. Both the talks and
the poster sessions promoted highly
interactive discussions.
The program was tightly packed

and was divided into 7 sessions
covering 60 talks and 3 poster ses-
sions in between.  The first day the
program started in the afternoon;
therefore there was time for some
sightseeing in the city of Heidelberg
first. Heidelberg is a beautiful city
with a lot of history and I really
enjoyed spending the day in the city

center. After registration at the EMBL
there was a short first session. One of
the speakers was Robert Roeder,
known as a pioneer in eukaryotic
transcription and currently a profes-
sor at the Rockefeller University.  He
has mapped several molecular
players in the transcription ma-
chinery and he is perhaps most
known for the discovery of RNA
polymerase I, II and III in eukaryotic
organisms back in 1969. He talked
about the histone chaperone NAP1,
and how NAP1 and the histone
acetyltransferase p300 cooperate to

Vaksinemotstand
Det har den siste tiden vært mye diskusjon i media om vaksinasjonspolitikk og den vaksinemotstand som
råder i enkelte miljøer. Dagens diskusjon skyldes til en stor grad at prosentandelen av befolkningen som er
vaksinert mot meslinger er lavere enn ønsket slik at faren for spredning av sykdom øker. Det er med for-
bauselse en leser hvordan mange tar en artikkel publisert av Andrew Wakefield og medarbeidere i Lancet
i 1998 om mulig sammenheng mellom autisme og MMR-vaksine (vaksine mot kusma, meslinger og røde
hunder) til inntekt for sin skepsis mot vaksinasjon. Også norske ”fagfolk” har meldt seg på med støtte til
det som Wakefield og medarbeidere publiserte. I sitt debattinnlegg i Aftenposten 19. februar skriver dr.
philos. Dag Viljen Poleszynski under overskriften ”Usaklig om vaksinepraksis” mye rart, inkludert at
Wakefield kanskje er vår tids Semmelweiss (legen som påviste sammenhengen mellom legers og jordmødres
mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselfeber).

I diskusjonen om Wakefields publikasjon er det fremkommet at senere studier ikke har kunnet påvise en
sammenheng slik det påstås i Lancet artikkelen. Det som ikke er fremkommet i den siste tids diskusjoner er
hvordan han benyttet forfalskede data. Dagbladet publiserte en god artikkel om denne saken i januar 2011.
Du finner den ved å søke på Dagbladet med stikkordene ”Forfalskede data MMR”. Der fremgår det at 10 av
de 13 forfatterne i 2004 trakk tilbake sine konklusjoner i arbeidet. I 2010 trakk Lancet formelt artikkelen til-
bake med henvisning til flere konkrete feil. Norske helsemyndigheter har kalt saken en skandale. Dagbladets
artikkel kom som resultat av at British Medical Journal like i forveien hadde publisert en artikkel hvor det
ble hevdet at Wakefield hadde begått bevisst forfalskning og at artikkelen var bedrageri (”How the case against
the MMR vaccine was fixed”). Der fremgår det hvordan Wakefield hadde forfalsket pasienthistoriene til de
12 barna som ble omtalt, samt at han hadde personlige økonomiske interesser i å fremme budskapet om en
link mellom autisme og vaksinasjon. Du finner link til alle disse omtalene i den nevnte Dagblad artikkelen.
Det er interessant og tankevekkende lesning.

Redaktøren
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American Society
of Human
Genetics
Conference
Human genetics is the vast field focusing on inheritance in humans. This
covers many subfields such as medical genetics, population genetics,
developmental genetics, bioinformatics etc.  From the discovery of the
structure of DNA in 1950s through completion of sequencing of the human
genome, the field of human genetics has come far. 

T
he current fast and cheap
‘Next Generation
Sequencing techniques’
enables sequencing of a

person’s complete genome for an af-
fordable price and large inter -
national consortiums are currently
sequencing thousands of genomes.
With the cost and time of
sequencing a human genome
dropping rapidly over the years,
personalized medicine is now in the
spotlight. With this, the use of a
patient’s genetic information to
understand and implement the most
appropriate medical treatment is
now becoming a reality. Although we
have now overcome the challenge of
sequencing the person’s genome;
managing, analyzing and
interpreting the vast amount data
produced still remains a huge
challenge.  

‘Big Data’ was a common theme in
this years’ annual meeting of the
American Society of Human
Genetics (ASHG) which was held in
San Diego, California, USA from 18-
22 October.  The meeting kick started
with the presidential address titled
‘The Time of our Lives’ by Cynthia
Morton. The talk highlighted the
rapidly advancing technologies in
the DNA sequencing and the
challenge in handling and inter-
pretation of this data to improve the
personal and public health. This set
the floor for the following 4 days of
the scientific conference with about
6000 participants and included 16
invited scientific sessions, 40 plat-
form sessions representing more
than 400 oral presentations on
current research given by expert
researchers in the field of human
genetics. 

The first plenary session following
the presidential address included a
diverse and interesting set of talks
presenting the UK10K project, Gene
evolution, cancer genetics and
clinical trials. The UK 10K project
compares the exomes/genomes of
10,000 individuals aiming to find
rare genetic variants that are disease
causing, but also to find variants that
do not have any observable effect, in
turn providing a much relevant and
extensive reference genetic sample
for the UK and for the researchers in
the field.  The talk discussed the
current status and findings in the
project. The talk on gene evolution
titled ‘Human specific gene evolution
and structural diversity of the
chromosome 16p11.2 autism CNV’
by X. Nuttle was one of my favorites
in the conference. 16p11.2 deletions
and duplications have different
disease severity with association to

autism and schizophrenia, with a
~600kbp critical region. The talk
outlined their research in mapping
the breakpoints of CNVs in this
region to provide insights into va-
riable disease severity. One inter-
esting observation was extra copies
of the gene BOLA2 (an average of 6),
present in this region in humans
compared to 2 in others genomes.
They are currently studying the
function of the BOLA2 protein to
describe the potential consequences
the additional gene copies may have
in human evolution. 

A session on the second day on
‘Using Zebrafish to model Human
Genetic Disease variation’ was
another highlight for me. This ses-
sion provided insights into using
genome editing tools to engineer
genomes to understand gene me-
chanisms and developmental basis
of human diseases. This was also
related to my research project in
which Zinc finger nuclease, a genome
editing tool, is used for targeted
engineering of the mouse genome to
model a human disease. The tech-
nique is known to be highly efficient
in genome editing. However, the
percentage and proportions of
knockouts to knock-in alleles created
by this technique is less known. In-
terestingly, all speakers at this session
discussed these challenges in using
this technique for genome editing.
This was similar to what we
experienced in our research which at
the time was surprising to us. New
methods that address some of these
challenges were also discussed.
Personally, this highlighted the im-
portance of meeting and attending
discussions with the experts in the
field as some of the challenges faced
in research maybe common
knowledge within the community
although remain unpublished be-
cause negative results are not in
popular demand in scientific
publications. 

Third and fourth day of the
conference was also packed with
many more interesting talks and ses-
sions. A session on ‘Building Bridges’,
a continued discussion from this
years’ European Society of Human
Genetics meeting in Milan, was

another highlight of the conference.
The ongoing debate on reporting the
incidental findings back to patients
in clinical exome/genome sequ -
encing was the background of the
discussion. Also, the uncertainties in
genomic medicine were in focus. 

The poster sessions included more
than 2500 posters that were on
display over 3 days during the
conference. My poster titled
‘Characterization of a knock-in
mouse model expressing the
Stormorken Syndrome mutation’ was
presented on the second day of the
conference. Stormorken syndrome is
a complex rare genetic syndrome
affecting many tissues in the body.
Patients with Stormorken syndrome
show a wide range of clinical features
including hematological aspects
(mild bleeding phenotype, mild
anemia, thrombocytopathy,  throm -
bo cytopenia), muscle phenotype
(spasms, muscle weakness, lack of
endurance capacity and muscle fiber
aggregates), eye phenotype (miosis),
skin (ichthyosis) and asplenia. The
mutation causing Stormorken syn-
drome was recently identified in the
gene STIM1 using whole exome
sequencing by our group lead by
Eirik Frengen. We have now es-
tablished a mouse line expressing
this mutation and my PhD project
involves characterization of this
mouse model to further understand
the biological consequences of this
mutation. It was a privilege to be able
to present my preliminary results to
the researchers and experts in my
field and to receive valuable
feedback. Going through the posters

of other participants, I found inter-
esting and useful data and tech-
niques that can be implemented in
my research. One such was a poster
on a study presenting rapid ap-
proaches to describe functional
consequences of candidate genes in
eye diseases. Miosis is a marked
feature in patients with Stormorken
syndrome. We are currently in the
process of characterizing this aspect
in our mouse model. I found the dis-
cussion I had with the poster
presenter quite useful as it brought
out facts and practical experiences
on the different techniques she used
in her research and opinions on how
such techniques can be implemented
in my research.

Throughout the conference, many
trainee networking and socializing
programs were organized by the
conference committee during lunch
and in the evenings after the
conference. As a PhD student, I was
highly inspired by the level of
research being performed, listening
to the experts in the field of human
genetics, meeting researchers from
all over the world and exchanging
research ideas. It was a wonderful
experience enjoying science and
cutting edge research in the friendly
and beautiful city of San Diego. The
conference was held in the San Diego
Convention Centre overlooking the
harbor with a magnificent view. I am
thankful to NBS for funding my
travel and my supervisor for
encouraging me to attend this
conference. It was a truly inspiring
experience.

San Diego
Convention
Centre.
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Established in 2003, the Centre for Integrative Genetics (CIGENE) is a
national facility for SNP genotyping of livestock, poultry, fish and plant
genomes with a staff of 35 scientists.  Matthew Kent, a researcher who leads
the administrative component of CIGENE, described its activities in an
interview with NBS Nytt.

A
s a research center at
NM BU,  CIGENE has
joint projects with other
universities in Norway

as well as with breeding companies
such as AquaGen (fish), Norsvin
(pigs), Graminor (plants) and Geno
(cattle).  Some of the companies
actually have offices and lab benches
at CIGENE.

Focusing on SNP profiling for
breeding, CIGENE feels that it is
internationally competitive in this
field based on, among other things,
unique SNP arrays for cod (10,000
SNP chip), salmon (500,000 SNP
chip), rainbow trout (50,000 SNP
chip) and brown trout (6,000 SNP
chip).  In addition to the commonly
used Illumina technology for SNP
screening, CIGENE uses an Affymet-
rix platform based on the GeneTitan
instrument.  The GeneTitan is an
automated system for hybridization,
ligation and imaging.  A single ma-
chine can process as many as 700
samples per week.

Matthew Kent cited two concrete
examples where SNP screening at
CIGENE is directly impacting breed-
ing today.

The first example involves Nors-
vin’s commitment, starting in 2014,
to use screening results with the
Illumina 60K Porcine SNP chip to
guide their breeding programs for
male pigs and for semen (1).

The second example involves
AquaGen’s work with the IPN
(infectious pancreatic necrosis)
resistance genes in salmon and
brown trout.  A major QTL for IPN
resistance was discovered in salmon
in 2008 (2).  By 2009, AquaGen was
selling salmon eggs for fish farming
that were selected for the IPN resis-
tance gene.  Marketed as QTL-eggs,

the use of these IPN-salmon eggs
resulted in more than a 50% decrease
in the incidence of IPN during 2009-
2012 (Fig. 1).  QTL-eggs for rainbow
trout will become available from
AquaGen in 2015.

Finally, Matthew Kent discussed
the long-term project at CIGENE to
sequence the Atlantic salmon
genome.  This project began in 2004
and has involved partners in both
Canada and Chile (3).  A recent
popular article in the Norwegian
press (4) describes the strategy for-
ward with regard to the salmon
genome; namely, first genome as-
sembly and then development of a
‘digital’ salmon model.
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Average mortality for newly-hatched (black) and 1 year old (red)
salmon in 2011 at 44 different fish farms in western Norway.
Mortality after 90 days was scored for fish that were either non-
selected or IPN-resistant.  Figure is based on results from
Aquagen 2013. 



Bente
Kjeilen dis-
puterte 28.
november
2014 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen “Kinetic studies
of the interaction between the
scaffolding protein Receptor
for Activated C Kinase-1
(RACK1) and the oncoprotein
Ki-Ras with emphasis on a
possible role for post-trans-
lational phosphorylation of
RACK1- Assessment of con -
ditions for optimization of
Biacore experiments on
proteins of low solubility”.
Arbeidet ble utført ved
Molekylærbiologisk institutt
med Johan R. Lillehaug som
veileder.

I dette studiet har vi studert
interaksjonen mellom RACK1
og Ki-Ras. RACK1 hører til en
klasse proteiner som kalles
scaffold-proteiner, som kan
danne multiprotein-komplek -
ser. RACK1 har mange bind-
ingspartnere, hvor flere er
viktige “signalproteiner”, og
bidrar til å regulere flere

signalveier som påvirker ulike
cellulære funksjoner. Ki-Ras er
et såkalt onko-protein og er et
sentralt signalprotein i alle
celler i mennesket. Ki-Ras al-
ternerer mellom en aktiv og en
inaktiv form, hvor den aktive
formen er involvert i signal-
overføring, som blant annet
fører til celledeling. Muta-
sjoner som fører til at Ki-Ras
er i en konstant aktiv form kan
bidra til dannelsen av kreft-
celler. Informasjon om hvor -
dan ulike proteiner binder til
hverandre kan bidra til økt for-
ståelse for hvordan signalover-
føring forekommer i cellene.
Ved å benytte sensitive meto -
der, som Biacore, kan vi få
detaljert informasjon om
bindingen mellom proteiner.
Våre studier tyder på at inter-
aksjonen mellom RACK1 og
Ki-Ras påvirkes av aktivitets-
formen til Ki-Ras. Bindings-
studiene indikerer også at
post-translasjonell modifi -
sering, som fosforylering, av
RACK1 kan øke bindings-
styrken, og dermed stabiliteten
mellom RACK1 og Ki-Ras.
Dette kan ha stor betydning
for hvordan denne bindingen
reguleres og hvilken styrke
signalering via Ki-Ras vil ha. 

Birgitte 
Berentsen
disputerte 28.
november
2014 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen «The microRNA
contribution to synaptic
efficacy and plasticity in the
dentate gyrus». Arbeidet ble
utført ved Institutt for bio -
medisin med Clive R. Bram -
ham og Karin Wibrand som
veiledere.

Læring og hukommelse
antas å avhenge av synaptisk
plastisitet, som er langvarige
endringer i synapser mellom
nerveceller i hjernen. Under
stimuli kan etablerte synapser
endre styrke og enten svekkes
eller forsterkes og proteinet

Arc spiller en essensiell rolle.
Arcs unike evne til både å
kunne forsterke og svekke
synapser gjør det ansett som et
nøkkel-gen i synaptisk plas-
tisitet og i dannelsen av lang-
tidshukommelse. For hvordan
Hippocampus, som er knyttet
til hukommelse, får infor-
masjonen videre over til lang-
tidshukommelse er det antatt
at «langtidspotensiering»
(LTP) spiller en viktig rolle.
Det ble utført analyser av be-
tydningen endringer i micro -
RNA-uttrykk (ikke-kodende
RNAsom hindrer translasjon)
har på Arc-proteinet under
LTP og basale tilstander i
hippocampus. Berentsen be-
skriver det første beviset for at
microRNA regulerer Arc
mRNA translasjon. Hun på-
viste at flere microRNA kan
regulere Arc på en synergistisk
måte, men at de ikke følger
samme aktivitets-avhengige
responsmønster ved at de blir
opp- eller nedregulert etter
stimuli. Berentsen ønsket å
identifisere om endringer i
microRNA-uttrykk ligger til
grunn for proteinsynteseav -
hengige former av synaptisk
plastisitet slik som LTP. Ana-
lysen viste at regulering av et
lite knippe microRNA under
LTP er NMDA reseptor-
avhengig. Slik synaptisk plas-
tisitet krever at proteinsyntese
aktiviseres innen få minutter.
Siden microRNA er involvert i
regulering av proteinsyntese
var det veldig spennende å på-
vise at microRNA-34a kan
ligge til grunn for en meget
kjapp bidireksjonal kontroll av
synaptisk plastisitet i gyrus
dentatus «in vivo». Dette de -
monstrerer for første gang at
microRNA kan ha en akutt ef-
fekt på regulering av basale
synapser.

Hanzhen
Wen dis-
puterte 3.
desember
2014 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen “Cytotoxic
bovine α-Lactalbumin:oleic
acid complex and its inter -
action with phospholipid
membranes”. Arbeidet har
vært utført ved Molekylærbio -
logisk institutt med Øyvind
Halskau som veileder. 

Proteinkomplekset HAM -
LET (Human Alpha-lactal -
bumin Made Lethal to Tumor
cells) består av delvis ufoldet
alpha-lactalbumin, et vanlig
melkeprotein, og oljesyre.
Dette komplekset induserer
apoptose i kreftceller, mens
differensierte celler er mer
motstandsdyktige. HAMLET
er dermed en potensiell
kreftmedisin. Lignende kom-
plekser kan fremstilles på for-
skjellige måter ved bruk av
forskjellige proteiner. Veksel-
virkningen mellom kompleks
og cellemembran er foreslått å
være essensiell for virknings-
mekanismen, og på den
rapporterte selektiviteten mot
kreftceller. Opprinnelig ble
proteinet antatt å være den
funksjonelle komponenten i
komplekset. Senere forskning
har imidlertid vist at ak-
tiviteten til HAMLET-lignende
komplekser i stor grad avhen -
ger av oljesyren. Wen har etab-
lert en effektiv protokoll for å
lage HAMLET-lignende kom-
plekser, og har studert inter-
aksjonen mellom slike kom- 
plekser og lipid-membraner.
Studien hennes bekrefter at ol-
jesyre spiller en nøkkelrolle i å
utføre funksjonen til kom-
plekset. Celledøden og den
negative effekten på mem-
branintegritet som induseres
av komplekset er nært korre -
lert til hverandre, og begge ef-
fekter er avhengige av meng -
den oljesyre i komplekset.
Videre har Wen studert hva
som skjer med oljesyren når
komplekset vekselvirker med
lipid-membraner. Dette har
hittil vært veldig lite studert.
Hennes arbeid viser at oljesyre
spontant overføres inn i mem-
braner for både kunstige og
levende celler, noe som tyder

på en reseptor-uavhengig
mekanisme.

Lina Wik
Leiss dis-
puterte 19.
desember
2014 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen ”Malignant pro-
gression and tumor host
interactions in gliomas –
biological mecha nisms and
experimental thera pies”.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for biomedisin med Per Øyvind
Enger og Jian Wang som
veiledere.

Glioblastom er den vanligste
ondartede primære hjernes-
vulsten blant voksne. Selv med
strålebehandling, kirurgi og
kjemoterapi er prognosen dår-
lig. Utvikling av nye behand-
lingsstrategier er derfor
nødvendig, og krever bedre
kjennskap til gliomers biologi. I
denne studien ønsket vi å
undersøke uttrykket av den
CNS-spesifikke tanskripsjons-
faktoren POU3F2 i gliomer, og
dens innvirkning på maligni tet.
Vi ville også studere samspillet
mellom vertsceller og gliom-
celler, både in vitro og in vivo.
Til slutt ønsket vi å teste
allogene NK-celler, som er
naturlig rettet mot virus-
infiserte og transformerte
celler, i en dyremodell. En stor
andel gliomer uttrykte
POU3F2, og nivået økte med
malignitetsgrad. Overuttrykk
av POU3F2 fremmet i tillegg
proliferasjonen i gliomcel-
lelinjer både in vitro og in vivo.
Tumorvertsceller hadde et for-
andret genuttrykk sammen -
liknet med normale stromale
celler fra hjernen. De uttrykte
umodne markører og lagde
pro-angiogene faktorer. Co-im-
plantasjon av tumorvertsceller
med gliomceller i mus kunne i
tillegg forkorte levetiden til
musene. I cokul tur av gliom-
celler og normale gliale celler så
vi at normale gliale celler kunne
påvirke kjemosensitiviteten til
gliomcellene. Til slutt viste vi at
NK-celler fra en frisk donor var
effektive i behandlingen av
humane glioblastomer i mus,

og at noen donorer hadde en
fordelaktig geno- og fenotype.
Oppsummert har vi sett at
POU3F2 kan øke maligniteten
til gliomer. I tillegg kan også
tumorvertscellene spille en
viktig rolle i et glioblastom, og
bør tas hensyn til under ut-
prøving av nye terapier. I tillegg
har vi vist at allogene NK-celler
har et potensiale i behandling
av humane glioblastomer.

Anne-
Sophie
Schillinger
disputerte 12.
november
2014 ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen:
“Neutrophil proteins and their
interactions with the cell mem-
brane. A combination of in vitro
and in silico insights”. Arbeidet
ble utført ved Mole -
kylærbiologisk institutt med
Nathalie Reuter som veileder.

Nøytrofile granulocytter er
den vanligste typen hvite blod-
celler. Proteiner fra disse cell ene
er hovedaktørene i im mun -
 responsen hvor de fungerer
som en forsvarsmekanisme.
Schillingers avhandling
fokuserer på ett av disse
nøytrofile proteinene, en
antibiotisk serin protease, kalt
proteinase 3. Proteinase 3 er
viktig for immunsystemet ved
inflammasjon og i flere auto-
immune sykdommer og er et
svært attraktivt mål for medi -
kamentutvikling. Avhand lingen
sammenligner mem-  
branbindingsmeka nismer for
proteinase 3 og et nært be-
slektet protein, humant
nøytrofil elastase. Ved bruk av
overflate-plasmonresonans
(Surface Plasmon Resonance)
og simulering av protein-
dynamikk har aromatiske
aminosyrer blitt identifisert
som hovedaktører i bindings-
prosessen mellom proteinene
og membranen. Studiet om-
fatter også enzymet humant
fosfolipid scramblase 1, et
partnerprotein til mem-
branbundet Proteinase 3. Tid-
ligere studier har implisert at
den C-terminale heliksen i
scramblase 1 er en nøkkel faktor
i membranbinding. In silico-

undersøkelser av helik sen gir
innsikt i hvordan en slik
utypisk heliks kan binde til en
membranmodell. Bindings-
energien mellom heliksen og
membranet har blitt bereg net,
og heliksens bevegelser har blitt
karakterisert gjennom
simulering av molekylærdy -
namikk. Arbeidet presenterer
forskning på flere aspekter ved
Proteinase 3 sin binding til cel-
lemembraner, og gir et over-
blikk over interaksjoner og
mekanismer som får mole kyler
til å binde seg til cellemem-
braner. Slike beskriv- 
elser av molekylære mekanis -
mer i cellulære prosesser har
som hensikt å gi en bedre for-
ståelse av hvordan det cellu lære
maskineriet virker. Dette
muliggjør utvikling av kunn-
skapsbaserte terapeutiske
strategier

Kjersti
Haugum for-
svarte 21.
november
2014 av-
handlingen:
“Studies of

genetic characteristics in Shiga
toxin-producing Escherichia
coli (STEC) from patients with
and without haemolytic uremic
syndrome (HUS) in Norway”
for ph.d.-graden ved NTNU,
Trondheim. Arbeidet ble utført
ved Institutt for la-
boratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer med Jan
Egil Afset og Kåre Bergh
(NTNU) og Lin Brandal
(Folkehelseinstituttet) som
veiledere. 

Shigatoksinproduserende E.
coli (STEC) kan forårsake alvor-
lig tarmsykdom og hemo lytisk-
uremisk syndrom (HUS).
Produksjon av shiga tok siner
samt adheranse til tarms-
limhinnen ved hjelp av intimin
er i tillegg til andre faktorer
viktige for sykdomsutvikling.
Hovedmålet med studien var å
identifisere genetiske egen-
skaper som kan benyttes til å
skille STEC som gir alvorlig
sykdom som HUS fra STEC
som gir mindre alvorlig
sykdom. Sekvensering av
spesifikke gener assosiert med
regulering av shigatoksin-

produksjon i sorbitolfer -
menterende STEC O157:H-
viste at disse var ulike tils-
varende gener i den beslektede
STEC O157:H7, men lik en
fjernere beslektet STEC
O111:H-. Praktisk betydning av
funnet må undersøkes videre.
Ved å undersøke forekomsten
av human STEC diagnostisert
ved PCR hos pasienter med
diarésykdom fra 1996-2011 ved
St. Olavs hospital, fant vi STEC i
138 av 12650 (1,09 %)
pasienter, hvorav 11 med HUS
(alle <5 år). Da 95 STEC-
stammer assosiert med HUS og
mildere sykdom ble
helgenomsekvensert og
sammenlignet, ble det funnet et
stort utvalg ulike gener. Slekt-
skapsanalyse viste store for-
skjeller mellom de ulike
STEC-stammene generelt, selv
om STEC assosiert med HUS
plasserte seg i to spesifikke
grupper. Sammenligning av
gener i HUS- og non-HUS STEC
i de to siste studiene viste at
enkelte gener hadde sterk as-
sosiasjon med HUS. Disse
genene var imidlertid også til
stede i visse non-HUS-
stammer. Konklusjon av stu-
dien var at genene til dels var
delt mellom HUS- og non-HUS
STEC, og kunne derfor ikke
brukes til å skille slike bakterier
fra hverandre.

Marie
Lundbæk
forsvarte 7.
november
2014 sin av-
handling
«Effects of lost

microRNA regulation at the
global and single gene level in
mammalian cells» for Ph.d-
graden ved NTNU Trondheim.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for Kreftforskning og
Molekylær Medisin med Pål
Sætrom, Finn Drabløs og Hans
E. Krokan som veiledere.

Argonaut (Ago)-proteiner
spiller en nøkkelrolle i mikro -
RNA-indusert genregulering
ved å binde og orientere
mikroRNA’et slik at basepar-
ring med målsekvensen i et
mRNA fasiliteres. Hos mus og
mennesker finnes det fire for-
skjellige Ago-proteiner (Ago1-
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NBS-nytt ønsker i tiden
fremover å gi en kort om-
tale av nye doktorgrader.
Det er redaksjonsmed -
lem  m ene i de enkelte lo-
kalforeninger som har
ansva ret for å lage disse
omtalene. Vi håper at nye
doktor ander og deres
veiledere bidrar med å
sende informasjon (og
gjerne bilde av doktoran -
den) til det lokale redak-
sjonsmedlem (listet på
side 3 i bladet)

Da det for tiden ikke er
noe redaksjonsmedlem fra
Tromsø oppfordres dok -
tor an der og veiledere i
Tromsø å sende omtale
direkte til redaktøren.
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4) og blant dem er Ago2 unik
fordi det som det eneste kan
kløyve mRNA’et i de sjeldne
tilfeller der det er (nesten)
perfekt komplementaritet mel-
lom mikroRNA’et og målse-
kvensen i mRNA’et. I tillegg er
Ago2 høyt uttrykt i de fleste
vevstyper, noe som tilsier at
Ago2 spiller en særlig viktig
rolle i mikroRNA-regulering. I
denne avhandling brukte vi
RNA-sekvensering til å under-
søke hvordan mikroRNA-nivåer
og gen-uttrykk påvirkes når
man slår ut Ago2-genet i
murine embryonale fibroblas ter
(MEF-celler). Mens resultatene
fra mikro RNA- 
sekvenseringen viste at tap av
Ago2 i MEF-celler fører til et
moderat fall i globale mikro -
RNA-nivåer, viste resultatene av
mRNA-sekvenseringen store
uttrykksendringer for tusenvis
av gener. Vi la spesielt merke til
at tap av Ago2 var assosiert
med oppregulering av mange
Hox-gener. Dette tyder på at
Ago2 spiller en rolle i
reguleringen av disse viktige
genene, som spesifiserer
kroppens akser i embryonal ut-
vikling og etablerer cellulær
identitet i differensierte celler.
Våre resultater peker på at Ago2
har andre spesialiserte funk-
sjoner i MEF-celler i tillegg til
de få kjente tilfellene av Ago2-
avhengig kløyving.

Randi
Magnus
Sommerfelt
disputerte 18.
juni 2014 ved
NTNU i
Trondheim

med avhandlinga ”Molecular
mechanisms of inflammation –
a central role for cytosolic
phospholipase A2”. Arbeidet
ble utført ved Institutt for
Biologi med Berit Johansen og
Astrid Jullumstrø Feuerherm
som veiledere.

Lipider spiller en viktig rolle
som signalmolekyler i den in-
flammatoriske responsen. I
kronisk inflammatoriske syk-
dommer som revmatoid artritt,
psoriasis og også i kreft er
lipidmetabolismen dysregulert.
PLA2-enzymer klipper løs fett-
syrer fra fosfolipider i cel-

lemembranen, og regulerer
dermed produksjonen av en
rekke ulike bioaktive lipider
som platelet-activating factor
(PAF) og prostaglandin E2
(PGE2). I dette forskningspro-
sjektet har vi undersøkt rollen
til cPLA2�, PAF og PGE2 i
molekylære mekanismer i
kronisk inflammatoriske syk-
dommer. I Del I av prosjektet
undersøkte vi rollen til PAF i
hudceller, som modellsystem
for psoriasis. Vi fant at PAF
primært induserte proliferasjon
og migrasjon, og ikke in-
flammasjon. Dette kan bety at
PAF i hud produseres som et
signal som forbinder den in-
flammatoriske prosessen og
sårheling, og kan potensielt
også være involvert i patologisk
hyperproliferasjon, som hud-
kreft. I Del II undersøkte vi
hvordan cPLA2� regulerer in-
flammatorisk signalisering i
leddhinneceller, som et modell-
system for revmatoid artritt. Vi
fant at cPLA2� regulerer uttrykk
av gener, proteiner og lipider
relatert til inflammasjon, dann-
elsen av nye blodårer og ledd-
destruksjon. Ved å hemme
cPLA2� ble disse faktorene
redusert, noe som kan være
gunstig med tanke på sykdoms-
hemmende effekt. Sett i
sammenheng viser våre re-
sultater at cPLA2� og lipider
dannet nedstrøms dens ak-
tivitet regulerer viktige pro-
sesser i kronisk inflammasjon,
prosesser som også er relatert
til kreft. Molekyler som
hemmer cPLA2� eller PAF-
signalisering kan dermed re-
presentere nye medisiner mot
kronisk inflammatoriske syk-
dommer som revmatoid artritt
og psoriasis, og potensielt også
kreft.

Santosh
Phuyal for-
svarte 24.
september
2014 sin av-
handling
“Com position

and cellular release of exoso mes
from cancer cells” for graden
ph.d. ved Universitetet i Oslo,
Institutt for biovitenskap.
Doktorgradsarbeidet ble utført
ved Seksjon for biokjemi, In-
stitutt for kreftforskning, OUS-

Radiumhospitalet med Alicia
Llorente og Kirsten Sandvig
som veiledere.

Eksosomer – nanovesikler
som inneholder proteiner,
lipider og RNA – blir utskilt av
celler etter at såkalte ”multi -
vesikulære bodies” fusjonerer
med plasmamembranen.
Kroppsvæsker som blod og urin
inneholder eksosomer, og de
kan lett isoleres fra disse
kroppsvæsker. Sammensetning
og tilstedeværelse av eksosomer
i kroppsvæsker er derfor en
potensiell kilde til biomarkører.
Flere studier har også vist at
disse vesiklene kan brukes i
immunterapi. Men molekylære
mekanismer involvert i
biogenese, cargo-sortering og
utskillelse av eksosomer er for-
tsatt uklare. Målet med doktor-
gradsarbeidet var å forbedre
forståelsen av disse mekanis-
mene ved å undersøke rollen til
(glyco)sphingolipider og
eterlipider i utsendelsen og
sammensetningen av eks-
osomer. I tillegg ble rollen til
flotillin-proteiner, en familie av
proteiner som er assosiert med
lipid mikrodomener, også
studert. Phuyal og med-
arbeidere kunne påvise at for-
andringer i cellulære gly-
 sphingolipider påvirker sam -
mensetning av eksosomer.
Videre beskriver studien en helt
ny og tidligere ukjent rolle av
eterlipider i denne prosessen.
Det ble vist at økning i nivå av
eterlipider i celler ikke bare
øker frigjørelsen av
ekososomer, men også for-
andrer deres protein og lipid
sammensetning. I tillegg, ble
det avdekket at flotillin-prote -
iner påvirker sortering av cargo
i eksosomer, men ikke selve fri-
gjørelsen. Dessuten, viser
dataene i dette doktorgrads-
arbeidet også at rollen til
proteiner og lipider i eksosom
biogenese og utsendelse ser ut
til å variere fra en celletype til
en annen. 

Nagham
Theres Asp
defended in
September
2014 her PhD
thesis entitled
“Regulation of

ErbB2 and ErbB3 growth fac tor
receptors in human breast
cancer” at the University of
Oslo, Department of Bios-
ciences. The work was carried
out in Kirsten Sandvig’s group
at the Institute for Cancer
Research, The Norwegian
Radium Hospital, Oslo Uni-
versity Hospital, with Kirsten
Sandvig and Sascha Pust as
supervisors.

ErbB proteins control cell
growth and survival under
normal physiological condi -
tions. Overexpression and dys-
regulation of the ErbB family
members ErbB2 and ErbB3
proteins are frequently
observed in human breast
cancer, a cancer type that
accounts for up to one fourth of
all new female cancer cases
worldwide. There are several
ErbB targeting agents that have
been developed and are in
clinical use, but many can cer
patients do not respond to these
agents or develop drug-resis-
tant cancers. In order to identify
other proteins that are involved
in breast cancer pathology, Asp
and colleagues investigated the
role of flotil lins and ERM
proteins in the regulation of
ErbB2 and ErbB3 proteins in
human breast can cer. Asp
presented in her doc toral thesis
data that revealed a new link
between flotillins or ERM
proteins and the key regulators
of cancerous signaling ErbB2
and ErbB3 proteins. The data
highlighted flotillins and ERM
proteins as potential targets for
breast cancer therapy.

Ingrid Kris-
tine Ohm
forsvarte
7.november
2014 sin
doktor-
avhandling

”Cardiac Toll-like receptor 9
signalling” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Institutt for Ind-
remedisinsk Forskning, OUS;
Rikshospitalet, med Leif Erik
Vinge, Arne Yndestad og Pål
Aukrust som veiledere. 

På verdensbasis er hjerte -
infarkt (MI) den største års-

aken til død, dette på tross av
store fremskritt innen utvikling
av behandlingsstrategier de
siste årene. Ved infarkt er
reperfusjon essensielt for å
redusere infarktstørrelse og
bedre det kliniske utfallet.
Ironisk nok kan reperfusjonen
selv bidra til vevsskade og for-
årsake økt infarktstørrelse. Pro-
sessen som medfører slik
iskemi-reperfusjon (I/R) -skade
er kompleks, men involverer
bl.a. aktivering av det medfødte
immunforsvaret. Mens hoved-
oppgaven til det medfødte
immunforsvaret er å detektere
konserverte strukturer i
invaderende patogener, som
bakterielt DNA, kan det imid-
lertid også gjenkjenne endo -
gene strukturer som frigjøres
ved ulike vevsskader, som I/R-
skade. En slik endogen struktur
er mitokondrielt DNA (mtDNA)
som kan aktivere
immunreseptoren TLR9. Ved
analyse av plasmaprøver fra
pasienter med akutt MI fant
Ohm og medarbeidere økte
nivåer av mtDNA, og studier
antydet at dette stammet fra
hjertet. Videre ble TLR9 studert
i murine hjerter, med fokus på
kardiale fibroblaster (CFs).
TLR9 ble funnet i CFs både in
vitro og in vivo, og TLR9-ak-
tivering hemmet proliferasjon
og migrasjon i kultiverte CFs.
Effekten av TLR9-aktivering på
hjertet ved I/R-skade ble
studert ved å indusere iskemi
med umiddelbar stimulering av
TLR9, etterfulgt av reperfusjon.
Mens TLR9-aktiveringen ikke
hadde noen effekt på infarkt-
utbredelse, endret det ulike
immun mediatorer i hjertet. Av -
hand -
lingen antyder at CFs kan
fungere som ”sentinels” i hjertet
ved immunsignalering gjen-
nom TLR9. Selv om det ikke
påvirket infarktstørrelse ved
I/R-skade, kan aktivering av
TLR9 muligens påvirke tilhel-
ing av hjertet under
remodellering. 

Christin
Lund-
Andersen
forsvarte 20.
august 2014
avhandlingen
“The radia -

tion-induced G2 checkpoint:
impact on genome stability and
cancer treatment” for graden
ph.d. ved Universitetet i Oslo,
Institutt for medisinske
basalfag. Arbeidet ble utført ved
Avdeling for Strålingsbiologi,
Institutt for kreftforskning,
OUS Radiumhospitalet med
Randi G. Syljuåsen som
veileder.

DNA-skade i humane celler,
forårsaket av bl.a. stråling eller
cellulær metabolisme, kan føre
til genomisk utstabilitet og
kreftutvikling dersom den ikke
repareres. G2-sjekkpunktet er
en del av cellens forsvarsmeka -
nisme som oppdager DNA-
skaden og gir tid til reparasjon
før celledeling.  Kreftceller har
ofte defekte forsvarsmekanis -
mer som kan utnyttes til å for-
bedre kreftbehandling.
Lund- Andersen har i sin av-
handling sett nærmere på
rollen G2-sjekkpunktet har i å
opprettholde genomisk stabi -
litet, og hvordan dette sjekk-
punktet kan påvirke kref tbe-
 handling. Sammen med
kolleger har hun bekreftet tid-
ligere funn om at humane celler
kan forlate G2-sjekkpunktet før
all DNA-skade har blitt
reparert. Mengden DNA-skade
som skal til for å aktivere G2-
sjekkpunktet vari- 
erer fra celle til celle, og det er
dermed ikke noen entydig
terskel for hvor sensitivt sjekk-
punktet er overfor DNA-skade.
Kreftceller som vokser i svul ster
er ofte hypoksiske på grunn av
utilstrekkelig blod tilførsel.
Lund-Andersen og kolleger har
sett at hypoksi endrer nivået til
flere proteiner som regulerer
G2-sjekkpunk tet, og at celler
eksponert for hypoksi opp-
holder seg lengre i G2-sjekk-
punktet. I tillegg har
Lund-Andersen undersøkt
hvordan G2-sjekkpunktet
påvirker responsen av PLK1-
hemmere i kombinasjon med
strålebehandling. PLK1 er
involvert i reguleringen av G2-
sjekkpunktet og PLK1-hem -
mere er nå i klinisk utprøving.
Hun har funnet at behandling
av kreftceller med PLK1-hem -
mere i forkant av strålebe -
handling gir økt stråleføl -
som het og celledød, mens

motsatt behandlingsrekkefølge
gir stråleresistens og økt over-
levelse.

Jonas
Paulsen for-
svarte den 17.
desember
2014 sin av-
handling
”Inferential

analysis of genomic 3D or-
ganization” for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved Institutt for
kreftgenetikk og informatikk på
Oslo Universi- 
tetssykehus, med Eivind Hovig
som veileder.

Paulsens doktoravhandling
beskriver nye statistiske og in-
formatiske metoder for å
studere den romlige, tre-dimen-
sjonale organiseringen av
kromatin i cellekjernen. Cel-
lenes DNA er pakket og foldet
sammen i cellekjernen på en
måte som gjør at ulike gener er
i kontakt med hverandre i det
tre-dimensjonale rommet, som
har påvirkning på hvor dan
genene reguleres. Grunnet
banebrytende framgang i
evnen til å sekvensere DNA, har
man i løpet av de siste årene
vært i stand til å kart legge den
tredimensjonale organiseringen
av DNA med tilhørende
proteiner i cellekjernen, ved
hjelp av teknikker som Hi-C og
ChIA-PET. I sin avhandlig har
Paulsen utviklet statistiske
metoder og implementert web-
verktøy, som gjør det mulig for
forskere å analysere om gitte
områder i genomet er plassert
nær hver andre i det tre-dimen-
sjonale rommet. Slike metoder
kan være nyttige for å forstå
hvilke mekanismer som
regulerer genutrykk i bestemte
celletyper og differensierings-
stadier.

Trine
Folseraas
forsvarte 31.
oktober 2014
sin avhand ling
“The Im -
munogenetic

Susceptibility to Primary
Sclerosing Cholangitis” for
graden ph.d. ved Universitetet i

Oslo, Institutt for klinisk
medisin. Arbeidet ble utført ved
Institutt for indreme disinsk
forskning, OUS Rikshospitalet
med Tom Hemming Karlsen,
Bente Halvorsen og Espen
Melum som veiledere. 

Primær skleroserende ko-
langitt (PSC) er en alvorlig
leversykdom karakterisert av
inflammasjon og fibrose i
gallegangene med gradvis ut-
vikling til levercirrhose og
leversvikt. Det eksisterer ingen
medisinsk behandling for til-
standen som i en årrekke har
representert den vanligste
indikasjonen for levertrans-
plantasjon i Norge. Årsaken til
PSC er ikke kjent, men til-
standen anses å representere en
kompleks genetisk sykdom,
hvor multiple genetiske risi -
kofaktorer bidrar til sykdoms-
utviklingen. Hovedformålet
med doktorgradsarbeidet
var å identifisere nye genetiske
risikofaktorer i PSC. Folseraas
og medarbeidere utførte flere
genetiske assosiasjonsstudier,
hvor en testet en rekke enkelt-
nukleotid polymorfismer for
assosiasjon til PSC. En av stu-
diene ble utført på DNA fra i
overkant av 4,000 pasienter
med PSC fra mer enn 200 syke-
hus fordelt på 14 land i Europa
og Nord-Amerika, og re-
presenterer den hittil mest om-
fattende studien utført i denne
sykdommen. PSC-assosiasjon
til flere enkeltnukleotid
polymorfismer tilhørende totalt
15 ulike genområder ble iden-
tifisert i de aktuelle studiene.
Majoriteten av disse
polymorfismene er også im-
plisert i andre autoimmune
sykdommer så som in-
flammatorisk tarmsykdom, dia-
betes, cøliaki, leddgikt og
ankyloserende spondylitt.
Funnene peker mot at liknen de
biologiske mekanismer er
involvert i PSC og disse syk-
dommene, og definerer PSC
som en autoimmun tilstand.
Funnene gir føringer for hvilke
medikamenter det i fremtiden
vil være interessant å teste på
tvers av PSC og disse sykdoms-
gruppene.
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Jon Halvor
Jonsrud
Knutsen for-
svarte 12.
september
2014 sin av-
handling ”Me-

chanisms regulating the G1-S
transition in fission yeast” for
graden ph.d. ved Universitetet i
Oslo, Institutt for biovitenskap.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for cellebiologi, Institutt for
kreftforskning, Oslo Uni-
versitetssykehus med Beáta
Grallert og Erik Boye som
veiledere. 

Studien tar for seg cellesyk-
lusregulering og translasjon,

samt samspillet mellom disse.
Arbeidet ble utført i fisjons-
gjæren Schizosaccharomyces
pombe. I sitt første prosjekt for-
bedret Knutsen flow
cytometry-metoden som
normalt benyttes til å under-
søke cellesyklus i fisjonsgjær.
Cytokinese utføres i fisjonsgjær
på slutten av S-fase, noe som
medfører at celler i G1- og G2-
fase har samme DNA-mengde.
Men, ved å benytte informasjon
fra både areal- og viddesignalet
vil man kunne differensiere
mellom celler i G1-, S- og G2-
fase. Viddesignalet vil her være
et mål på antallet kjerner i
cellen. I sitt andre prosjekt
karakteriserte Knutsen Hpz1 og

dets interaksjon med Rad3
(ATR-homolog). Hpz1
inneholder et Zn-finger-
domene som ligner på domenet
poly(ADP-ribose)polymerase
(PARP), men har ikke PARP-ak-
tivitet. Analyse av cellesyk-
lusprogresjon viser at en
delesjonsmutant for Hpz1 går
tidligere inn i S-fase sammen-
lignet med villtypeceller. Genet
utrykkes på en cellesyk-
lusavhengig måte og proteinet
finnes i kjernen. Studien kon-
kluderte med at Hpz1 er en
modulator av S-fase. I av-
handlingens siste del studeres
henholdsvis nedregulering av
generell translasjon og
vedlikehold av spesifikk

mRNA-translasjon etter UV-be-
stråling. Når gjærceller UV-be-
stråles, fosforyleres eIF2α
gjennom aktivisering av Gcn2.
Dette medfører en Gcn2-
avhengig cellesyklusarrest, men
overraskende er ikke Gcn2 es-
sensiell for nedreguleringen av
proteinsyntese etter UV-be-
stråling. Videre ble det vist at,
samtidig med den generelle
nedreguleringen av protein-
translasjon, ble proteiner som
er involvert i cellesyklus-
regulering, stressrespons og
DNA-reparasjon økt.
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FEBS Advanced Courses
PROGRAMME 2015

FEBS ADVANCED LECTURE COURSES
Molecular Mechanisms of Host–Pathogen Interactions 
and Virulence in Human Fungal Pathogens
La Colle sur Loup, France, May 16–22, 2015
Organizer: Dr Christophe d’Enfert
E-mail: christophe.denfert@pasteur.fr
Deadline for applications: February 1, 2015

Advanced Summer School in Systems Medicine: 
Implementation of Systems Medicine across Europe
Djurhamn, Sweden, June 22–26, 2015
Organizer: Dr Jesper Tegnér
E-mail: jesper.tegner@ki.se
Deadline for applications: March 15, 2015

Molecular Mechanisms of Signal Transduction
and Cancer
Spetses, Greece, August 16–24, 2015
Organizer: Dr Johannes L. Bos
E-mail: j.l.bos@umcutrecht.nl
Deadline for applications: April 1, 2015

Nuclear Receptor Signaling in Physiology
and Disease
Spetses, Greece, August 23–28, 2015
Organizer: Dr Eckardt Treuter
E-mail:eckardt.treuter@ki.se
Deadline for applications: May 18, 2015

Immune System: Genes, Receptors and Regulation
Rabac, Croatia, September 12–19, 2015
Organizer: Dr Hans-Reimer Rodewald
E-mail: hr.rodewald@dkfz-heidelberg.de
Deadline for applications: July 1, 2015

Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets
Rhodes, Greece, September 24–29, 2015
Organizer: Dr Nikos K. Karamanos
E-mail:N.K.Karamanos@upatras.gr
Deadline for applications: May 4, 2015
 
FEBS PRACTICAL COURSES
7th International Practical Course in Systems Biology
Göteborg, Sweden, June 1–12, 2015
Organizer: Dr Stefan Hohmann
E-mail: stefan.hohmann@gu.se
Deadline for applications: March 15, 2015

Participation of young scientists and PhD students in these
events can be supported by the FEBS Youth Travel Fund (YTF) 
and IUBMB-supported trans-YTF grants. Applications for these 
awards should be addressed directly to the Organizers of 
these events.  Further information about the Advanced 
Courses Programme can be found on the FEBS website: 

www.febs.org
E-mail: advanced.courses@febs.org

INTERESTED IN ORGANIZING 
A FEBS ADVANCED COURSE? 
Please consult the FEBS webpage (www.Febs.Org)
Deadline for applications: March 1 each year for courses
of the next year.

Advanced Imaging of Molecular Complexes Inside
Living Cells
Amsterdam, Netherlands, June 8–12, 2015
Organizer: Dr T.W.J. Gadella, Jr
E-mail: Th.W.J.Gadella@uva.nl
Deadline for applications: April 15, 2015
 
FEBS WORKSHOPS
Plant Organellar Signalling
Primošten, Croatia, September 16–20, 2015
Organizer: Dr Ute C. Vothknecht
E-mail: vothknecht@bio.lmu.de         
Deadline for applications: July 1, 2015

Inflammation,The Bonfire From Within
Rehovot, Israel, November 22–24, 2015
Organizers: Dr Idit Shachar & Dr Ste"en Jung
E-mail: idit.shachar@weizmann.ac.il
Deadline for applications: July 30, 2015

JOINT FEBS/EMBO LECTURE COURSES
Mitochondria in Life, Death and Disease
Crete, Greece, October 12–16, 2015
Organizer: Dr Kostas Tokatlidis
Email: kostas.tokatlidis@glasgow.ac.uk
Deadline for applications: July 1, 2015

Biomembranes: Molecular Architecture,
Dynamics and Function
Cargèse, France, June 15–25, 2015
Organizer: Dr Gerrit van Meer
E-mail: g.vanmeer@uu.nl        
Deadline for applications: April 1, 2015

FEBS–BS FOCUSED MEETING
Coordinated by The Biochemical Society (UK), with 
co-financing by FEBS

Signalling 2015: Cellular Functions of Phosphoinositides 
and Inositol Phosphates
Cambridge, UK September  1–4, 2015
Deadline for applications: June 30, 2015
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VED ERIK BOYE

Faktorenes orden er ikke likegyldig
Dette gjelder for multiplika-
sjoner, men er en dårlig
språk-regel. Rekkefølgen av
ord og av setninger er ofte helt
avgjørende for meningen. Det
klassiske eksempelet er plas-
seringen av relativ-prono -
menet ’som’ (Paraply savnet
av dame som har gule
striper). Slike feil er enda
lettere å gjøre når ’som’ er ute-
latt (Paraply savnet av dame
med striper). Dette poenget er
ikke irrelevant for de viten-
skapelige artiklene vi skriver,
for det er ekstremt viktig for
forståelsen av en setning at
den interne logikken er helt
på stell. Forfatteren må se
slike problemer og endre set-
ningen så den henger sam -
men (Dame savner paraply
med striper). 

Plasseringen av ordet ’ikke’
kan by på en del overraskelser
og nyanseproblemer. En fot-
balltrener uttalte at ”Det beste
er selvsagt ikke å slippe inn
noen mål”. Nei, greit nok det.
Men jeg har en mistanke om
at han egentlig mente å si ”Det
beste er selvsagt å ikke slippe
inn noen mål”. For treneren
ønsket nok ikke å fortelle hva
(av mange ting) som ikke er
det beste. Når du lover å la
være å gjøre noe, kan det
tenkes at du sier ”Jeg lover
ikke å gjøre det”. Men da sier
du at du nok kommer til å
gjøre det, men lover det ikke.
Tilsvarende tilfeller plukket ut
av avisene de siste ukene:
”UDI velger ikke å møte

søkerne”. ”Det gjelder ikke å la
seg lure”

Og fra en herværende re-
daktørs artikkel i Bergens
Tidende sakses: ”.. analyse -
data fra dopinglaboratoriet
viser at det ikke er CERA i
urinprøven.” Fravær av CERA
er vanskelig å bevise. Men
dataene viste ikke at det er
CERA i urinprøven, som er
noe helt annet.

Feilplassering av et adjektiv
kan gi setningen en helt ny
betydning: ”Han solgte kaffe
svart.” Det er ikke det samme
som svart kaffe. Før Nobel-
priskonserten sist desember
meldte NRK at ”Om to uker
har hun fått oppdraget å
synge under konserten”. I
beste fall er dette en underlig
bruk av partisipp-formen av
verbet om noe som skal skje

to uker fram i tid. Meningen
er vel at hun har fått i oppdrag
å synge om to uker. Til slutt en
feil som vi nok ofte begår, vi
som flytter setninger og av-
snitt rundt omkring under
skrivingen av et vitenskapelig
manuskript. Da blir ofte indre
sammenhenger revet opp og
ord kan ikke lenger henvise til
de ordene de tidligere stod i
nær tilknytning til. Et ek-
sempel er følgende sitat fra en
avis etter at Tyskland hadde
slått Norge i lagkonkurransen
i kombinert i ski-VM: ”Det
norske stafettlaget var ikke
fornøyd med sølv. Tyskerne
ble for sterke. De anså seg selv
om gullfavoritter, men måtte
bite i gresset”. Hvem vant
egentlig?
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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 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)


