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Dette åpner for en mer detaljert forståelse av cellekjernen og hvordan cellene
beskytter DNAet sitt, sier PhD-student Marina Vietri. Sammen med
kollegaene i Harald Stenmarks forskningsgruppe ved Senter for Kreft-
biomedisin publiserte hun før sommeren resultatene av flere års hardt arbeid
i den prestisjetunge journalen Nature.    Les mer på side 12

De aller fleste pro -
teiner og pep tider blir
utsatt for et bredt
spek ter av kjemiske
modifikasjoner enten
under syn tesen (co-
translasjonelt), eller
etterpå (post-trans-
lasjonelt). Dette ut-

vider protein mang foldet og er ofte nødvendig for
proteinets funksjon og regulering. N-terminal (Nt)
acetylering ble oppdaget for over 50 år siden, og er en
irreversibel protein modifisering som forekommer på
flesteparten av alle eukaryote proteiner, både løselige og
transmembrane [1,2]. N-terminal acetyltransferase
enzymer (NATer) katalyserer denne reaksjonen, og fester
en acetylgruppe til den første aminosyren (N-
terminalen) på proteinet  Les mer på side 6

Mediene har de siste månedene vært
fulle av historiske hendelser knyttet til
den andre verdenskrig, og en av de
mange dramatiske er det globale
kjernefysiske våpenkappløpet. Forhis-
torien til fisjonsbomben (basert på
uran-235), og den relaterte kampen
om tungtvannet, har fått mye opp-

merksomhet. Historiene om «Manhattenprosjektet« i
USA og de involverte kjernefysikere (med Robert Opp-
enheimer som koordinator) er fascinerende, både viten-
skapelig og politisk. Les mer på side 14

Å lappe sammen kjerne -
membranen
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I forrige NBS-Nytt diskuterte jeg i min lederartikkel problemstillinger relatert mangel på åpenhet i arbeidslivet. I
en annen artikkel skrev jeg om dårlig bruk av statistikk for å illustrere temperaturøkning og utslipp av klimagasser.
I Aftenposten 27. august er det en ”Uviten artikkel” relatert til mangel på åpenhet ved Statistisk sentralbyra (SSB).
Det fremgår at SSB har en artikkelserie der forskningsfunn publiseres slik at andre forskere kan kommentere ar-
tikkelen før den sendes til internasjonal publisering. SSB har nektet en av sine medarbeidere å publisere statistiske
analyser av temperaturdata der konklusjonen er at variasjonen over en periode av noen hundre år er forenlig med
statistisk variasjon rundt en fast middelverdi uten en bestemt trend. SSB begrunner avslaget med at forfatteren er
statistiker og ikke naturviter, hvilket i følge SSB medfører at han ikke har kompetanse på de geofysiske mekanismene
som det forskes på i artikkelen. Uansett om konklusjonen i artikkelen er rett eller gal er jeg sterk motstander av den
type overstyring. La resultatene komme frem i lyset slik at de kan diskuteres.

Hovedartikkelen i dette nummeret er en omtale av betydningen av N-terminal acetylering av proteiner innen for-
skjellige områder som kreft, hormonregulering og tørkeresistens hos planter. I forrige nummer av NBS-Nytt kunne
du lese at Stenmark-gruppen fikk akseptert to Nature-artikler på en dag, samt en omtale av den ene av disse ar-
tiklene; i dette nummeret finner du omtale av den andre Nature-artikkelen. Torgeir Flatmark bidrar med en artikkel
om oppdagelsen av karbon-14, og jeg oppfordrer leserne til å bidra med flere ”historiske” artikler som viser ek-
sempler på utviklingen av våre fagområder. Ellers kan du i dette nummeret finne artikler om sykdomsresistens hos
planter, fiskeimmunologi, biomembraner og omtale av nye doktorgrader. Du finner også de faste spaltene: Bio-
strekene illusterer allergi og immunologi; Ordkløveri har en annen vinkling enn vanlig og mer fokus på språk-
utvikling enn ”ordkløveri”; Biorabiaten stiller spørsmål om biokjemiens endelikt er nær og gir en beskrivelse som
antyder at det er andre personer enn Biorabiaten som har de mest ”biorabiatiske” tanker i hans miljø. 

Denne gangen var stofftilgangen så stor at selv om bladet ble utvidet til 40 sider er fire nye artikler allerede klare til
neste nummer. Jeg håper likevel å motta mye nytt stoff i tiden fremover, og at innholdet i dette heftet faller i smak.
Takk til alle bidragsytere.
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Kjære biokjemikere!
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Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2015
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Da er sommeren som aldri kom – over. Riktignok var det nesten 30 grader sent i august. Jeg synes høsten er den
beste årstiden vi har! Det er skarp luft og nydelige farger i fjellet. Er du heldig kan du løpe tørrskodd over myrer og
på DNT sine merkede vinterruter (de strekker seg mange tusen kilometer) etter frosten kommer. Krabbene er fulle
av kjøtt og det er sesong for fårikål. Det er mørkt om kvelden og lettere for liten og stor å sovne.

For forskere er høsten også en ny start. Vi husker vel alle tiden som studenter og at vi i slutten av august kunne kjøpe
nye bøker, vi stod i kø for å melde oss på kursene vi ville ta.....det er noe som sier meg at studentene idag kanskje
benytter internett fremfor å stå i kø fra 05:00 på Universitetsplassen. Vi bestemte oss for å ha bedre orden i notatene
våre, ikke henge etter i pensumgjennomgangen og ikke stresslese før eksamen. Det er vel litt annerledes med forsk-
ningen, men tidlig om høsten er en perfekt tid for å diskutere prosjektet ditt med dine kolleger og din veileder og
kanskje du også kan begynne å planlegge et forskningsopphold hos en samarbeidspartner i inn- og utland. Det
finnes utallige kilder for å finansiere korte og lange forskningsopphold – og det tar normalet 10x kortere tid å lære
nye teknikker av de som bruker dem enn av artikler og seg selv. Jeg har også en liten annbefaling til studenter og
post doc’er som ser at andre publiserer nesten akkurat det som det de selv arbeider med. Først og fremst betyr det
at andre synes det du arbeider med er spennende, og normalt tar det bare en god natts søvn før du finner ut at du
kan endre prosjektet ditt litt og bygge videre på publiserte data. Det høres kanskje feil ut; du kan til og med kontakte
dine ”konkurrenter” og høre om det er noe dere kan gjøre sammen.

Da jeg begynte som post doc ved Imperial Cancer Resaearch Fund i London i 1994 synes jeg det var spennende
med 10 post doc’er i en gruppe – fra 9 ulike land. Forskningen i Norge har også blitt mer internasjonal. I London
ble vi tatt med til middag på den lokale pub’en. Kanskje du skulle arrangere en fårikålaften for forskningsgruppen
din?

Nå kom jeg til å tenke på at lederen kanskje skulle vært på engelsk. Jeg håper de som har behov for det får hjelp til
å oversette taskekrabbe og fårikål.

GOD FORSKNINGSHØST!

Støtt våre annonsører!

NBS-Nytt takker de firmaer
som har bidratt med annonser
til dette nummeret: 

Pedro Consultung
Nordic BioSite

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



NAT-enzymene
Per dags dato er det identifisert 6
forskjellige NATer (NatA-NatF) i
eukaryote celler. Disse acetylerer et
stort antall cellulære proteiner,
hovedsakelig co-translasjonelt, når
25-50 aminosyrer av polypeptidet
stikker ut fra ribosomet [3]. NATene
består av en katalytisk subenhet og
ofte en regulatorisk subenhet som
forankrer komplekset til ribosomet.
De forskjellige NAT-enzymene har
ulik substrat spesifisitet (demonst-
rert i Fig. 1B), som vanligvis be-
stemmes ut fra de to-tre første
aminosyrene i polypeptidet.  NatA-
NatE er konservert gjennom evolu-
sjon fra gjær til mennesker. De har
cytoplasmisk og/eller kjernelokali -
sering, noe som reflekteres gjennom
deres Nt-acetylering av løselige
cytoplas matiske proteiner. NatF
derimot, er assosiert med int-

racellulære membraner, og påvirker
N-terminalen til transmembrane
proteiner som vender ut mot cytosol
[2]. NatF er lokalisert til Golgi-kom-
plekset, og er nødvendig for opprett-
holdelsen av denne organellen. Til
forskjell fra de andre NATene, så eks-
isterer NatF ikke i gjær. Her har det
foregått et evolusjonært skifte med
økt Nt-acetylering i høyere versus
lavere eukaryoter [4].

Nt-acetylering og
hormonregulering 
Til tross for utstrakt forekomst av
Nt-acetylering, er det mange spørs-
målstegn rundt dens funksjonelle
betydning. Studier rapporterer at
den kan regulere proteinets halv-
eringstid ved enten å øke stabiliteten
[5], eller ved at den gjenkjennes som
et degraderingssignal og går igjen-
nom en ubiquitin-avhengig

proteolytisk nedbrytning [6,7].
Andre studier viser at Nt-acetylering
er viktig for protein-protein inter-
aksjon [8], cellulær utskillelse av
proteiner [9] og lokalisering i cellen
[10].  Selv om Nt-acetylering hoved-
sakelig skjer co-translasjonelt, kan
den forekomme internt etter
proteolytisk prosessering av et
translatert protein. Dette er tilfellet
med peptidhormonene α-
melanocyte-stimulerende hormon
(α-MSH) og β-endorfin (β-END).
Begge dannes etter gjentatt
enzymatisk kutting av for-
løperhormonet pro-opiomelano -
kortin som utrykkes i
hypo thalamus, hypofyse og hud-
celler. Disse hormonene har
nøkkelroller i en rekke fysiologiske
prosesser som regulerer appetitt,
metabolisme, seksualitet, betennelse
og smerte. De to peptidhormonenes
aktivitet blir regulert av Nt-
acetylering. Nt-acetylering øker α-
MSH’s stabilitet og dermed aktivitet
[11], men reduserer β-END affinitet
for opioidreseptorer [12,13]. Til
tross for betydningen dette har for
human fysiologi, har man ennå ikke
klart å identifisere hvilken NAT som
katalyserer denne reaksjonen. 

NATer er viktige for normal
utvikling
Dysfunksjonelle NATer og etter -
følgende abnormal Nt-acetylering
gir opphav til ulike syndromer og
defekter. Det dødelige Ogden-syn-
dromet ble først beskrevet i 2011
etter å ha rammet flere guttebarn i
byen Ogden i Utah [14]. Ogden-syn-
dromet fører til alvorlige utviklings-
feil og spedbarnsdød hos gutter, og
viste seg å skyldes en mutasjon i
NAA10-genet som finnes på X-
kromosomet. Siden gutter bare har
én kopi av NAA10-genet, vil en
mutasjon i dette genet kunne ha al-
vorlige konsekvenser. Guttenes
mødre, som har ett normalt og ett
mutert NAA10-gen, uttrykker bare
det normale genet (X-kromosom in-
aktivering), og er dermed helt friske.
Naa10-mutasjonen fører til mang-
lende evne til å danne NatA-kom-
pleks med Naa15, og redusert
enzymatisk aktivitet [15]. De
cellulære analysene avslørte defekt
Nt-acetylering, og Ogden-syndrom
fibroblaster viste abnormal cel-
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De aller fleste proteiner og peptider blir utsatt for et bredt spekter av
kjemiske modifikasjoner enten under syntesen (co-translasjonelt), eller
etterpå (post-translasjonelt). Dette utvider proteinmangfoldet, og er ofte
nødvendig for proteinets funksjon og regulering. N-terminal (Nt)
acetylering ble oppdaget for over 50 år siden, og er en irreversibel
proteinmodifisering som forekommer på flesteparten av alle eukaryote
proteiner, både løselige og transmembrane [1,2]. N-terminal acetyltrans-
ferase enzymer (NATer) katalyserer denne reaksjonen, og fester en acetyl-
gruppe til den første aminosyren (N-terminalen) på proteinet (Fig. 1A).
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Protein N-terminal acetylering:

Fra kreft og
hormon-
regulering til
tørkeresistens
hos planter

Line Myklebust

Michael Marie 

Thomas Arnesen

Forsidebildet: Øverst er vist strukturmodell av Naa10 (cyan) og
Ser37Pro mutert Naa10 (Naa10-S37P, grått).  Områder i Naa10-
S37P med mindre fleksibilitet enn i Naa10 er indikert med gult.
Disse er antatt involvert i substratbinding. Acetyl-Coenzym A er
indikert i flerfarget strekstruktur. Aminosyren Pro37 er indikert
med gul-blå-rød strekfigur nederst i modellen. Nederst er vist
strukturmodell av interaksjonen mellom Naa10 (cyan) og Naa15
(gullfarget). Acetyl-Coenzym A er indikert i flerfarget strek-
struktur. Figurer fra Angèle Abboud og Svein I. Støve, Universi -
tetet i Bergen.
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leproliferasjon og migrering, samt
endring i spesifikke signalveier. I
senere tid har flere andre NatA-
mutasjoner blitt avdekket [16], og
vist seg å ha store konsekvenser i
andre syndrom/sykdommer
[17,18]. Dette inkluderer også en
rekke jenter i ulike familier som
bærer NAA10-mutasjoner (upubli -
serte data). Disse jentene har ulike
grader av psykisk utviklings-
hemming og hjertearytmier. Som
for mødrene av gutter med Ogden
syndrom, har disse jentene også én
frisk kopi av NAA10 som oftest ut-
trykt, men tilstedeværelse av én
svært defekt Naa10 i en liten andel
celler er altså patologisk. Den
fysiologiske betydningen av Nt-
acetylering demonstreres også

tydelig i en nylig publisert artikkel,
der den molekylære signaliseringen
underliggende blodtrykksregulering
involverer Nt-acetylering av
spesifikke proteiner, og effekten
dette har på den etterfølgende ned-
brytingen [19].
Endret NAT-uttrykking og Nt-

acetylering gir også konsekvenser i
andre organismer. NatA er ikke
nødvendig for en gjærcelles overlev-
else, men Naa10/Naa15 manglende
gjærceller viser forskjellige defekter
i celledeling og vekst, og har økt
sensitivitet overfor temperaturend-
ringer, salt og andre kjemikalier.
Manglende Naa10 uttrykking i
Drosophila melanogaster, Trypano -
soma brucei og Caenorhabiditis
elegans fører til død [15], samt er

nødvendig for korrekt utvikling og
overlevelse av sebrafisk [20]. Som
vist i Fig. 2 blir Naa10 uttrykt
allerede ved 1-cellestadiet i se-
brafisk-embryogenesen. Dette gjen-
speiler at den er essensiell helt fra
startfasen av et liv, og at den er mer
eller mindre uniformt uttrykt i for-
skjellige vev.

NATer er spesielt viktige for
kreftceller
Stadig flere studier viser en opp-
regulering av NATer i kreftvev, og at
disse er essensielle for kreftcellens
overlevelse. Flere har foreslått at
NATene fungerer som oncoprotein,
mens noen rapporterer at de
fungerer som tumor suppressorer. I
de fleste tilfeller gjør NAT knock-

down kreftceller mer sensitive for
cellesyklus arrest og cellegift-
indusert død. Naa15 (NATH) ble
opprinnelig identifisert nettopp på
bakgrunn av dens overuttrykk i
skjoldbruskkjertelkreft [21], og førte
senere til identifikasjonen av Naa10
og NatA-komplekset [22]. Naa15 er
senere funnet oppregulert i aggres-
siv nevroblastom, men nedregulert i
differensiert ganglioneuroblastom
og myelogen leukemi. Dette tyder på
at Naa15 kan ha en rolle i en celles
differensiering, og påvirker krefts-
vulstens aggressivitet [23]. 
Et flertall studier demonstrerer at

Naa10, den katalytiske subenheten i
NatA-komplekset, er oppregulert i et
bredt spekter av kreftvev; bryst-,
lunge-, lever-, prostata-, livmorhals-
, tarm-, og urinblærekreft [23].  Høy
uttrykking av Naa10 er blant annet
korrelert med aggressive krefts-
vulster og dårlige prognoser. Over-
uttrykking av Naa10 i
bryst  kreftceller øker både celledel-
ingen og regulerer gener involvert i
en celles overlevelse, vekst og
metabolisme. Nedregulering av en
av komponentene i NatA-kom-
plekset i en kreftcelle fører til

redusert proliferasjon og
levedyktighet, blant annet gjennom
programmert celledød. Prosessen
medfører aktivering og stabilisering
av p53 og apoptose-aktiverende
gener. Dette demonstrerer Naa10
nøkkelrolle i en rekke signalveier
som positivt regulerer en celles vekst
og overlevelse.
Også andre NATer (NatB, NatC og

NatE) er med på å regulere cellesyk-
lus, og er nødvendig for en kreft-
celles overlevelse, noe som blant
annet er demonstrert ved knock-
down studier [23]. NatB har en
viktig rolle i forhold til cytoskjelett,
migrering og proliferasjon [24],
mens Naa30 styrer membran-
lokalisering av små GTPaser (Arf
familien) og celleoverlevelse [10,25].
NatD er viktig for histon H2A og H4
acetylering, og styrer ribosom-
produksjon [26]. Naa50 (San)
knockdown fører til mitotiske
defekter i somatiske celler med
manglende søsterkromatin-samling
og kromosompakking [27,28], mens
Naa60 er svært viktig for Golgi-ap-
paratets integritet [2]. 
Det er viktig å påpeke at selv om

for eksempel NatA er viktig for

normal utvikling av mennesker, så
virker kreftceller å være mye mer
sensitive for hemming av NatA enn
normale celler [29]. NAT-gruppen
ved UiB er i gang med syntese av
spesifikke bisubstrat hemmere [30]
(Fig. 3), som ikke bare skal testes for
mulig bruk i kreftbehandling, men
som også vil kunne gi videre infor-
masjon om NATenes struktur og
involvering i ulike signalveier.

Nt-acetylering regulerer
planters tørketoleranse. 
Tørke gir et behov i jordbruket for
planter med god evne til å overleve
under lengre tørkeperioder. Nylig ble
det gjort funn som kan bidra til ut-
vikling av tørketolerante planter.
NatA ble nemlig vist å kontrollere
plantenes stressmekanismer ved
tørke [31]. Ved å nedjustere eller
hemme NatA-enzymet kan man ut-
vikle planter som er svært
levedyktige under langvarige tørke-
perioder (Fig. 4). 
NatA er evolusjonært bevart

innenfor eukaryoter, og plante-NatA
modifiserer alene opp mot 50 % av
alle løselige proteiner i planters
bladverk. Studien demonstrerte
NatA sine essensielle funksjoner i
regulering av utvikling og cellulære
stress-responser i planter. NatA er
nødvendig for korrekt em-
bryogenese i planter [31], så vel som
i sebrafisk [20] og mennesker [15].
Dersom man fjerner Naa10 eller
Naa15 fra plante-NatA-komplekset,
fører dette til både redusert Nt-
acetylering av proteomet, og
redusert plantevekst. Dette
resulterer i et mer tilpasset
rotsystem og forbedret vannopptak.
I tillegg blir planters spalteåpning,
stomata, lukket, og forklarer hvorfor
bladene er i stand til å holde på
vannet. Begge mekanismene er es-
sensielle for planters overlevelse
under lengre tørkeperioder. Under
tørke blir planter regulert av abs-
cisinsyre (ABA), et hormon som
regulerer transkripsjon av tørke-
/stressrelaterte gener. Redusert NatA
Nt-acetylering trigger ABA-styrte
tørke/stress-prosesser, og demonst-
rerer en hormonregulert tilpasning
av Nt-acetylering under miljøfor-
andringer. NatA Nt-acetylering
fungerer både som en cellulær over-
levelsesmekanisme, og hormon -

Figur 1. (A) N-terminal acetyltransferaser (NAT) bruker acetyl-coenzym A (Ac-CoA) som acetyl
donor og katalyserer overføringen av acetylgruppen (CH3CO, i rødt) fra Ac-CoA til amingruppen
ved N-terminalen i proteinet (i gult). (B) Det N-terminale acetyleringsmaskineriet i humane celler.
NAT katalyserer co-translasjonelt Nt-acetylering på voksende polypeptider. Humane NATer, NatA-
NatE, er assosiert med ribosomer mens NatF lokaliseres til cytoplasmatisk side av Golgi mem-
branen. Hver NAT består av en katalytisk subenhet (i grønt), og ofte en eller flere regulatoriske
subenheter (i gult/rosa). NATene acetylerer substratklasser definert fra N-terminal sekvens (indikert
under hvert kompleks). Naa50 er definert som NatE og kan enten være i kompleks med NatA eller
fungere alene.  Den acetylerer andre substratklasser når den er bundet til ribosomet uavhengig av
NatA subenhetene. *NatA/hNaa10 har også post-translasjonell aktivitet og acetylerer prosesserte
Asp/Glu N-terminaler fra aktin.

Figur 2. Spesifikk uttrykking av naa10 i sebrafisk. In situ hybrid-
isering og sidesnitt av fargede embryo ved 0 hpf (timer etter
fertilisering) (A), 4 hpf (B), 18 hpf (C), 24 hpf (D) and 72 hpf (E)
[20]. Figur fra Puja Thiel, Universitetet i Bergen.
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regulert bryter ved tørkemediert
stress. Denne mekanismen kan
anvendes for å genetisk utvikle
planter til bruk i tørkeutsatte om-

råder - et behov som vil bli stadig
tydeligere med den globale opp-
varmingen.
Identifikasjonen av de forskjellige

NATene, deres strukturer og
molekylære karakterisering har økt
vår kunnskap om protein Nt-
acetylering. Betydningen av disse
enzymene og denne modifikasjonen
kommer tydelig frem i forhold til
kreft, metabolske sykdommer og
ulike genetiske sykdommer. Selv om
NATene og Nt-acetylering utvilsomt
er viktige i en rekke sammenhenger,
kreves det ennå mye arbeid og for-
ståelse før vi er i stand til å styre
disse prosessene til nyttig anvend-
else, enten medisinsk eller i jord-
bruket
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I mai publiserte Nature ein kort artikkel med tittelen
Visual maps bring research to life. Der argumenterte eg for
at forskarar kan nytte seg av teknikkar og metodar som
tradisjonelt høyrer til design- og samfunnsfaga. 
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Mi erfaring er at å nytte visuelle og
kreative hjelpemiddel for å organisere,
sortere og bearbeide resultata undervegs i
eit forskingsprosjekt er viktig for at pro-
sjektet skal bli best mogleg.  

I samband med publisering i Nature,
laga eg også ei liste med 10 punkt for for-
skarar som er interessert i å prøve sjølve.
Artikkelen heiter A guide to Storymapping,

og du finn den ved å skrive inn denne
adressa i nettlesaren din:

www.medium.com/@aaeik

Lykke til med å storymappe 
forskingsprosjektet ditt!
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Å lappe
sammen
kjerne -
membranen
Dette åpner for en mer detaljert forståelse av cellekjernen og
hvordan cellene beskytter DNAet sitt, sier PhD-student Marina
Vietri. Sammen med kollegaene i Harald Stenmarks forsk-
ningsgruppe ved Senter for Kreftbiomedisin publiserte hun før
sommeren resultatene av flere års hardt arbeid i den pres-
tisjetunge journalen Nature. 
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Forfatterne av artikkelen. Første rekke fra venstre: Kay O. Schink, Harald Stenmark, Marina Vietri,
Coen Campsteijn. Andre rekke fra venstre: Camilla Raiborg, Liliane Christ, Sebastian W. Schultz.
Tredje rekke fra venstre: Andreas Brech, Catherine Sem Wegner, Sigrid B. Thoresen.

Ny kunnskap om ESCRT
Marina og kollegaene hennes har
undersøkt hvordan forsegling av
kjernemembranen skjer etter cel-
ledeling, og funnet at denne jobben
utføres av ESCRT-proteiner. ESCRT-
proteinene er tidligere vist å regulere
degradering av vekstreseptorer, fri-
gjøring av viruspartikler, reparasjon
av plasmamembranen og
cytokinesen som avslutter celledel-
ingen. 

Før cellen kan dele seg blir DNAet
kopiert, og den beskyttende
kjernemembranen som vanligvis
ligger rundt DNAet faller fra
hverandre. Alle kromosomene
samles på midten av cellen, og tråder
av tubulin festes til hver av dem. Når
alt er klart trekker tubulintrådene de
to kopiene av DNAet til hver sin
halvdel i cellen. For å beskytte DNAet
i de nye dattercellene må det først
skje to ting: tubulintrådene som er
bundet til kromosomene må fjernes
og kjernene må få hver sin nye
kjernemembran. Hvordan disse to
prosessene reguleres i cellen har
frem til nå vært ukjent.

To steg - kutte og lime
Marina og kollegaene hennes så at et
av ESCRT-proteinene (kalt
CHMP4B, uttales chimp 4 B) befant
seg som små punkter rundt DNAet
akkurat da kjernemembranen ble

satt sammen igjen etter celledel-
ingen. 

Et av de viktigeste eksperimentene
var nokså enkelt, forteller Marina. Da
jeg tilsatte et stoff som stabiliserer og
hindrer nedbrytning av tubulin i cel-
lene, kalt Taxol, så jeg at punktene av
CHMP4B rundt kjernen ikke for-
svant. I starten av studien visste vi
ikke at prosessen med å fjerne
tubulinet var koblet sammen med
forsegling kjernemembranen, men
dette eksperimentet var starten på
oppdagelsene våre.

I den publiserte artikkelen be-
skriver Marina og kollegaene hennes
hvordan CHMP4B og de andre
ESCRT-proteinene blir rekruttert til
de områdene der kjernemembranen
møter tubulintråder som fortsatt
sitter fast i DNAet. En av bindings-
partnerne til ESCRT er enzymet
Spastin som kutter tubulinet. Etterpå
kan ESCRT-proteinene lappe
sammen hullene i den nye
kjernemembranen, og sørge for en
hel og sikker membran rundt det
dyrebare DNAet.

Samarbeid og riktig utstyr
De viktigste faktorene for at pro-

sjektet ble en suksess er at vi har vært
et team av forskere med ulik kom-
petanse som har arbeidet sammen,
sier Marina. 

Bildet viser en celle underveis i celledelingen, fargelagt for analyse
i et avansert lysmikroskop. I cellen er DNAet (i blått) fordelt i
hver sin halvdel, og tubulintrådene er farget i grønt. Kjernemem-
branen (i hvitt) holder på å omslutte de to nye kjernene, og de
små punktene av CHMP4B (i rødt) viser hvor ESCRT-proteinene
koordinerer kutting av tubulinet med forsegling membranen.
Bildet er tatt av Marina Vietri.

Bred faglig kompetanse og tilgang
til mikroskoper i verdensklasse har
vært helt sentralt i arbeidet, og i bunn
ligger engasjement, pågangsmot og
tusenvis av arbeidstimer fra alle de
involverte.  

Genetisk vakthold
I celler der ESCRT-proteinene ble
forhindret fra å fullføre de to opp-
gavene sine, kunne Marina og
kollegaene hennes se at det oppstod
skader på DNAet. 

Ikke bare er resultatene viktige
fordi de viser detaljene rundt forseg-
ling av kjernemembranen, men også
fordi de bidrar til å forstå hvordan
cellene kontrollerer og forsikrer seg
om at DNAet holdes ved like. 

Marina og kollegaene hennes av-
slutter artikkelen sin slik: ”… re-
sultatene våre plasserer ESCRT-
 proteinene i en sentral posisjon for å
holde vakt over genomet gjennom
celledelingen. ”

Det blir spennende å følge ut-
viklingen av dette fagfeltet, og se hva
som skjer når kunnskapen tas i bruk
av forskere over hele verden. 

Together with
the estab -
 lished function
for ESCRT-III
during cyto -
kinetic abscis-
sion check-
      point signal-
ling in the
presen ce of
patho lo gical
chro  matin
bridges, our
results place
ESCRT-III at
centre stage
for safeguard-
ing the geno -
me through
mitotic exit

,,

I forrige nummer av NBS-Nytt
skrev Sigrid B. Thoresen en ar-
tikkel om en annen Nature ar-
tikkel fra Stenmark gruppen
som ble akseptert samme dag
som artikkelen som er omtalt
over. Sigrid har publisert en Yt-
ring på hjemmesidene til NRK
der hun beskriver arbeidet med
å publisere disse to artiklene i
lys av den tiden folk har til-
gjengelig for en PhD eller post-
doc periode. Link til hennes
ytring på nrk.no: 

http://www.nrk.no/ytring/de
n-lange-veien-til-suksess-
1.12357166



I 1957 ble han professor ved
Brandeis University i Massachusetts,
og siden 1961 var han knyttet til Uni-
versity of California, San Diego
(UCSD) og University of Southern
California (emeritus fra 1978). Han
mottok en rekke priser,  inkludert
Enrico Fermi Award (1996) for “his
discovery of carbon-14 and its
development as a tracer atom - one
of the most powerful research tools
of this century - and for his work on
the problem of photosynthesis,
including the discovery of new
cytochromes and their role in energy
conversion”. Denne prisen var en
liten kompensasjon for Nobelprisen

i kjemi/fysikk som han ved en
inkurie ikke fikk, men som ”alle”
mente at han burde fått. Han var
medlem av National Academy of
Sciences, American Academy of Arts
and Sciences og American Philo -
sophical Society.

Under arbeidet med Rodos-
pirillum rubrum oppdaget Kamen
og Vernon (1953) at bakterien
inneholdt et c-type cytokrom, kalt
cytokrom c2 [7]. I 1968 ble proteinet
sekvensbestemt av Knut Sletten i
Kamens laboratorium ved UCSD, og
arbeidet ble forsvart for dr. philos.-
graden ved Universitet i Oslo. Under-

tegnede hadde privilegiet å være
post. doc. hos Kamen i 1½ år (1966-
1967). Han besøkte Norge ved flere
anledninger, i 1994 som gjestefo-
releser ved Biokjemisk institutt i
Bergen. Temaet var den fascinerende
historien omkring oppdagelsen av
karbon-14 som ble etterfulgt av en
huskonsert (kvintett) med Kamen på
sitt favorittinstrument viola og
Mozart på programmet. Kamen
hadde et naturlig talent for musikk,
og som student underholdt han seg
bl.a. som ”jazz-fiddler” i Chicagos
nattklubber. Senere, som semiprofe-
sjonell klassisk musiker, ble han en
personlig venn av Isac Stern.
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Mediene har de siste månedene vært fulle av historiske hendelser knyttet til
den andre verdenskrig, og en av de mange dramatiske er det globale
kjernefysiske våpenkappløpet. Forhistorien til fisjonsbomben (basert på
uran-235), og den relaterte kampen om tungtvannet, har fått mye opp-
merksomhet. Historiene om «Manhattenprosjektet« i USA og de involverte
kjernefysikere (med Robert Oppenheimer som koordinator) er fascinerende,
både vitenskapelig og politisk. 

E
n sentral forsker var
Martin D. Kamen som i
1943-1945 ledet pro-
grammet med å separere

uran isotopene [1]. Men han hadde
3 år tidligere (27. februar 1940)
bidratt til en høyst fredelig anvend-
else av sine kjernefysiske kunn-
skaper med oppdagelsen av
karbon-14 isotopen, sammen med
Sam Ruben, ved University of Cali-
fornia Radiation Laboratory,
Berkeley [2]. De to (begge 27 år)
bombarderte grafitt i en cyklotron
(partikkel akselerator), og lyktes
etter 5 dager å produsere en lang-
livet radioaktiv isotop av karbon
(karbon-14), med en halveringstid
på 5730 år. Reaksjonen var basert på
grafittens innhold av karbon-13
(13C(2H,1H)14C reaksjonen). Kort
tid etter benyttet Kamen og Ruben
ammonium nitrat som target
materiale (14N(n,1H)14C reak -
sjonen) som ga utbytte i mikrocurie
mengder 14C.

Eksperimentene resulterte i
produksjon av karbon-14 [2] som de
kunne bruke i tracer studier av fo-
tosyntesen. Oppdagelsen revolu-
sjonerte umiddelbart biokjemien
ved dens potensielle bruk til å spore
reaksjonsveiene for karbon i det
intermediære stoffskiftet. Den førte
direkte til to Nobelpriser, en til
kjemikeren Melvin Calvin (1961)
som karakteriserte assimileringen av
karbon dioksid under fotosyntesen i
planter, og den andre til kjemikeren
Willard Frank Libby (1960) for ut-
viklingen av en metode til ”absolutt”
datering av biologisk materiale,
basert på hvor mye karbon-14 det
inneholdt (radiokarbondatering eller
14C-metoden).

I 1945 ble Kamen knyttet til
Mallinckrodt Institute of Radiology,
Washington University School of
Medicine med ansvar for cyclotron
basert produksjon av radioisotoper
for medisinsk forskning. Med boken
”Radioactive Tracers in Biology: An

Introduction to Tracer Method ology”
i 1947 ble han raskt en ledende eks-
pert på bruken av radioisotoper i
biologisk forskning. Boken ble umid-
delbart den primære referanse i feltet,
og etter to oppdaterte utgaver er den
fortsatt klassisk.

Kamens forskningsinteresser
skiftet gradvis over i biokjemi, hvor
han etablerte et bredt samarbeid.
Han initierte en serie viktige eks-
perimenter med karbon-14 og andre
isotoper, bl.a. i studier av den
bakterielle fotosyntesen [3,4]. De
resulterte i en rekke banebrytende
oppdagelser, bla. fotoevolusjonen av
hydrogen [5] og nitrogen fiksering
[6] i Rhodospirillum rubrum.
Sammen med Sam Ruben hadde
Kamen allerede i 1938 vist, med bruk
av den kort-livete 11C-radioisotopen,
at kilden til molekylært oksygen i fo-
tosyntesen er vann og ikke karbon
dioksid.

Oppdagelsen av karbon-14:

En 75 års
markering

Martin David Kamen (1913-2002)
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Plant Disease 
Resistance
There is always the possibility that a new plant disease will seriously
threaten World food security.  Morten Lillemo, a researcher at CIGENE in
Ås, is looking for genes to combat diseases in bread wheat, using the newest
SNP technologies

I
n the past, diseases have had
devastating effects on food
supply.  Well-known examp -
les are potato blight caused

by Phytophora infestans which led
to the Irish Potato Famine in 1845-
1852 and wheat rust caused by
species of Puccinia which reduced
wheat yields in North America
during the 1950s by as much as
40%.  As a matter of fact, dramatic
outbreaks of wheat rust caused by
new strains of Puccinia were
reported as recently as 1998 in
Uganda and in 2013 in Ethiopia
where yield losses as high as 70%
were seen [1].  In Norway, Puccinia-
caused gold rust was an important
wheat disease during summer 2015.

Disease research on wheat at
CIGENE has been focused on im-
portant diseases in Norway such as
powdery mildew [2], leaf blotch [3]
and Fusarium head blight.  As
Morten Lillemo says, “For many
years, our approach was to run
genome screens, using about 550

DNA markers spread across bread
wheat’s 17 Gbp genome [4] to locate
quantitative trait loci (QTL) affecting
disease resistance.  This strategy cor-
responded to about one marker per
every 30 Mbp of sequence, so it
wasn’t very precise, even though we
managed to identify some inter-
esting QTLs.”

In 2014, an international team
consisting of more than 40 scientists
(including Morten Lillemo)
published a report [5], describing
about 90,000 single nucleotide
polymorphisms (SNPs) in bread
wheat and related species.  The SNPs
were identified based on large-scale
RNA sequencing (approx. 140
gigabases) of 38 wheat varieties
followed by analyses using an SNP
discovery program.  Approximately
47,000 SNPs were subsequently
mapped to the draft wheat genome
with over 41,000 SNPs assigned to
single locations on the genome.

Finding single location SNPs in
bread wheat was a challenge, given
the fact that bread wheat is a
hexaploid species generated, starting
about 800,000 years ago, when
hybridization of two related species
produced a tetraploid species which
was the precursor of durum wheat
used for pasta today.  A subsequent

species hybridization, occurring
about 400,000 years ago, produced
hexaploid bread wheat.  Individual
subgenomes in hexaploid bread
wheat (AABBDD) are designated as
A, B and D with each subgenome
containing about 5.5 Gbp divided
among 7 chromosomes.  Reflecting
ancestral similarities between the
subgenomes, Fig. 1 shows the dis-
tribution of the 2508 individual SNPs
that were found to occur twice in the
genome.

CIGENE screens wheat, using
90,000 SNP chips from either
Illumina or Affymetrix, to conduct
association mapping of Norwegian
wheat for disease resistance markers.
About 22,000 SNPs turn out to be
useful for mapping, corresponding to
about 1000 SNPs per chromosome.
At this early stage of technology use
at CIGENE, approximately 4000
samples are analyzed per year.

Lillemo pointed out that major
QTLs for fungus diseases (so-called
Resistance Genes) were identified
several years ago in bread wheat and
other plants.  Biochemically, it was
shown that they code for receptor
kinases that respond to signals
displayed by the pathogen, thereby
activating a resistance response in
the plant.  Unfortunately, this type of

resistance has to be considered as
unstable since a single mutation in
the fungus that alters the “signal”,
making it unrecognizable by the
receptor kinase, can nullify the Resis-
tance Gene’s effect.  As Morten
Lillemo says, “We are focused on
trying to identify several “partial”
resistance genes for a given disease
because this is a more sustainable
strategy for disease resistance.”

Asked to comment on the pros-
pects of this type of research, Morten
Lillemo said that CIGENE is a
participant in an international effort
to develop this technology as a
practical tool for plant breeding.  “So,
breeders want markers while we are
also interested in identifying bio-
chemical mechanisms in plant
disease resistance.”
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Figure 1.  Distribution of SNPs identified in bread wheat that
occur twice in the genome.  Chromosomes for the A, B and D
genomes are designated as 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2D etc.
This Figure is from an Open Access article [5] under the terms of
the Creative Commons Attribution License.
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52. Biokjemiske
Kontaktmøte 
Sett av 21-24 januar, 2016 til det 52de Biokjemiske 
kontaktmøte som vil avholdes i Tromsø på det splitter nye 
the Edge Clarion hotell.  

Det blir et rikholdig faglig program, 
hvor vi i tillegg til de tradisjonelle 
temaer også vil fokusere på arktisk bio-
kjemi og nevrologi.  På fredag og lørdag 
kveld har vi live band og god stemning! 
Detaljert program er under utarbeidelse.

Det blir også 
muligheter for 
slalåm, skiturer, 
nordlysjakt, 
hvalsafari og 
hundesleder, samt 
en fantastisk natur 
med det spesielle 
lyset som oppstår 
når solen er i ferd 
med å komme 
tilbake.

Velkommen!

Spørsmål om møtet kan rettes til: 
ole.k.tollersrud@uit.no eller 
hanna-kirsti.leiros@uit.no.

uit.no
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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 be-
nytte deg av denne muligheten.
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S
om andre disipliner har
biokjemien sine helter. En
av de største er Arthur
Kornberg, mannen som

oppdaget og isolerte den første
DNA-polymerasen og som fikk no-
belprisen i kjemi i 1959 for denne
oppdagelsen. Mange vil også kjenne
hans lærebøker DNA Synthesis og
DNA Replication (begge W. H. Free-
man and Co., San Francisco, 1974 og
1980), og også hans selvbiografi For
the Love of Enzymes: The Odyssey
of a Biochemist, Harvard University
Press, Cambridge, MA, 1989.

Men Kornberg skrev ikke bare om
DNA-replikasjon og enzymer. I 1987
skrev han artikkelen The two
cultures: chemistry and biology, som
ble trykt i Biochemistry, 26 (1987)
6888–6891. I denne beskriver han de
store kulturelle forskjellene mellom
kjemi og biologi og hvordan bio-
kjemien har sviktet sin historiske
oppgave når det gjelder å forene disse
to kulturene. Disse kulturforskjellene
førte ifølge Kornberg til at proses-
sene som ligger til grunn for
fermentering av druesaft til vin ikke
ble oppdaget av Berzelius, Liebig eller
Wöhler tidlig på 1800-tallet, men
først, og attpåtil ved et uhell, av
Eduard Büchner  100 år senere. Og
om biokjemiens rolle sier han: “Des-
pite its enormous success in solving
these and other problems, bio-
chemistry has nevertheless failed to

fill the gulf between chemistry and
biology. Instead, as I shall discuss,
biochemistry itself is being pulled
apart by the separate drifts of the two
cultures from which it was as-
sembled.” Den siste setningen viser
til hvordan fremveksten av

molekylærbiologien, som Kornberg
så på som en gren av biokjemien,
førte til at forbindelsen med kjemien
for en stor del ble brutt. “Most bio-
chemistry and molecular biology
students are introduced to enzymes
as commercial reagents and treat

Biokjemiens
endelikt?
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them as faceless as buffers and salts”
skriver Kornberg. “As long as this
inattention to enzyme chemistry and
basic biochemistry persists, the
fundamental issues of cell growth
and development will not be resolved
and their application to degenerative
diseases and aging will be delayed.” 

Ifølge Kornberg er kjemikere mest
interessert i forskningen som foregår
i kjemiske institutter rundt omkring,
og lite interesserte i hva som skjer i
biokjemiske og biologiske institutter.
Omvendt har biologer og medisinere
liten interesse for de kjemiske egen-
skapene til molekylene de studerer.
Hvorfor det er slik har Kornberg intet
svar på, bortsett fra en antydning om
at kjemikere kanskje er mer kon-
servative, analytiske og selvsentrerte

enn biologer, som på sin side kanskje
er mer artistiske og eklektiske og i
større grad enn den typiske kjemiker
lar seg styre av høyre hjernehalvdel.

I de snart tretti årene som har gått
siden Kornbergs artikkel ble trykket
har ting bare blitt verre, mener
Biorabiaten. Allerede før Kornbergs
artikkel kom i 1987 undret han seg
over de store motsetningene mellom
biologer og kjemikere ved Uni-
versitetet i Oslo. Tidlig forsto han at
det lille Biokjemiske institutt ved UiO
måtte ta på seg oppgaven å forsone
disse motsetningene. Så snart han
fikk makt til det sørget derfor
Biorabiaten for en totrinns sammen-
slåing av Biologisk institutt og Bio-
kjemisk institutt i det nye Institutt
for biovitenskap. På denne måten,
mente han, kunne kjemiske kunn-
skaper føres inn blant biologene
nærmest uten at de merket det, og
etter noen år ville alt kunne ligge til
rette for en reell og konstruktiv
dialog med kjemikerne.

Men Biorabiaten innrømmer nå at
han undervurderte forskjellene mel-
lom de to kulturene og kreftene som
bidrar til å opprettholde dem. “I
stedet for en integrasjon førte
sammenslåingen til en rejeksjon” sier
han, og sammenligner det som er i
ferd med å skje med hvordan en or-
ganisme kvitter seg med inntrengere
ved hjelp av immunforsvaret. Så bio-
kjemien er i ferd med å utraderes fra
Institutt for biovitenskap, i første
omgang ved at instituttet vil overlate
ansvaret for bachelorstudiet i bio-
kjemi til Kjemisk institutt. En ikke
navngitt talsmann for instituttet skal
ifølge Biorabiaten ha antydet at
kjemikerne nok vil vite hvordan in-
feksjonen videre skal behandles og
fjernes for godt. Institutt for bioviten-
skap vil på denne måten kunne kon-
sentrere seg om å gi sine studenter en
utdanning som er minst mulig for-
urenset av de “harde” realfagene, og

Biorabiaten forventer at instituttet i
løpet av få år vil ta tilbake sitt tid-
ligere navn og på ny kalle seg
Biologisk institutt.

Måtte det gå slik? Ja, sier
Biorabiaten. Etter hans mening er
biokjemiens oppføring på listen over
utrydningstruede arter ikke bare en
følge av at den ikke har oppfylt sin
historiske oppgave: å forene biologi
og kjemi, men også at biokjemien
tapte kampen mot molekylærbio -
logien om studentene. Som nevnt
ovenfor så Kornberg på mole -
kylærbiologien som en gren av bio-
kjemien, men Biorabiaten tror at
Erwin Chargaff hadde mer rett når
han så på molekylærbiologi som
“practising biochemistry without a
licence”. Som et eksempel på at de to
disiplinene er naturlige fiender, viser
Biorabiaten til at molekylærbiologen
og nobelprisvinneren James Watson
hadde spesielt lite til overs for bio-
kjemikere. Dette var trolig  en følge
av at hans eget biokjemistudium tok
en brå slutt den dagen han prøvde å
varme opp et begerglass med benzen
over åpen flamme. 

Men Biorabiaten velger å se op-
timistisk på det. Han håper at for-
holdene ligger bedre til rette for
biokjemien ved de andre uni-
versitetene i Norge, og har også et
ørlite håp om at biokjemien i Oslo
skal blomstre opp i det nye miljøet
som Kjemisk institutt representerer,
og kanskje bidra til økt interesse for
kjemistudiet blant oslostudentene.
Og når det gjelder faren for at alt skal
gå galt og at biokjemien i Norge vil
bli utradert, inntar han en flegmatisk
holdning. “Det vil nok gå bra til
slutt”, sier han, “og gjør det ikke det
vil vi jo alltids ha Norsk Biokjemisk
Selskap”.
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Martin David Kamen (1913-2002)
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Biomembranes:
Molecular 
Architecture,
Dynamics
and Function
15 – 25 juni 2015 dro jeg og to medstudenter fra Molekylærbiologisk In-
stitutt til idylliske Cargèse på Korsika for å delta på et Advanced
FEBS/EMBO Lecture Course takket være reisestøtte fra NBS. I over en uke
fulgte vi spennende foredrag av verdenskjente forskere innfor feltet biomem-
braner. Blant foredragsholderne var Tom Rapoport, Tom Kirchhausen og
Nobelprisvinner Randy Schekman. Stipendiater og postdoktorer fra mer enn
30 land var samlet til 10 fantastiske dager under Korsikas varme sol

S
ommerkurset “Biomem-
branes: Molecular Ar-
chitecture, Dynamics and
Function” arrangeres

annenhver år i et samarbeid mellom
FEBS og EMBO i den lille byen
Cargèse på Institut d’Études
Scientifiques de Cargèse. Kurset ble
startet i 1987, og mange av fo-
redragsholderne var “stam-
forelesere”, for som de sa selv; “It’s
the best lecture course you’ll ever
attend!”

Dette kurset var mitt første uten-
landskurs som stipendiat, og etter
endt kurs kunne jeg konkludere med
at dette var utrolig kjekt. Rent faglig
må det sies at kurset holdt et veldig
høyt nivå med mange store navn
innen lipid- og membranbiologi. 

Alle foredragsholderne holdt to fo-
redrag hvor det første gjerne var en
slags oppsummering av personens
viktigste funn og beskrivelser av
fundamentale mekanismer. I det
andre foredraget beskrev vedkom-

mende nyere funn. Et av
høydepunktene, blant mange, for
meg var nok foredragene til Klaus
Pfanner fra Universitetet i Freiburg
som skildret mitokondriet og
sortering av proteiner til ulike deler
av mitokondriet. Andre høydepunkt
var foredragene til Tom Rapoport,
Harvard Medical School, om protein-
transport over membraner ved hjelp
av Sec61/SecY komplekset, og særlig
interessant var foredraget som tok
for seg hvordan den karakteristiske
formen til ER blir til. Det var selvsagt

også stort å få høre to flotte foreles-
ninger av Nobelprisvinner Randy
Schekman, US Berkeley. Spesielt gøy
var nok dette for mine to med-
studenter som flittig benytter seg av
gjær som modellsystem. 

Vi deltok på kurset med hver vår
poster. Postersesjonene var
kjempeartige og fant sted utendørs i
deilig sommervær. Hver deltaker
hadde to postersesjoner, fordelt på to
dager, og til sammen var det seks
dager med postersesjoner. For hver
sesjon ble det stemt frem to vinnere
som skulle holde foredrag på kursets
siste dag. Av de seks foredragene ble
det kåret en vinner for beste poster.
Det var lærerikt og sosialt å høre om
andre sine prosjekter, og mange gode
tips, ideer og referanser ble delt både
av deltakere og professorer. 

Ikke bare var kurset ekstremt
lærerikt, det var også en fantastisk
mulighet til å bli kjent med andre
stipendiater fra mange land og
knytte kontakter med professorer fra
renommerte laber. Strukturen på
kurset var ganske flat, og hver kveld
var det middag og øl med både
studenter og professorer. I tillegg var
det hver dag mulighet til å spise lunsj
med de professorene man ønsket,
hvor man kunne stille spørsmål og
diskutere vitenskap. Instituttet hvor
kurset foregikk var veldig flott med
eget auditorium, leiligheter for
deltakerne og spisesal hvor vi hadde
varm lunsj hver dag. I tillegg var det
en hage samt en fantastisk privat
strand hvor både studenter og
professorer tilbragte store deler av
den 3 timer lange pausen vi hadde
hver dag midt på dagen. 

Kort oppsummert så var dette
kurset ekstremt lærerikt og sosialt. Vi
kom tilbake til Norge med notat-
bøkene våre fulle av gode ideer som
skal testes på laben i høst. Korsika
toppet alle våre forventninger, og vi
undret oss derfor litt over hvorfor det
ikke var noen andre deltagere fra
norske universiteter. Til alle som
studerer noe i nærheten av lipider,
membraner, membranproteiner eller
lignende vil vi anbefale kurset til på
det sterkeste, og befinner du deg ikke
i denne kategorien, så burde du for-
tsatt prøve å komme deg til Cargèse
i 2017!

Strandliv i Cargese.

Gruppediskusjon med Tom Rapoport.
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Arnts 
biostreker

Arnt Raae har kalt bio-
strekene øverst på siden
for ”Allergi”. Nederst
finner du ”Immunfor-
svaret”.

Denne spalten skal ta for seg en del norske
språkblomster, kanskje med hovedvekt på de
som blomstrer i overgangen mellom viten-
skapelig og mer folkelig bruk. Overføringen av
ord fra forskning og vitenskap til dagligtale
resulterer ofte i bruk som påkaller både gråt
og latter. Og noen ganger tar denne overgangen
fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen virker full-
stendig meningsløs og ulogisk, får jeg problemer og må skrive 

frustrasjonen av meg. I denne spalten vil vi høytidelig og med litt
humor minnes ord vi savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å
slåss med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å skrike litt.

Planen er å ha en liten spalte i hvert nummer av NBS-nytt. Men
redaktøren av spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-
ende innlegg og debatt. 

Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

VED ERIK BOYE

Denne utgaven av Ordkløveri har et
annet tema og format enn du er vant til.
Her vil jeg fortelle litt om det vitenskapelige
arbeidet til en venn som har arbeidet med
opprinnelsen til vårt viktigste vitenskapelige
språk, engelsk. De fleste av dere har vel,
som meg, en oppfatning av at engelsk
kommer fra vestgermansk (tysk, neder-
landsk), med islett av ord fra latin og fra
skandinavisk. Arbeid av professor Jan Terje
Faarlund (UiO) har overbevist meg om at
dette i beste fall er delvis sant, kanskje feil.
Jeg skal gi til beste noen av de mest lett-
fattelige argumentene. Jeg vil ikke legge
skjul på at dette er faglig kontroversielt,
men ikke noe mindre interessant for det,
selv for legfolk som oss.

Etter slaget ved Hastings (1066) be-
gynte det engelske språk (det
angelsaksiske gammelengelsk) å forandre
seg og ble i løpet av noen hundre år er-
stattet av mellomengelsk. Denne ut-
viklingen kom i en periode da
skandinaviske språk hadde en sterk posi-
sjon øst og nord i England, mens
angelsaksisk dominerte syd og vest for
London. Dere husker kanskje at danske vik-
inger på denne tiden ”eide” store deler av
øst-England (”Danelagen”), mens nord-
mennene dominerte lenger nord.

Syntaksen, setningsbygningen, er
sentralt for ethvert språk og den endrer seg
ikke uten videre. Fremmede enkeltord kan
derimot mye lettere bli tatt opp i et språk,
slik vi hele tiden ser med norsk. I motset-
ning til for 1000 år siden går flyten av ord
nå mest fra engelsk til norsk og andre
språks ord finner stadig veien til norsk.
Mange skandinaviske ord forekommer i
dagens engelsk; ta en titt i en ordbok og se
hvor mange ord som klassifiseres som ”Old
Norse”. En interessant detalj er at disse
ordene er mest dagligdagse ord, dvs. ord
som man vanligvis ikke føler noe behov for
å importere. Dette i seg selv er en antyd-
ning om at mellomengelsk i første rekke ut-
viklet seg fra de skandinaviske språk som
vikingene og deres etterkommere snakket.
Siden utviklingen av syntaks er mye tregere,
er språk med samme syntaks vanligvis nær
hverandre utviklingsmessig. Faarlund har

sett nøyere på syntaksen i engelsk,
vestgermansk (tysk, nederlandsk) og nord-
germansk (skandinavisk). Her er noen
kortfattete eksempler på hva han har
funnet. Interesserte kan lese mer om dette
i en ny bok om temaet (Emonds and
Faarlund, 2015) som er gratis tilgjengelig
på http://anglistika.upol.cz/vikings2014/. 

Alle som har lært seg tysk, har fått inn-
prentet at verbet skal plasseres til slutt i
setningen. Denne syntaktiske regelen finner
man overhodet ikke i engelsk eller de
skandinaviske språk. Den vestgermanske
ordstillingen forsvant fra engelsk utover
1200-tallet, noe som tyder på at
angelsaksisk ble svekket og at nord-
germanske språk ble retningsgivende for
utviklingen av mellomengelsk.

Preposisjoner er en ordklasse denne
spalten har vært innom før. En bruk av
preposisjoner er helt forskjellig i de tre
språkene angelsaksisk, nordgermansk og
mellomengelsk, der de to siste er like og
forskjellig fra den første. På engelsk og
norsk er det mulig å skille preposisjonen
fra det ordet det viser til (denne setningen
var kanskje et godt nok eksempel i seg
selv?). Vi kan skrive ”Artikkelen refereres
til”, som det på engelsk heter ”The article
is referred to”. Slike konstruksjoner er helt
utelukket i vestgermansk. Det er faktisk
bare i skandinavisk og engelsk - i hele
verden – man finner en slik ”preposisjons-
stranding”. Det er neppe tilfeldig.

I skandinavisk og engelsk kan man skille
infinitivsmerket og selve infinitiven (”Han
lovet å aldri gjøre det”; ”He promised to
never do it”). En slik separasjon er ikke i
bruk i vestgermansk – de to ordene
kommer alltid etter hverandre, uten unntak.
Den oppvakte leser vil vite at dette var
temaet i denne spalten for ikke lenge
siden. 

En genitiv-s kan i nordgermansk og eng-
elsk settes etter et helt setningsledd: ”Jenta
med sykkelens bok”; ’”The girl with the
bike’s book”. Det er vel ingen av oss som
vil tro at sykkelen har en bok. I de
vestgermanske språk er en slik vending helt
utelukket. Genetiv-s må alltid settes på
”eieren”, altså riktig substantiv. Det blir

dermed en noe tyngre konstruksjon (Das
Buch des Mädchens mit dem Fahrrad), noe
som kanskje er grunnen til endringen. Men
altså igjen en tydelig syntaktisk likhet mel-
lom engelsk og norsk og en avstand til
vestgermansk syntaks.

Objekt. Både i engelsk og dansk kan
man i dag bruke objektformene av person-
lige pronomener selv når de brukes som
subjekt: ”Who wants a beer? Us two!” kan
sammenliknes med det danske ”Hvem vil
have en øl? Os to!”. Dette er helt fremmed
i vestgermansk. Jeg undres på om dette er
relatert til en språklig avart vi kan høre i
norsk i dag, og særlig hos barn under 10
år, nemlig at ”henne” brukes som subjekt.

Gradbøyning av lange adjektiver: Både
skandinavisk og engelsk foretrekker å
splitte opp ordene, slik at det heter ”mer
interessant” og ”mest interessant”.
Vestgermansk er mindre redd for lange ord:
”Interessantest” på tysk. Det samme finnes
i angelsaksisk (der mest nødvendig heter
”niedbe�earfosta”), men altså ikke i mel-
lomengelsk, skandinaviske språk eller mo-
derne engelsk.

Konklusjon: Det finnes mange
syntaktiske likheter mellom skandinavisk
(nordgermansk) og engelsk, med stor av-
stand til syntaksen i vestgermansk. Ut-
vikling av syntaks peker entydig i en
retning: Mellomengelsk har utviklet seg fra
nordgermansk, dvs. fra språket vikingene i
England snakket rundt forrige tusenårs-
skifte. Det antyder at engelsk er et nord-
germansk språk med et sterkt tilfang av
enkeltord fra angelsaksisk og fransk. 

Jeg bør også nevne at argumentasjonen
til Edmonds og Faarlund har fått både
støtte og hard medfart i faglige innlegg i
Morgenbladet tidlig på sommeren. De som
fulgte debatten, fikk i alle fall ikke noen lek-
sjon i hvordan saklig og konstruktiv kritikk
bør fremmes. For eksempel var noen for-
tørnet over at arbeidet ble publisert av et
forlag i Tsjekkia, noe som skulle antyde dår-
lig kvalitet. Det ringte noen bjeller som fikk
meg til å tenke på argumentet om at
Impact Factor for tidsskriftet der et arbeid
er publisert, er avgjørende for kvaliteten av
arbeidet.

Engelsk er et skandinavisk språk
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Fiske-
immunologi
Fish Immunology/Vaccination Workshop arrangeres årlig av ISFSI (International Society
for Fish and Shellfish Immunology). Seminaret som strekker seg over en uke, kjennetegnes
ved at en rekke ledende forskere innen fiskeimmunologi avholder en times foredrag innen
sitt spesialfelt etterfulgt av spørsmål fra deltagere og diskusjon rundt temaet. I tillegg be-
står seminaret av en praktisk del. I år var det lagt opp til to paralleller; en omhandlende
praktisk anvendelse av immunologiske laboratorieteknikker, den andre databasert ana-
lyse av gen- sekvenser og transkriptomanalyse

F
ør seminaret ble alle
deltagere bedt om å lage
en poster om sin forsk-
ning, og posterens innhold

ble presentert i plenum til alle
deltagere og forelesere. En jury ble
satt ned til å vurdere de beste pos-
tere Kategoriene som ble premiert
var; beste nykommer, mest
iøynefallende poster og beste
presentasjon. Undertegnede ble den
stolte og heldige vinneren av den
mest iøynefallende poster, hvor
premien foruten diplom var et års
abonnement på tidsskriftet Fish and
Shellfish immunologi. Dette blir et
kjærkomment faglig bidrag for en
stipendiat med trangt driftsbudsjett. 

Historien
Seminaret har siden 1998 blitt
avholdt i Wageningen, Nederland, og
opplegget og koordineringen er nært
knyttet opp mot byens universitet.
Her finner vi vertskapet for kon-
feransen, en av de verdensledende

forskningsgruppene innen nettopp
immunologi og vaksineforskning for
blant annet fisk, og denne gruppen
er også sterkt involvert i EU- pro-
sjektet TARGETFISH. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom ledende
forskningsgrupper innen fis-
keimmunologi for utvikling av
framtidens vaksiner. Prosjektet har
en tidsramme på fem år og et bud-
sjett på rundt seks millioner euro.
Mange av foredragsholderne under
seminaret var tilknyttet
TARGETFISH- prosjektet, noe som
sikret oppdaterte foredrag av høy
praktisk relevans. Unikt for
seminaret er den nære kontakten
mellom foredragsholderne og kurs-
deltagerne, og at det hver kveld
legges opp til sosial sammenkomst
med uformell meningsutveksling.
Mange land var representert, men, til
tross for Norge sin prominente posi-
sjon innen akvakultur, var det ingen
norske foredragsholdere. Imidlertid
var syv av de 30 deltagerne norske,

så det er håp om at det i framtiden
vil komme foredragsholdere også fra
vår nasjon.

Innhold
En fellesnevner for kurset er at det
omhandler immunologi for fisk.
Imidlertid kan undertemaene
variere noe fra år til år. Årets fokus
var på de ulike immunologiske cel-
letypene hos fisk, hvordan disse
moduleres og signalerer under ulike
immunologiske betingelser og
hvordan dette potensielt kan be-
nyttes i vaksineutvikling.  I tillegg
ble potensialet til DNA-vaksiner
samt ulike teknikker bak
vaksinedesign beskrevet.
Vaksinering har på mange måter
lagt grunnlaget for den moderne
akvakultur slik vi ser den i dag, og
innføringen av effektive vaksiner har
vært en av de viktigste bidrags-
yterne til å redusere antibiotika for-
bruket innen akvakultur. Fra rundt
50 000 kg (ren substans) i 1987 til

rundt 900 kg i 2013, hvilket betyr at
forbruket er redusert med 99 %.
Dette til tross for en økt produk-
sjonen av laks og ørret fra 7 500 tonn
til over 1,2 millioner tonn i samme
tidsperiode.  Til tross for dette ligger
det fortsatt forbedringspotensialer
innen vaksinering. Et moment er ad-
ministreringsform. I dag er ”gull-
standarden” injeksjonsvaksinering.
Hver eneste laks og ørret som settes
i sjøen skal være vaksinert, og i dag
gjøres dette ved at vaksinen injiseres
i buken. Dette er både en arbeids-
krevende teknikk som også har
dyrevelferdsmessige aspekter,
samtidig som det kreves at fisken
har nådd en viss størrelse før den
kan vaksineres. Før den når denne
størrelsen er fisken derfor veldig
sårbar. Derfor satses det hard på ut-
vikling av slimhinneadministrerte
vaksiner. Dette var også et gjen-
nomgående tema på seminaret. Mitt
håp er at min forskning på gjellenes
immunsystem kan være et viktig bi-
drag til å øke bevisstheten rundt

gjellene som et opplagt mål for en
slik vaksine. 

Min vei videre
Jeg er halvveis i mitt fireårige studie
som stipendiat ved NMBU
Veterinærhøgskolen. Tentativ tittel
for min grad er ”anatomi og
immunologi i gjeller på laks”, som i
stor grad omhandler det relativt ny-
oppdagede interbranchiale lymfoide
vev (ILT), et aggregat av lymfoide
celler i den interbranchiale kløften i
gjeller hos laks. Dette vevet er av stor
interesse både innen utvikling av
slimhinnebaserte vaksiner samt for
den evolusjonære utviklingen mot
organisert slimhinne- assosiert
lymfoid vev (MALT) som vi ser hos
høyerestående vertebrater. Det
lymfoide vevet består i stor grad av
ulike populasjoner av T-celler, og
innledende forsøk viser at det utgjør
opp mot 6 % av det totale gjellevevet
hos voksen laks. Imidlertid fo-
religger det store mengder profe-
sjonelle antigenproduserende celler

i dette vevet; kanskje mer enn i noe
annet sted i fisken. Det store ”hullet”
er derfor om, og i så fall hvor stor
grad, fisken er i stand til å ta opp
antigener i dette området. Resultater
fra utenlandske forskningsgrupper
som, for første gang, ble presentert
på seminaret tyder på at det fo-
religger store mengder celler
dedikert til dette formålet nettopp i
gjellens overflateepitel. Min store
drøm er derfor å sette opp forsøks-
studier som undersøker grad av
antigenopptak i denne regionen. Da
forskningsmiljøet, fasitlistene og
den økonomiske situasjonen ved
min institusjon er såpass be-
grensede er det avgjørende å søke
kontakt mot større miljøer. Jeg er
derfor dypt takknemlig over at NBS
hadde muligheten til å støtte min
deltagelse på seminaret og dermed
å skaffe meg viktige forskningskon-
takter for å kunne føre min forsk-
ning videre.

NBS-Nytt søker redaksjonsmedlem 
fra Tromsø

Tromsø har for tiden ingen representant i redaksjonen av NBS-Nytt. 
Det er viktig at alle de store lokalgruppene i NBS er representert i redaksjonen
for å bidra til omtale i bladet av aktiviteter fra alle lokalavdelingene. 

Redaktøren oppfordrer Tromsø-miljøet til å engasjere seg 
med å finne et nytt redaksjonsmedlem.

Henvendelser om dette rettes til redaktøren. 
E-post: tore.skotland@rr-research.no. 
Telefon: 992 72 647. 



Catalin Koro
completed her
PhD in
immunology
the 26th of
June 2015 at
the University

of Bergen with the PhD-thesis:
“Carbamylation as a Modulator
of the Immune response”.
Koro’s work was conducted at
Broegelmanns Research La-
boratorium with Piotr Mydel as
supervisor.

Carbamylation is a post-
translational modification of
proteins and peptides that
involves the reaction of cyanate
with free NH2 groups on amino
acids. At sites of inflammation,
carbamylation is mediated by
myeloperoxidase (MPO), an
enzyme secreted by neutrophils
to kill bacteria. Thus, MPO has
attracted attention as a
potential trigger factor for
atherogenesis and autoimmune
diseases. Even though it is clear
that carbamylation results in
detrimental pro-inflammatory
events and neo-epitope for-
mation, the role of
carbamylation in the context of
immunomodulation, disease
development and onset of auto-
immune diseases is far from
being clear. In Koro’s doctoral
work, she examined how
carbamylation affects the

immunomodulatory functions
of proteins/peptides and as-
sessed the impact of this
modification on the immune
response. Koro and her
colleagues demonstrated that
antibodies against
carbamylated proteins are
present in patients with the
autoimmune disease primary
Sjögren’s syndrome and have
predictive value for disease
development. In two additional
projects, the researchers
presented a Dr Jekyll and Mr
Hyde scenario in which
proteins/peptides that are im-
portant for maintaining a
sufficient level of host
protection may be turned into
harmful molecules upon
carbamylation. In specific, Koro
and colleagues demonstrated
that carbamylation have a
profound impact on the
complement activating capacity
of IgG, which may result in
diminished protection against
bacteria. The researchers also
showed that the cationic
antimicrobial peptide LL-37
exhibited reduced bactericidal
properties and exerted strong
pro-inflammatory activities
upon carbamylation, which
may exacerbate inflammation
and be detrimental to the host. 

Diana C.
Turcu dis-
puterte 20. fe-
bruar ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:

“Homeodomain transcription
factors Six3 and Six6 have dis-
tinct protein binding chara -
cteristics”. Arbeidet har vært
utført ved Molekylærbiologisk
institutt med Hee-Chan Seo og
Johan R. Lillehaug som
veiledere.

Avhandlingen omhandler
studier av transkripsjons-
faktorene Six3 og Six6 (fra Six-
familien) som har en sentral
rolle i utviklingen av øyne og
hjerne. Six- proteiner består av
to domener: et homeodomene
(DNA-bindende domene) og et
Six domene (protein-bindende
domene). Six-proteiner har flere
bindingspartnere, som påvirker
cellulære funksjoner på ulike

måter. I dette studiet har vi
undersøkt hvordan Six3 og Six6
binder til Geminin, et protein
involvert i cellesyklus og kreft.
Ved å benytte biokjemiske
(BiFC) og biofysiske metoder
(som ITC og SPR) har vi fått
detaljert informasjon om bind-
ingen mellom Six proteiner og
Geminin. Opprinnelig ble Six
domenet antatt å være den
eneste komponenten i inter-
aksjoner mellom Six-proteiner
og andre proteiner. Vår forsk-
ning viste imidlertid at inter-
aksjonen mellom Six- og
Geminin trenger andre deler av
Six-proteiner i tillegg til Six-
domenet. Studien konkluderte
med at full-lengde Six3 og Six6
proteiner er nødvendige for en
interaksjon med full-lengde
Geminin. Vårt forskingsarbeid
viste også at bindingen av Six
proteiner til Geminin fo-
rekommer i en 1:2 ratio som er
den samme ratioen for Cdt1.
(Cdt1 er en viktig komponent i
cellesyklus regulering og en
konkurrent til Six-proteiner).
Ved å benytte BiFC har vi også
generert ny informasjon om
lokalisering av proteiner og
protein-komplekser i levende
celler. Våre studier tyder på at
Six proteiner har et distinkt
lokaliserings-mønster i levende
celler. Dette kan forklare av-
vikene som ble observert mel-
lom de to Six-proteinene i
cellulær funksjoner. Disse re-
sultatene vil bidra til å klarlegge
viktige mekanismer i utvikling
og funksjon av sentralnervesys-
temet.

Ida Wiig
Sørensen dis-
puterte 12. fe-
bruar 2015 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen

”Molecular Characterisation of
Integrin α11 Function”.
Arbeidet har vært utført ved In-
stitutt for biomedisin med
Donald Gullberg og Marion
Kusche-Gullberg som veiledere.

Integriner er en gruppe cel-
leadhesjonsreseptorer som
finnes i plasmamembranen i de
fleste celler i eukaryote or-
ganismer. De formidler kontakt
mellom cellenes bevegelses-

apparat, cytoskjelettet, og
omverdenen. Integriner består
av en α-del bundet til en β-del,
som begge har intracellulære og
ekstracellulære domener.  Stu-
dien omhandler integrin
α11β1, en kollagenreseptor på
fibroblaster. Arbeidet ga tre
sentrale funn. For det første har
man har gjennom in vitro-for-
søk fremstilt celler som ut-
trykker muterte varianter av
den intracellulære delen av
α11-subenheten. Denne er lite
studert, og avhandlingen fast-
slår at noen spesifikke
aminosyrer i integrinets ”hale”
er nødvendige for at fibroblas-
tene skal bearbeide den ekstra-
cellulære matriks. For det andre
er det avlet frem en transgen
musestamme som over-
uttrykker α11 i muskelvev.
Dyrene utvikler hjertefibrose og
strukturelle forandringer i
hjertet etter hvert som de blir
eldre. Foreløpig analyse kan
tyde på at endringer interferon-
γ signalering spiller inn i feno-
typen.Det tredje arbeidet  er en
omfattende studie med både in
vitro- og in vivo-forsøk som
viser at α11-integrinet er es-
sensielt i dannelsen av stabilt
arrvev etter hudskader. Dette
har sammenheng med end-
ringer i TGF-β-signalering og
fosforylering av JNK i hudfi-
broblaster som ikke uttrykker
α11-integrinet. Studien er
basalfaglig, men har gitt innsikt
som kan bidra i et større arbeid
fram mot nye behandlings-
alternativer for en stor gruppe
pasienter som lider av kroniske
sår- og fibrosesykdommer.

Jan Chri -
stian Bryne
disputerte 5.
juni 2015 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:

"Determining the regulatory
roles of transcription factor
complexes by analysis of high
throughput sequencing data".
Arbeidet har vært utført ved
Computational Biology Unit
med Boris Lenhard og Inge
Jonassen som veiledere.

Utvikling av teknologi for se-
kvensering av DNA har de siste
årene gjort det mulig å se-
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DOKTOR
GRADER
Nye

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

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

kvensere DNA mye raskere og
billigere enn det som tidligere
har vært mulig, og forskjellige
anvendelser av disse tekno -
logiene har åpnet opp en revo -
lusjon innen vår forståelse av
DNA og gener. Utfordringer er
blant annet de store mengdene
DNA data som blir produsert,
og vår evne til å analysere og
tolke resultatene som ligger
inne i dem. Denne avhand -
lingen beskriver utvikling av
nye metoder for å analysere
data fra moderne DNA-se-
kvenseringsmaskiner, og
anvendelse av disse innen
biomedisinsk forskning. Hoved-
fokus er på en anvendelse der
DNA-data blir brukt til å iden-
tifisere regioner i DNA der
transkripsjonsfaktorer
interagerer med DNA (ChIP-
Seq). Den regulatoriske rollen
til flere transkripsjonsfaktorer
ble kartlagt ved å kombinere re-
sultatene fra ChIP-Seq med re-
sultater fra genuttrykk og
knockdown eksperimenter.
Tilsvarende metoder som ble
utviklet i denne avhandlingen
var ikke tidligere tilgjengelig, og
arbeidet har dermed bidratt til
den kontinuerlige økning i vår
forståelse av denne type data.
Lokasjoner i DNA der spesifik -
ke transkripsjonsfaktorer
interagerer har blitt identifisert,
og mønstrene i DNA som blir
gjenkjent av disse transkrip-
sjonsfaktorene har blitt kartlagt
i detalj. Videre ble det beskrevet
hvordan komplekser av for-
skjellige transkripsjonsfaktorer
aktiverer og deaktiverer gener i
utviklingen av røde blodlege -
mer, og hvordan to spesifikke
transkripsjonsfaktorer er
involvert i et sett av genetiske
sykdommer.

William
Hocking dis-
puterte 26. juni
2015 ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen

”Energy conservation me-
chanisms in the sulfate res-
piring archaeon Archaeoglobus
fulgidus VC16 - assessed by
transcriptome profiling and
comparative genomics”.
Arbeidet har vært utført ved
Senter for geobiologi ved In-

stitutt for Biologi med Ida
Helene Steen som veileder.
Svovel er en ganske liten,

men viktig del av kroppen (0,25
%) og jordskorpen (~0.1 %).
Sulfid reagerer med metallioner
i kroppen og er ett av de gift -
igste stoffene vi kjenner. Sulfid
produsert av sulfatreduserende
mikroorganismer er et helse-
problem i offshore-industrien,
men den forhaster også korro-
sjon ved å reagere med metal -
lioner fra rør og strukturer.
Siden sulfid reagerer lett med
oksygen og til slutt danner
sulfat i havet, lever vi tilsyne -
latende ganske sulfidfrie liv.
Men dersom all svovel i jords-
korpen fikk reagere og danne
SO42- ville O2-nivået i
atmosfæren synke med ca. 40
%. Sulfatreduserende or-
ganismer på havbunnen
gjendanner sulfid og hjelper til
med å holde O2-nivået i
atmosfæren på 21 %. Res-
pirasjon med O2 gir omtrent ti
ganger høyere energiutbytte
enn respirasjon med SO42-.
Hvordan klarer de sulfat -
reduserende mikroorganis-
mene å leve på så lite energi? I
dette doktorgradsarbeidet har
Hocking undersøkt den
sulfatreduserende arken Ar-
chaeoglobus fulgidus som har
et mindre komplisert nettverk
av elektrontransportsystemer
enn mange bakterier. Hocking
har sekvensert genomet til den
nært beslektede arten A. sulfat -
icallidus og målt endringer av
mRNA i cellen. Ved å sammen-
ligne resultatene med sulfat -
redu serende bakterier og andre
arker har Hocking bidratt til en
større forståelse for hvordan A.
fulgidus kan leve gjennom
sulfatreduksjon. Ved å bruke
modeller for den nyoppdagede
mekanismen for «flavin-
avhengig-elektron splitting»
(bifurkering) diskuteres
mekanismer og komponenter
for å løse ett av de siste og
største problemene i mikrobiell
respirasjon.

Terje Sund-
strøm dis-
puterte 9. juni
2015 ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen:

“Experimental modeling and
novel therapeutic strategies in
melanoma brain metastasis”.
Arbeidet har vært utført ved In-
stitutt for Biomedisin og
Klinisk Institutt 1 med Frits
Thorsen, Rolf Bjerkvig og
Morten Lund-Johansen som
veiledere.

Stadig flere pasienter med
kreft opplever å få hjernemeta-
staser og ingen kreftformer har
større evne til å spre seg til
hjernen enn melanom (føflek-
kreft). Prognosen ved hjerne -
metastaser fra melanom er
svært dårlig med dagens be-
handlingstilbud. Målet med
dette prosjektet var å kartlegge
de biologiske mekanismene bak
hjernemetastasering fra mela -
nom med sikte på å utvikle mer
målrettet og virksom behand-
ling. I avhandlingen presenteres
en ny og robust in vivo-modell
som er spesielt egnet til å stu -
dere melanomspredning til
hjernen. I denne musemodellen
merkes mela nomceller med
jern-nanopartikler og kan auto-
matisk kvantifiseres i hjernen
ved hjelp av MR. Denne meto -
den gjør preklinisk medika -
mentutprøving betydelig mer
reproduser bar og prediktiv.
Med utgangs-  punkt i dette
modellsystemet har vi kartlagt
genetiske mekanismer som gjør
at kreftceller kan metastasere til
hjernen. Videre har vi under-
søkt effektene av å manipulere
kreftcellers energiproduksjon.
Vi har identifisert og testet et
nytt potensielt medikament
mot hjernemetastasering som
heter beta-sitosterol. Vi har vist
at denne kolesterol-analogen
både hemmer den viktigste
signalveien i melanomceller
(MAPK) og hindrer at cellene
blir motstandsdyktige mot
kjente legemidler (eks. BRAF-
inhibitorer). Våre resultater
indikerer at melanomceller i
større grad er avhengig av
mitokondriell respirasjon enn
glykolyse for å spre seg til og
vokse i hjernen og at dette kan
utnyttes terapeutisk. Vi arbei -
der nå med å få beta-sitosterol
inn i klinisk utprøving. Samlet
kan denne avhandlingen bidra
til bedre biologisk forståelse og
behandling av hjernemeta-
staser fra melanom.

Torill Vik
Johannessen
disputerte 16.
januar 2015
ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlinga ”Marine virus-
phytoplankton interactions”.
Arbeidet har blitt utført ved
Universitetet i Bergen med
Ruth-Anne Sandaa, Aud Larsen
og Gunnar Bratbak som
veiledere.

Målet med avhandlinga var å
finne ut meir om korleis virus
påverkar planteplankton i
havet. Tre nye algevirus i
Phycodnaviridae og Mimiviri -
dae familiane vart isolert og
karakterisert. Desse virusa er
blant dei største vi kjenner til,
og utfordrar på mange måtar
definisjonane for liv. Desse
virusa utfordrar også etablerte
sanningar om algevirus. Alle
virusa infiserer Prymnesium
kappa, men to av virusa kan i
tillegg infisere Haptolina
ericina, to artar som tilhøyrer
forskjellige slekter. Virus som
krysser artsgrensene har
tidlegare vore sett på som svært
sjeldan blant algevirus og er
sannsynlegvis viktige i mang -
faldige samfunn, slik som i
norske fjordar om sommaren
og hausten. Tidlegare har iso-
lerte virus som infiserer same
algegruppe vist seg å vere nært
beslekta, men dette er ikkje
tilfelle for dei nyisolerte virusa.
Storskala DNA-sekvensering,
teljing og genomkarak teri -
sering vart nytta til å undersøke
virus, bakteriar og plante-
plankton i Raunefjorden og Os-
lofjorden gjennom ein
to-årsperiode. Hovudfokus var
på algevirus og svepeflagellatar
samt cyanomyovirus, som in-
fiserer blågrønalgar. Storskala
DNA-sekvensering viste at
diversiteten var større enn i
tidlegare studier basert på
mikroskopering. Nye
ukarakteriserte artar av svepe-
flagellatar var vanlege, og ingen
av algevirusa som vart påvist er
tidlegare karakteriserte.
Algevirus er kjent for å kunne
avslutte store algeoppblomst-
ringer; talet på spesifikke virus
aukar då kjapt for så å minke
igjen. I motsetning til dette vart
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det funne at det er mange
virustypar som er stabilt til
stades i havet gjennom fleire
årstider. Slike stabile virus på-
verkar sannsynlegvis arts-
samansetninga og evolusjon, og
kan kanskje motverke giftige
algeoppblomstringer.

Maria Boge
Lauvsnes dis-
puterte 18. juni
2015 ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen:

"Cognitive dysfunction in auto-
immune diseases". Arbeidet har
vært utført ved Stavanger uni-
versitetssjukehus og utgår fra
Klinisk institutt 2 ved Uni-
versitetet i Bergen med Roald
Omdal som veileder.

Hjernen er et av organene
som kan påvirkes ved auto-
immune sjukdommer og
mange pasienter får kognitiv
svikt, men årsakene til disse
plagene er lite kjent. Ved sys-
temisk lupus erytematosus
(SLE) kan det dannes auto-
antistoff som retter seg mot
NR2-reseptoren, en ionotrop
glutamatreseptor på nevroner.
Dyrestudier har vist at disse
anti-NR2-antistoffene gir en
forlenga åpning av ionekanalen
og økt kalsiuminflux i
nevronene. Dette kan gi for-
styrra nervefunksjon og cel-
ledød, særlig i hippocampus
der det er stor tetthet av NR2-
reseptorer på nevronene. Hos
pasienter med SLE er det sett
sammenheng mellom anti-NR2
antistoff og kognitiv svikt.
Lauvsnes har i avhandlinga sett
at disse anti-NR2 antistoffene
også dannes hos pasienter med
primært Sjøgrens syndrom
(pSS), en annen autoimmun
sjukdom. I en studie der pasi -
enter med pSS fra Rogaland har
deltatt, finner ho at det er
sammenheng mellom disse
autoantistoffene og nedsatt hu-
kommelse også i denne sjuk-
domsgruppa. Videre fant
Lauvsnes at hippocampus, som
er svært viktig for hukommelse
og læring, er mindre hos SLE-
og pSS pasienter som har anti-
NR2 antistoff enn hos pasient -
ene som ikke har dette
auto anti stoffet. Disse funnene

er i tråd med dyrestudiene. Som
ledd i å kartlegge endringer i
hjernen hos pasienter med pSS
sammenlignet Lauvsnes
mengden av grå og hvit sub-
stans mellom pasientene og
friske kontrollpersoner og fant
da at pasienter med pSS hadde
mindre hvit substans, noe som
kan tyde på at hvit substans
påvirkes ved sjukdommen.
Kognitiv svikt påvirker både
sosial og yrkesmessig funksjon
hos de som rammes. Økt kunn-
skap om underliggende årsaker
kan forbedre diagnostisering og
behandling av disse plagsomme
manifestasjonene.

Krishna
Mukharji
Talasila dis-
puterte 13. mai
2015 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen: "EGFR amplified
glioblastoma cells: a challenge
in research and therapy".
Arbeidet ble utført på Institutt
for Biomedisin med Hrvoje
Miletic og Rolf Bjerkvig som
veiledere.

Glioblastoma multiforme
(GBM) er den mest aggressive
formen for hjernekreft med en
overlevelse på 15 måneder.
GBM sprer seg gradvis gjen-
nom invasjon til store deler av
hjernen. På grunn av resis-
tente/invasive kreftceller
kommer kreften tilbake selv
etter kirurgi, stråling og kje-
moterapi. Vi har analysert
invasive GBM celler og vist at
amplifikasjon og aktivering av
epidermal vekstfaktor reseptor
(EGFR) fremmer invasjon. Ved
lokal tilførsel av cetuximab (et
anti-EGFR legemiddel anvendt i
klinikken) gjennom konveksjon
har vi funksjonelle bevis for at
inaktivering av EGFR fører til
reduksjon av tumorvekst og
invasjon. Vårt arbeid gir
fremtidige perspektiver på
hvordan å angripe EGFR-
amplifiserte kreftceller. Dyrking
av EGFR–amplifiserte celler har
vært en utfordring i GBM-
forskning. Vi har identifisert
optimale dyrkningsbetingelser
for å opprettholde EGFR–
amplifiserte kreftceller: tumor-
cellene ble dyrket og ved   -

likeholdt som flercellede
spheroider i medium med
serum. I motsetning til dette ble
tumorcellene utkonkurrert av
stromale cellepopulasjoner da
de ble dyrket i serum som
monolag eller i serumfrie me-
dier. Et viktig klinisk mål er å
forbedre imaging-protokoller
for deteksjon av tumorceller
ved hjelp av MR og PET. I en re-
produserbar GBM dyremodell
studerte vi invasive og angio-
gene kreftfenotyper ved hjelp av
PET og MR for å måle metabo -
lisme og vekst i kreftcellene.
Våre resultater viser at påvis-
ning av tumorvekst i den
invasive modellen var vanskelig
med våre avbildningsproto -
koller, mens de angiogene feno-
typene var detekterbare selv i
tidlige stadier av kreftutvikling.
Vår dyremodell er en lovende
preklinisk modell for å utvikle
bedre avbildningsmetoder,
spesielt for invasive krefttyper.

for hjerte- og karsykdom. Gjen-
nom Norsk Nefrologiregister
ble alle pasienter med et
velfungerende nyretransplantat
(eGFR > 60 ml/min/1,73 m2) i
Norge identifisert. Over halv-
parten hadde forhøyet para -
thyreoideahormon (PTH);
sekundær hyperparathyreoi-
disme (SHPT). Videre fant vi at
en assosiasjon mellom forhøyet
PTH 10 uker etter transplanta-
sjonen og økt risiko for hjerte-
og karsykdom, tap av trans-
plantat og død. Hos nyretrans-
planterte pasienter ved
Sta van ger universitetssjukehus
(SUS) fant vi at PTH og fi-
broblast growth factor 23
(FGF23) var forhøyet, mens
soluble Klotho var ikke
signifikant redusert mer enn ti
år etter en vellykket trans-
plantasjon. En mulig forklaring
er at SHPT med nedregulering
av receptorer og påfølgende
hormonresistens utvikler seg
før transplantasjonen og
vedvarer lang tid etter trans-
plantasjonen. Hvordan vi bør
behandle pasientene for å for-
hindre at spesielt nodulær
hyperplasi av parathyreoidea
får utvikle seg, krever imid-
lertid langvarige studier. Vi
gjorde videre en studie for å
måle effekten av behandling for
sekundær hyperparathyreoi-
disme på FGF23 nivåene. 21
pasienter ved SUS deltok. Ved
subgruppeanalyse fant vi en
tendens til reduksjon i FGF23
nivåene ved behandling med
fosfatbinder, mens FGF23
syntes å stige ved behandling
med aktivt vitamin D.

Ingeborg
Brønstad
disputerte 26.
mars 2015 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen

”Genetics of autoimmune
Addison’s disease and
congenital adrenal hyper-
plasia”. Arbeidet har vært utført
ved Klinisk institutt 2 med Ey-
stein S. Husebye, Anette S. Bøe
Wolff og Kristian Løvås som
veiledere.

Ved binyrebarksvikt for-
svinner produksjonen av de
livsviktige hormonene kortisol

og aldosteron. Hvis dette ikke
oppdages og behandles i tide,
kan det få dødelig utgang.
Medfødt binyrehyperplasi
skyldes i de fleste tilfellene
mutasjoner i CYP21A2, som
koder for enzymet 21-hydro-
xylase. Svikt i dette enzymet vil
føre til mangel på kortisol,
samtidig som det skjer en over-
produksjon av binyrean -
drogener. Kliniske tegn er
maskulinisering av ytre
genitalier hos jentebarn og tid-
lig pubertet hos gutter. De al-
vorligste mutasjonene vil også
kunne gi aldosteronmangel,
som fører til en livstruende
salt-tapende form hos nyfødte.
Ved autoimmun binyrebarks-
vikt er de genetiske mekanis-
mene ennå uklare, der varianter
av HLA-DRB1 genet har vist å
være den største risikofaktoren.
Symptomer ved sykdommen er
ofte uspesifikke, som tretthet,
appetittløshet og vekttap. Mer
spesifikke symptomer er økt
pigmentering og salthunger.
Om lag 85 % av pasientene har
også antistoffer mot 21-hydro-
xylase i blodet, noe som brukes
diagnostisk. Brønstad har
kartlagt CYP21A2 genet i
norske pasienter med primær
binyrebarksvikt. Ved siden av
de vanligste mutasjonene i
CYP21A2, ble det funnet 4 nye
mutasjoner hos pasienter med
medfødt binyrebarksvikt. Ef-
fekten av disse ble karakterisert
i et nytt cellefritt målesystem.
Brønstad har også studert nye
sykdomsgener ved autoimmun
binyrebarksvikt. Ved bruk av
genome-wide kopi nummer
studier ble to nye potensielle
kandidatgener, ADAM3Aog
UGT2B28, ble funnet.

Maria Wik
Markhus dis-
puterte 18.
mars 2015 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen:

”Seafood consumption, mental
health and infant develop -
ment”. Arbeidet har vært utført
ved NIFES med Marian
Kjellevold Malde, Ingvild Eide
Graff og Livar Frøyland som
veiledere.

Et høyt innhold av omega-3

fettsyren DHA i de røde blod-
cellene i siste del av svanger-
skapet kan redusere risikoen for
fødselsdepresjon hos mor. I til-
legg kan det være gunstig for
spedbarnets kognitive ut-
vikling. Gravide og ammende
anbefales å spise sjømat til
middag 2-3 ganger i uken blant
annet fordi sjømat inneholder
mange næringsstoffer vi finner
lite av i andre matvarer.  Fos-
teret trenger spesielt mye av
DHA i siste trimester og de
første 2 årene, da hjernen er i
rask utvikling. Hvis mor har en
tilstrekkelig DHA-status, vil
også barnet få nok DHA. Hvis
mor spiser for lite sjømat, vil
tilgangen på DHA være lav.
Markhus har i avhandlingen
fulgt ca. 100 mødre og deres
barn fra svangerskapet til
barnets ettårsdag. Av-
handlingen viste at et lavt inn-
hold av DHA i mødrenes blod i
svangerskapet korrelerte med et
høyere nivå av depressive plager
etter fødselen. Ingen av
deltagerne i studien var klinisk
deprimerte, men noen var i fare
for å utvikle en fødselsdepre-
sjon. Avhandlingen viste også at
tilstrekkelig DHA i mors blod i
svangerskapet og i barnets blod
etter fødsel er gunstig for
barnets utvikling målt ved ett-
års alder. DHA i mødrenes blod
i graviditeten korrelerte igjen
med hvor mye sjømat de spiste
og inntaket av tran. Deltakerne i
studien spiste i gjennomsnitt
ett måltid med sjømat til
middag i uken, i tillegg til ett
måltid som pålegg. Variasjonen
i inntaket var imidlertid stor.
Flere av deltakerne spiste svært
lite sjømat, mens andre spiste
det flere ganger i uken. Av-
handlingen viser at gravide
også bør følge de norske
anbefalingene om sjømat til
middag 2-3 ganger i uken, både
med tanke på seg selv, og med
tanke på barnet.

Sandhya P.
Tiwari dis-
puterte 9. fe-
bruar 2015 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlingen

"Comparing the flexibility of
many proteins using com-
puters". Arbeidet har vært ut-

ført ved Institutt for
molekylærbiologi med Nathalie
Reuter som veileder.

Proteins are an integral part
of our bodies and perform
many functions, such as
contracting our muscles or
transporting oxygen in our
blood. They come in many
shapes and sizes and to per-
form their role, they are able to
change their shape reversibly.
This changing of shape requires
the proteins to be flexible and it
has been shown that proteins
that are similar in shape have
similar flexibilities.
Characterizing the flexibility of
proteins is not a trivial task as
they consist of many atoms.
Experimental techniques give
us insight into how these
proteins look like at the atomic-
scale, but are limited in
describing their movements.
This is where we can use com-
puters and computational
biology to help us. Sandhya
focused her PhD on studying
and comparing protein dy-
namics using a technique called
Elastic Network Model-based
Normal Mode Analysis, which
treats the components of the
proteins as beads and springs
and uses established physics
techniques to decompose their
intrinsic flexibility. She used
this method to analyze a
myriad of questions regarding
the conservation of intrinsic
flexibility in sets of proteins
with different levels of
homology, such as that
published in the article,
“Evolution of oligomeric state
through allosteric pathways that
mimic ligand binding” that was
published in Science magazine
in December 2014, in col-
laboration with bioinfor-
maticians and experimentalists
in Cambridge, United Kingdom.
She is currently focusing on the
intrinsic flexibility of proteins
with the TIM barrel fold,
regardless of their functional
similarity. This topic is of great
relevance not only due to the
abundance of known enzyme
structures with this fold, but
also due to its popularity in
enzyme design.
  

Svein
Isungset
Støve dis-
puterte 4. mars
2015 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen: "Functional 
anlysis of N�-acetyltransferanse
10 (NAA10) variants identified
in patients with genetic dis-
orders".  Arbeidet blei utførd
ved Molekylærbiologisk In-
stitutt med Thomas Arnesen og
Line Merethe Myklebust som
rettleiarar.

Ogden-syndrom er eit arvelig
syndrom som først blei opp-
daga i to familiar i USA i 2011.
Dette syndromet er forårsaka av
ein mutasjon i NAA10 som sit
på X-kromosomet, og rammar
berre gutebarn. Gutar som blir
ramma av Ogden-syndromet
har mellom anna alvorleg ut-
viklingshemming og døyr før
dei når ein alder av to år. I
denne avhandlinga blir det for-
søkt å forstå kvifor mutasjonen
er dødelig hos menneske, ved å
studere kva effekt denne muta-
sjonen har på eit molekylært og
cellulært nivå. NAA10 kodar for
eit enzym som katalyserer ein
kjemisk modifikasjon kalla N-
terminal acetylering (N�-

acetylering). Om lag 80% av alle
protein i kroppen er N�-
acetylerte. I motsetning til
lysinacetylering (�-acetylering)
er N�-acetylering irreversibel og
skjer hovudsakelig ko-trans-
lasjonelt på ribosomet. Arbeidet
presentert i denne avhandlinga
viser mellom anna at den
muterte varianten av Naa10 har
redusert katalytisk aktivitet in
vitro og ein redusert evne til å
danne eit kompleks med inter-
aksjonspartneren Naa15. Av-
handlinga viser også at
primærceller frå pasientar
ramma av Ogden-syndromet
både har veksthemming,
redusert cellemigrasjon og eit
redusert nivå av N-terminalt
acetylerte protein. I tillegg til
arbeidet med mutasjonen som
forårsakar Ogden-syndromet,
skildrar avhandlinga iden-
tifiseringa av to nye mutasjonar
i NAA10 som har vorte oppdaga
i ein gut og ei jente med ut-
viklingshemming. Også desse
mutasjonane fører til ein reduk-
sjon i katalytisk aktivitet, noko
som kan tyde på at utviklings-
hemminga hos desse to
pasientane kan vera forårsaka
av liknande mekanismar som
Ogden-syndromet.

Inger
Hjørdis
Bleskestad
disputerte 22.
januar 2015
ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen:
”Markers of disturbed mineral
metabolism in chronic kidney
disease — with emphasis on
kidney transplant patients”.
Arbeidet har vært utført ved
Klinisk institutt 1 med Lasse G
Gøransson og Harald Bergrem
som veiledere.

Hjerte‐ og karsykdom er
hovedårsak til sykelighet og
dødelighet hos pasienter med
kronisk nyresvikt. Selv etter en
vellykket nyretransplantasjon er
overdødeligheten betydelig. Be-
handling rettet mot klassiske
risikofaktorer som høyt blod-
trykk og høyt kolesterol har
ikke gitt tilstrekkelig effekt. For-
styrrelser i mineralmetabo -
lismen regnes blant de
ikke-tradisjonelle risikofaktorer
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Liv Cecilie
Vestrheim
Thomsen dis-
puterte 13.
mars ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen: ”Preeclampsia:
Specific genetic risk factors and
shared predisposition with car-
diovascular disease”. Arbeidet
ble utført ved Klinisk institutt 2
med Line Bjørge som hoved-
veileder.

Svangerskapsforgiftning
(preeklampsi) er en alvorlig
svangerskapskomplikasjon som
rammer 2-8 prosent av alle
gravide. Kvinner med pree -
klamptiske svangerskap har økt
risiko for å utvikle hjerte- og
karsykdom senere i livet. Kunn-
skap om hvordan preeklampsi
utvikles og sammenhengen
med hjerte- og karsykdom er
fortsatt mangelfull. Thomsen
har undersøkt om registrerte
diagnoser av "preeklampsi" i
Medisinsk fødselsregister
(MFR) er korrekte, og kon-
kluderer med at diagnosene i
registeret er adekvate og kan
brukes i forskning. I noen
familier finnes sykdomsopp-
hopning som indikerer arve -
lighet av preeklampsi. Thomsen
og medarbeidere har etablert
verdens nest største biobank for
familier med opphopning av
preeklampsi og har vist at både
preeklampsi og flere tilstander
relatert til sykdomsutviklingen
er arvelige, deriblant kronisk
høyt blodtrykk og hjerte- og
karsykdom. Funnet indikerer at
gener påvirker risikoen for å ut-
vikle disse sykdommene. I til-
legg fant de fellestrekk i
arve lig het av flere tilstander,
som tyder på overlapp i baken-
forliggende sykdomsmeka -
nismer på tvers av sykdom- 
  mene. Videre har hun iden-
tifisert en genendring (i en
enkeltnukleotidpolymorfi, SNP)
som ser ut til å beskytte
kvinner både mot preeklampsi
og kronisk høyt blodtrykk, en
risikofaktor for hjerte- og
karsykdom. Denne kandidat-
SNP studien i en kohort fra
Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag er blant de første stu-
dier som har funnet en gen-
variant assosiert med en be-

skyttende effekt på begge til-
stander. Funnene i avhand-
  lingen øker sykdomsfor-
ståelsen, og styrker kunnskaps-
grunnlaget for studier på
preeklampsi basert på MFR.
Resultatene bidrar til et bedre
utgangspunkt for optima -
lisering av oppfølging og be-
handling av preeklampsi.

Monica
Jernberg
Engstrøm
disputerte for
Ph.D.-graden
ved NTNU i
Trondheim den

13. mars 2015. Tittelen på av-
handlingen er “Molecular sub-
types and survival in a historic
cohort of women with breast
cancer”. Arbeidet er gjort ved
Institutt for laboratoriemedisin,
barne- og kvinnesykdommer.
Anna Bofin, Lars Vatten og
Anne Irene Hagen var veiledere. 

Brystkreft er den hyppigste
kreftsykdommen hos kvinner
med ca 3000 nye tilfeller i året.
Forløpet for denne gruppen
kreftsykdommer er forskjellig,
men ca 600 dør av brystkreft
hvert år. Målsetningen med
prosjektet var bedre klas-
sifisering av brystkreft i
prognostiske grupper.  Vi
undersøkte prognostiske
markører i svulster fra 909
kvinner født mellom 1886 og
1928. De fikk brystkreft i pe-
rioden 1961-2008, og ble fulgt
opp til utgangen av 2010. De
fleste hadde ingen behandling
etter kirurgi.  Svulstene ble
klassifisert etter histopatologisk
type og grad. Vi konstruerte
vevsmatriser (TMA, tissue
micro array) fra perifer del av
hver enkelt svulst. TMA-snitt
ble farget ved hjelp av
immunhistokjemi og in situ
hybridisering, og markørene
brukte vi til å klassifisere svuls-
tene i 6 molekylære subtyper.
Videre gjorde vi overlevelses-
analyser. I dette materiale var
det forskjeller i overlevelse for
de ulike molekylære subtypene.
Det mest interessante var at for-
skjellene var bare til stede for
svulster av histopatologisk grad
2 og kun de første 5 årene etter
diagnose. Duktalt carcinom er
den hyppigste histopatologiske

typen, og lobulært carcinom
nest hyppigst. Vi sammenlignet
overlevelse for disse, og fant at
lobulær brystkreft grad 2 hadde
dårligere prognose enn duktal
brystkreft grad 2. Prognosen for
lobulær grad 2 var sammen-
lignbar med duktal grad 3. Det
er viktig med bedre klas-
sifisering grad 2 svulster fordi
denne gruppen er svært
heterogen når det gjelder utfall.
Bedre prognostisering kan få
betydning for valg av behand-
ling.

Robin Mjelle
forsvarte 14.
April 2015 sin
avhandling
”Multiple lay -
ers of gene
regulation: cell

cycle, epigenetics and micro -
RNAs” for Ph.D-graden ved
NTNU i Trondheim. Arbeidet
ble utført ved Institutt for
Kreftforskning og Moleky -
lærmedisin med Hans E.
Krokan og Pål Sætrom som
veiledere. 

Avhandlingen er todelt hvor
første del fokuserer på hvordan
gener er regulert gjennom cel-
lesyklus med særlig fokus på
gener for proteiner som
reparerer skadet DNA, såkalte
DNA-reparasjonsgener. Vi har
analysert ulike celletyper for å
finne generelle regulerings-
mønstre som er felles for alle
celler. Vi viser at DNA-repara-
sjonsgener er særlig aktive
under S-fase når cellens DNA
blir replikert. Dette tyder på at
reparasjonsgenene har en
sentral rolle i å regulere proses-
sene rundt DNA syntese og at
gener som inngår i samme
reparasjonsprosess ofte er ut-
trykt samtidig. Vi viser også at
gener som vanligvis er avslått
ved hjelp av epigenetiske
markører, kan transkriberes
samtidig som DNA replikeres i
cellesyklus. Replikasjons-
avhengig transkripsjon er ikke
tidligere vist for denne typen
gener og kan være en viktig
mekanisme for å videreføre de
epigenetiske markørene på
disse genene. Andre del av av-
handlingen er dedikert til
proteinet Argonaute 2 (Ago2)
hvis funksjon er å regulere ut-

rykket til gener ved å binde til
konserverte nukleotid-se-
kvenser i mål-mRNA og
dermed bidra til degradering av
mRNA eller hindre at mRNA
blir translatert til protein. For å
finne mål-mRNA i cellen
binder Ago2 seg til miRNA som
fungerer som guide. Vi ha
undersøkt om spesifikke
miRNA har økt affinitet for
Ago2 sammenliknet med de
andre tre Ago-proteinene. Vi
viser at struktur og lengde på
miRNA kan avgjøre hvilke av de
fire Ago-proteinene et gitt
miRNA binder seg til. Dette er
avgjørende for reguleringen
siden ulike miRNA har forskjel-
lige bindingssekvenser i mål-
mRNA, samtidig som Ago2 er
funksjonelt forskjellig fra de
andre Ago proteinene. Det har
ikke tidligere vært vist at Ago2
har preferanser for spesifikke
miRNA i mammalske celler.
Videre viser vi at Ago2 er viktig
i reguleringen av en gruppe
relaterte gener kalt Hox-gener.
Hox-genene er essensielle i tid-
lig embryonalutvikling for posi-
sjonering av embryonale
strukturelementer som armer,
bein og øyne. Vi viser at em-
bryonale museceller som ikke
inneholder Ago2, har høyere ut-
trykk av flere av Hox genene,
noe som tyder på at disse
genene er regulert av miRNA,
eller at Ago2 indirekte bidrar til
reguleringen av disse genene.

Marianne
Doré
Hansen for-
svarte 9. april
2015 av-
handlingen
«Interplay of

single-stranded RNA viruses
with autophagy “Intracellular
mechanisms and functional
impact” for Ph. D graden i
molekylær medisin ved NTNU,
Trondheim. Arbeidet ble utført
ved Institutt for labraboratorie
medisin, barne- og kvinnesyk-
dommer med Marit W. Antho -
sen og Ingvild B. Johnsen
(NTNU) som veiledere.

Autofagi er en konservert
cellulær degraderingsprosess
som er viktig for den cellulære
homeostasen. I den senere tid
har det også blitt avdekket at

autofagi modulerer vertscellens
immunrespons mot virus.
Mange RNA virus utnytter
autofagiprosessen til fordel for
egen genom replikasjon. I dette
arbeidet beskriver vi for første
gang mekanismer for hvordan
enkelt-trådet RNA virus
initierer dannelsen av auto-
fagosomer. Vi viser at både
Sendai virus (SV, negative-
sense) og Hepatitt C virus
(HCV, positiv-sense) induserer
dannelsen av autofagosomer
via autofagiproteiner og at
immune proteiner (RIG-I-
MAVS og TBK1) regulerer
initieringen av autofagi forskjel-
lig. Videre avdekker vi de
underliggende mekanismene
for hvordan RNA virus bruker
IRGM til å modulere autofagi.
Et kjennetegn hos positive-
sense enkelt-trådet RNA virus
er deres remodulering av int-
racellulære membraner til
spesialiserte RNA replikasjons-
organeller. Vi demonstrerer at
IRGM finnes utelukkende på
Golgi strukturer og at HCV in-
feksjon medfører en re-
organisering av IRGM til
vesikler avledet fra Golgi. Vi fo-
reslår at Golgi membraner inn-
går i etableringen av HCV
induserte autofagosomer og at
disse autofagosomene enten
inngår direkte i HCV replika-
sjonskomplekset eller at det fo-
regår en komplett
autofagiprosess der innholdet i
autofagosomene brytes ned og
det dannes et energirikt miljø
som favoriserer virusreplika-
sjon.

Mats Julius
Stensrud
defended on
the 13th of
April 2015 his
thesis ” Non-
classical

release of classical neurotrans-
mitters” for the degree of
Dr.philos. This research project
was carried out at the Institute
of Basic Medical Sciences, at the
University of Oslo, under the
supervision of Vidar
Gundersen.

Glutamate and GABA are the
most abundant excitatory and
inhibitory neurotransmitters in
the central nervous system. The

classical theories and most
experiments on synaptic neuro-
transmission suggest that these
transmitters are released from
separate nerve terminals of
different neurons. Stensrud
presents in his thesis novel
results suggesting that GABA
and glutamate are present at
non-classical release sites. First,
electron microscopic invest-
igations reveal that synaptic
vesicles of dopaminergic nerve
terminals in the rodent
striatum contain significant
amounts of GABA and that
GABA is carried into these
vesicles by the vesicular
dopamine transporter VMAT2.
These results indicate that
GABA and dopamine can be co-
released from dopamine
neurons. Furthermore, Stens-
rud and co-workers show that
classical GABAergic terminals
in the hippocampus and the
neocortex contain the vesicular
glutamate transporter 3
(VGLUT3) on the same syna -
ptic vesicles as those harbou -
ring the vesicular GABA
transporter VGAT, suggesting
that glutamate can be released
together with GABA from
inhibitory nerve terminals.
Stensrud shows that VGLUT3-
positive terminals in the
hippocampus contain higher
densities of glutamate than
VGLUT3-negative inhibitory
neurons in the same region,
supporting a functional role of
glutamate and GABA co-locali -
zation in inhibitory terminals.
Together, these findings reveal
that neurotransmission in the
brain is more complex and
multifaceted than previously
anticipated.

Mari Tinholt
forsvarte 17.
juni 2015 sin
avhandling
“The Tissue
Factor Pathway
of Coagulation

in Breast Cancer - Focus on
Genetic and Phenotypic
Characteristics of TFPI and TF”
for graden PhD ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble ut-
ført ved avd. for Medisinsk
Genetikk og avd. for Blodsyk-
dommer, Oslo Universitets-
sykehus med Nina Iversen og

Per Morten Sandset som
veiledere.

Kreftpasienter har ofte økt
koagulasjonsaktivering. Dette
gjenspeiles i økt risiko for
trombose (blodpropp), som er
den nest viktigste dødsårsaken
blant kreftpasienter etter
kreften selv. I tillegg har
molekylærbiologiske studier
vist at koagulasjonsfaktorer kan
indusere signalveier involvert i
transkripsjon av kreftrelaterte
gener. Koagulasjonsfaktoren
tissue factor (TF) stimulerer
kreftprosesser, mens koagula-
sjonshemmeren TF pathway
inhibitor (TFPI) inhiberer
kreftprosesser. Hovedmålet
med doktorgradsarbeidet har
vært å karakterisere TF-pat-
hway sin rolle i brystkreft. In
vitro studier demonstrerte at
TFPI var uttrykt på celleover-
flaten til brystkreftceller og at
proteoglykanet syndecan-3
kolokaliserte med TFPI. Gen-
uttrykket av TFPI var høyest i
de mest aggressive tumorsub-
typene (basale og HER2
positive), både in vitro og i
kliniske brysttumorer. Økt gen-
uttrykk av TFPI i tumorer var
likevel assosiert med bedre
prognose, og kan dermed
indikere at TFPI har en be-
skyttende effekt i tumorer.
Videre ble det påvist økt
koagulasjonsaktivering i
plasma fra 366 bryst-
kreftpasienter. I tillegg viste
genetiske assosiasjonsstudier at
enkeltnukleotidpolymorfismer
(SNPer) i sentrale gener i TF-
pathway var mulige
risikofaktorer for brystkreft.
Enkelte SNPer var unike for
hormonreseptor negative
pasienter. Økt kunnskap om
sammenhengen mellom kreft
og koagulasjon kan bidra til å
utvikle målrettet behandling
som både reduserer risikoen for
trombose og samtidig hemmer
tumorvekst hos kreftpasienter.

Elen Kris-
tine Møller
forsvarte 9.
mars 2015 sin
avhandling
"Genomic
alterations and

heterogeneity in progression of
breast carcinomas" for graden

PhD ved Universitetet i Oslo.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for kreftgenetikk, Institutt for
kreftforskning, OUS Radium-
hospitalet med Vessela N. Kris-
tensen, Silje Nord og Anne-Lise
Børresen-Dale som veiledere.

Brystkreft er en heterogen
sykdom og hver svulst kan ha
endringer på forskjellige genet-
iske nivåer. Det overordnede
målet ved doktorgradsarbeidet
var å studere forandringer som
driver brystkreft heterogenitet
og progresjon, og deres effekt
på behandlingsrespons.
Kopitallsendringer i DNA er
antatt å skje tidlig i tumor-
utviklingen og er en viktig på-
driver for videre tumor-
 pro gresjon. I Møllers doktor-
gradsarbeid ble det utviklet en
metode for å studere kopitalls-
forandringer i enkle tumor-
celler funnet i benmarg av
brystkreftpasienter. Kopitalls-
forandringene i enkeltcellene
ble sammenlignet med end-
ringer funnet i pasientenes
primærsvulst og kunne avdekke
at spredningen av tumorceller
til benmarg skjer kontinuerlig i
utviklingen av primærtumoren.
Bedre innsikt i genetisk kom-
posisjon av primærtumor, samt
tumorceller funnet i benmarg,
kan bidra til en større forståelse
av hvilke mekanismer som
tillater tumorceller å spre seg til
andre deler av kroppen.
Molekylære forandringer i
tumor har vist å kunne predi -
kere enkeltpasienters respons
på behandling i tillegg til å
skille mellom god og dårlig
prognose. Møller analyserte i
sin avhandling kopitallsend-
ringer som kunne skille mellom
pasienter med god og dårlig re-
spons på neo-adjuvant behand-
ling med kjemoterapi i
kombi        na sjon med be-
vacizumab. Pasienter med god
respons hadde høyere mengde
kopitallsendringer på tvers av
alle kromosomer. Møller
studerte også genuttrykket av
MDM4 og en alternativ
spleisevariant, som en
potensiell biomarkør for
dempet TP53 signalering, ut-
over mutasjon av TP53.
Biomarkøren kunne skille mel-
lom pasienter med god og dår-
lig prognose.
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Tine Weise
Håland for-
svarte 8. mai
2015 sin av-
handling “Me-
chanisms
regulating the

G1-S transition in mammalian
cells” for graden PhD ved Uni-
versitetet i Oslo. Arbeidet ble ut-
ført ved Seksjon for strålings-
  biologi, Institutt for kreftforsk-
ning, OUS Radiumhospitalet
med Erik Boye, Beáta Grallert
og Randi G. Syljuåsen som
veiledere.

Kreft oppstår når den
normale reguleringen av cel-
ledelingen er ødelagt. Feil i G1
fasen av cellesyklus oppstår ofte
i kreftceller og derfor er
detaljert kunnskap om
regulering i G1 spesielt viktig
for en god forståelse av kreft-
utviking. To viktige ting som
skjer i G1 er preRC (replika-
sjonskompleks) dannelse og
passering av det RB-avhengige
restriksjonspunktet. Hålands
doktorgradsarbeid har fokusert
på hendelser i G1 og rollen til
kinasen GCN2 i preRC dannelse
i mammalske celler. Hun har
funnet at preRC dannelse fo-
rekommer før restriksjons-
punktet i en betydelig del av
celler. Dette utfordrer den klass-
iske modellen for G1 progresjon
som sier at passering av restrik-
sjonspunktet er essensiell for
preRC dannelse. GCN2 var tid-
ligere kjent for sin rolle etter
sult. GCN2 er viktig å studere
fordi den er assosiert med syk-
dommer som kreft og Alzhei -
mer. I avhandlingen sin har
Håland vist at GCN2 blir ak-
tivert og forsinker preRC dann-
else etter eksponering for UV
lys på samme måte som
gruppen tidligere beskrev for fi-
sjons gjær. I tillegg finner hun
at GCN2 kan regulere et protein
nødvendig for preRC dannelse,
selv i ubehandlede celler. Dette
er et viktig nytt funn fordi det
peker på en ukjent funksjon for
GCN2 i cellesyklus. Det er ikke
vist hvordan GCN2 selv er
regulert bortsett fra etter sult.  I
siste del av arbeidet ble det der-
for undersøkt om UV og andre
former for stress vil kunne
regulere GCN2 på samme måte
som sult eller om GCN2 kan ak-

tiveres via andre mekanismer.
Det ble funnet bevis for at det
eksisterer minst en alternativ
måte for aktivering av kinasen.

Laxmi
Silwal-
Pandit
defended on
June 1st 2015
her thesis
entitled “TP53

mutations and molecular
profiles of breast cancer -
prognostic and therapeutic im-
plications” for the degree of
PhD at the University of Oslo.
The work was accomplished at
Department of Cancer Gene -
tics, Institute for Cancer
Research, OUS, under the
supervision of Anita Langerød,
Olav Engebråten and Anne-Lise
Børresen-Dale. 

Based on gene expression
profiles, breast cancer can be
categorized into at least 5 major
subtypes (PAM50 subtypes)
with distinct biology and
clinical outcome. Mutations in
the TP53 gene are frequent and
markers of poor prognosis in
breast cancer. In the first part of
the thesis, a context dependent
role of TP53 mutations was
revealed. TP53 mutation status
was shown to carry prognostic
value only in Luminal B, HER2-
enriched and Normal-like sub-
types, but not in the most
frequently TP53 mutated Basal-
like subtype and the least
frequently TP53 mutated
Luminal A subtype. A link be-
tween wildtype TP53 and
elevated levels of infiltrating
immune cells, particularly in
the Basal-like tumors, was
indicated. Nuclear localization
of the WRAP53 protein, coded
by the TP53 neighboring gene,
was found to be an independent
predictive marker for survival
in breast cancer. In the second
part of the thesis, gene expres-
sion profiles of breast tumors
before and after chemotherapy
with or without anti-angiogenic
therapeutic agent bevacizumab,
was investigated. The major
findings were accelerated
reduction of proliferating cell
population in the bevacizumab
treated tumors and the elevated
expression of immune system

related genes in the tumors that
achieved pathological complete
response. Overall, this work
provides insight into how single
genes and the underlying
molecular inter-tumor
heterogeneity may impact
treatment response and patient
survival, and highlights the im-
portance of treating the sub-
groups of breast cancer as
different diseases.

Xiang Yi
Kong for-
svarte 22. juni
2015 sin av-
handling
”Characteri -
zation of a

novel mouse model lacking
lysosomal membrane protein
GLMP” for graden PhD ved
Universitetet i OsloArbeidet ble
utført ved Institutt for Bioviten-
skap og Farmasøytisk institutt,
med Winnie Eskild, Hege
Thoresen og Arild Rustan som
veiledere.

Glykosylert lysosomalt mem-
branprotein (GLMP) finnes i
alle vertebrater. Dette proteinet
befinner seg i den lysosomale
membranen, der den har en
ukjent biologisk funksjon.
Målet med Kongs doktorgrads-
arbeid var å etablere en
musemodell som manglet
GLMP, og å kunne beskrive den
biologiske funksjonen til dette
proteinet ved å studere kon-
sekvensene av å fjerne det fra
en mammalsk modell-
organisme. I Kongs avhandling
presenteres en vellykket etab-
lering av en slik musemodell.
Modellen ble etablert ved hjelp
av en "Gene-trap" strategi, noe
som hindret ekspresjonen av
dette proteinet. Ved hjelp av
denne modellen ble det vist at
GLMP ikke er essensielt for
normal utvikling hos mus og
heller ikke for vekst og fertilitet.
Derimot utvikler disse musene
en mild, kronisk leverskade
etter fødsel, og skaden vedvarer
gjennom hele dyrets liv. Skaden
utvikler seg etterhvert til
leverfibrose. Videre studier av
metabolske parametere, i kom-
binasjon med studier gjort på
skjellettmuskel- og leverceller
in vitro, indikerte at dyrenes
metabolisme blir forstyrret når

GLMP mangler. Blant annet ble
det vist unormal akkumulering
av lipider i hepatocytter fra mus
uten uttrykk av GLMP.
Feilregulering av metabolisme
kan føre til leverskade og er den
største årsaken til leversyk-
dommer i industrialiserte
samfunn. Metabolsk
leversykdom er et økende
problem i verden, forårsaket av
livsstilproblemer med høyt inn-
tak av kaloririk kost. Den nye
musemodellen som er
karakterisert i Kongs av-
handling er derfor en potensiell
viktig modell som kan brukes i
studier av langvarig, metabolsk
leversykdom.

Åsmund
Husabø
Eikenes for-
svarte 24. april
2015 av-
handlinga si
”Novel

regulators of cytokinesis in
vivo” for graden PhD ved Uni-
versitet i Oslo. Arbeidet vart ut-
førd ved Seksjon for molekylær
cellebiologi, Institutt for kreft-
forsking, OUS Radiumhos-
pitalet, rettleia av Kaisa
Haglund og Harald Stenmark.

Å forstå cellebiologiske pro-
sessar er grunnleggande for
kunnskap om både utviklings-
biologi og sjukdom. For å forstå
korleis multicellulære organis-
mar fungerer nytta Eikenes
bananfluga Drosophila
melanogaster som modell-
system. I arbeidet med av-
handlinga karakteriserte
Eikenes og kollegaene hans
fleire protein som er viktige for
å regulere at celler deler seg
presist og som planlagt. Under
utviklinga av egg og sperm-
celler stoppar celledelinga før
dei to dottercellene vert
separerte, og ein ringkanal
koplar cellene saman. Kan-
didaten karakteriserte dei to
proteina Cindr og Src64, og
viste at dei på ulike måtar er
viktige for funksjon og
regulering av slike ringkanalar.
Vidare fann kandidaten at ei
gruppe protein som er viktige
for regulering av cytoskjelettet i
cellene, også er viktige for at
ringkanalane skal ha rett
diameter. I ein prosess kalla

absisjon vert stamcellene fysisk
separerte frå dottercellene som
skal utviklast til sperm eller
eggceller. Dei to proteina ALIX
og Shrub (ESCRT-III), samt
bindinga mellom dei to, vart
vist å vere viktige for å pro-
motere celledeling og absisjon i
multicellulære vev. Til slutt
studerte kandidaten korleis
ringkanalane vert regulerte
under dynamiske endringar i
spermatogenesen, der nokre
celler kan reprogrammerast for
å lage nye stamceller. Samla har
arbeidet resultert i ny kunnskap
om ei rekke protein som er
viktige for regulering av cel-
ledeling i ein levande or-
ganisme, grunnleggande
kunnskap som kan nyttast til å
forstå korleis kreftsjukdommar
kan oppstå.

Ingrid
Bettum for-
svarte 9. juni
2015 sin av-
handling “Me-
chanisms
involved in

metastasis development -
Microenvironmental inter -
actions in malignant melano -
ma” for graden PhD ved
Universitet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Seksjon for tumor -
bio logi, Institutt for kreftforsk-
ning, OUS Radiumhospitalet
med veiledere Lina Prasmic -
kaite, Gunhild M Mælandsmo,
Gisle Berge og Steinar Aamdal.

Metastaseutvikling er hoved-
årsaken til dødsfall hos kreft -
pasienter. Ny kunnskap om
mekanismer bak slik aggressiv
utvikling kan indikere poten -
sielle biomarkører samt nye
terapeutiske strategier som kan
bli nyttige for behandling av
denne gruppen pasienter.
Bettums forsning ble utført på
klinisk materiale og cellelinjer
fra pasienter med den svært
metastatiske kreftformen
malignt melanom. Arbeidet
viste at det metastaseassosierte
proteinet S100A4 kan indusere
pro-inflammatoriske cytokiner
inkludert IL-8, CCL-2 og SAA, i
tillegg til regulering av
metabolske modulatorer som
PGC1-α og LDHA. Tumor-
mikromiljøet som omgir kreft-
cellene kan ha stor innvirkning

på sykdomsutviklingen. Basert
på identiteten til de induserte
pro-inflammatoriske
cytokinene ble modulering av
spesifikke stromaceller under-
søkt videre. Både endotelceller
og monocytter responderte på
S100A4-indusert intercellulær
kommunikasjon ved å endre
fenotype i retning av tumor-
fremmende egenskaper.  Videre
ble det vist at disse modulerte
stromacellene kunne støtte
melanomcellemigrasjon.
S100A4 induserte i tillegg end-
ringer i differensieringsstatus
og metabolsk utnyttelse av
glukose i melanomceller. Celler
stimulert med S100A4 ble mer
invasive i kombinasjon med
nedregulering av gener as-
sosiert med melanocytt-
differensiering. I tillegg hadde
de S100A4-stimulerte cellene
økt aktivitet i glykolysen.
Invasivitet er regnet som en ag-
gressiv egenskap assosiert med
både metastatisk potensiale og
terapiresistens. Dette aktuali -
serer behovet for kunnskap om
hvordan en invasiv fenotype ak-
tiveres og vedlikeholdes. 

Erna
Davydova
defended on
the 4th of June
2015 her thesis
“Identification
and Charac -

terization of Novel Evolutio -
narily Conserved Protein
Methyltransferases” for the de-
gree of PhD at the University of
Oslo. The work was performed
in the group of Pål Falnes at the
Department of Biosciences
under the supervision of Stefan
Kernstock and Angela Ho.

The studies presented in the
thesis examine two previously
uncharacterized human
enzymes, eEF2-KMT and VCP-
KMT, and show that these
enzymes are methyltransferases
which post-translationally
modify lysine residues in
specific target proteins, eEF2 or
VCP, by the covalent addition of
up to three methyl groups. The
proteins targeted by these
methyltransferase enzymes
have well-established roles in
processes vital to all eukaryotic
cells: eEF2 is a translation

elongation factor which is an
essential part of the protein
synthesis machinery, while VCP
is a chaperone which functions
in the disassembly of large
molecular complexes in a
multitude of cellular contexts.
Adjusting the properties of such
central proteins through post-
translational modifications may
thus have far-reaching effects
on the cell. Indeed, the dis-
ruption of the homologous
eEF2-KMT gene in S. cerevisiae
leads to decreased fidelity of
cellular protein synthesis,
whereas the disruption of the
VCP-KMT gene in human cell
lines leads to their slower
proliferation rate and a
reduction in their invasive
abilities, supporting a potential
role of VCP-KMT in cancer
metastasis, as recently sug -
gested by an independent study.
In addition, the conservation of
both of these methyltrans-
ferases throughout many bran-
ches of eukaryotic evolution
also indicates the importance of
their biological activities.
Davydova’s studies thus unravel
the functions of novel human
enzymes and underline the
significance of protein methyla -
tion for fundamental processes
of the eukaryotic cell as well as
its role in human disease.

Elisabeth
Astrup
defended on
the 20th of
March 2015
her thesis “In-
flammation in

rickettsial infections” for the
degree of PhD at the University
of Oslo. The work was per-
formed at the Research In-
stitute for Internal Medicine
OUS- Rikshospitalet  super-
vised by Pål Aukrust and Jan
Kristian Damås.

Infectious diseases, and
among them rickettsial
infections, remain a major
factor in sustaining poverty,
causing nearly 9 million deaths
yearly and an enormous burden
of disability. We need better
understanding of the host re-
sponse to these infections to
improve treatment modalities,
identify prognostic markers

and not least develop vaccines.
The aim of this work was to
explore immunopathogenic
mechanisms in Mediterranean
spotted fever (MSF) caused by
Rickettsia conorii and scrub
typhus, caused by Orientia
tsutsugamushi, based on a
thoroughly characterized
clinical material. In MSF, Astrup
and co-workers explored the
Wnt-signaling pathway and
found that R. conorii down-
regulate endothelial-derived
DKK-1, and that silenced DKK-
1 attenuate R. conorii-induced
inflammation in endothelial
cells. This may reflect a me-
chanism by which R. conorii es-
capes the immune response
through DKK-1 and Wnt-
signaling. They also found that
the CCL19/CCL21/CCR7 axis is
up-regulated in R. africae- and
particularly R. conorii infection,
which indicates that these
“homeostatic” chemokines may
contribute to the pathogenesis
of these diseases.  In scrub typ-
hus, their findings suggest a
specific cytokine profile that
includes dysregulated levels of a
wide range of mediators. In
particular, IL-8 was identified
as a potential biomarker for
disease severity and prognosis.
Toll-like receptors play an es-
sential role in innate immune
responses, but the signaling
pathways in rickettsial
infections are only partially
known. They found significant
correlation between the
presence of heterozygous TLR4
Asp299Gly mutation and the
incidence of scrub typhus. 
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