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i Nature og omtalt i forrige nummer av
NBS-Nytt: ”Å lappe sammen
kjernemembranen”. Vi ser gjennom et
hull i kjernemembranen inn mot
kromosomene. Den blå strengen 
illustrerer mikrotobuli. Spiralen 
illustrerer ESCRT proteiner som skal
lukke hullet etter at mikrotubuli er
klippet av.
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Forskningsrådet investerer 250 millioner kroner for å etablere et Nasjonalt
senter for digitalt liv. Det skal være et fyrtårn som viser vei i utviklingen av
norsk bioteknologisk forskning og innovasjon. Senteret er en del av den 
store strategiske satsingen "Digitalt liv - konvergens for innovasjon» i Forsk-
ningsrådets program BIOTEK2021. Strategien er basert på at mye av den
mest spennende fagutviklingen for bioteknologien skjer i grenseflaten med 
andre fag og teknologier.  Les mer på side 6

Årets Jahrepriser (2015) ble utdelt til norske og svenske
forskere som har banebrytende resultater innen to av de
største og tyngste sykdomsgruppene, autoimmune syk-
dommer og kreft. Hovedprisen på 
1mill NOK gikk til profes-sorene Ludvig Sollid og Rikard
Holmdahl for deres innsats for henholdsvis cøliaki
(glutenintoleranse) og revmatoid artritt (leddgikt).
Prisen for yngre forskere på 400 000 NOK ble delt mel-
lom professor Pernilla Lagergren og Dr. Kaisa Haglund
for sine betydningsfulle bidrag til å forstå kreft fra to helt
ulike sider.   Les mer på side 10

Da var det NBS avdelingen i Tromsø sin tur til å ar-
rangere vintermøtet i 2016. Vi skal avholde møtet 21.-
24. januar 2016, på det nye hotellet The Edge. Hotellet
ligger på kaikanten midt i Tromsø sentrum med utsikt
over Tromsøsundet og til fjellene.Da var det NBS avdel-
ingen i Tromsø sin tur til å arrangere vintermøtet i 2016.
Vi skal avholde møtet 21.-24. januar 2016, på det nye
hotellet The Edge. Hotellet ligger på kaikanten midt i
Tromsø sentrum med utsikt over Tromsøsundet og til
fjellene. Les mer på side 22
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De siste årene har det vært mye fokus på manglende reproduserbarhet av vitenskapelige data, inkludert tilbaketrekk-
ing av publikasjoner fra høyimpakttidsskrifter. I NBS-Nytt nr 2/2014 ble det informert om at The American Society
for Cell Biology (ASCB) hadde nedsatt en gruppe for å komme med forslag om hva som bør gjøres for å forbedre re-
produserbarheten i cellebiologiske publikasjoner. Jeg lovte å komme tilbake med omtale av denne rapporten så
snart den ble klar. Rapporten finnes nå på: http://www.ascb.org/reproducibility/, og Erik Boye har i dette nummeret
en artikkel om reproduserbarhet inkludert en oppsummering av denne ASCB-rapporten.

Hovedartikkelen i dette nummeret er en omtale av Forskningsrådets nye storsatsing, en investering på 250 millioner
kroner for å etablere et Nasjonalt senter for digitalt liv; du finner her en omtale av prosjektet og de seks delpro-
sjektene. Ellers finner du i dette nummeret omtale av flere forskningspriser. Jahreprisene ble i år delt mellom norske
og svenske forskere. Ludvig Sollid var en av to hovedprisvinnere. Han ble hedret for sitt arbeid med glutenintoleranse.
Kaisa Haglund, svensk statsborger med arbeidsplass på Radiumhospitalet, var en av to yngre prisvinnere som ble
hedret for sine bidrag innen kreftforskning. Forskningsrådets forskningspris, Årets Møbius 2015, gikk til en av vårt
selskaps medlemmer, Harald Stenmark. Det var altså svært god uttelling for forskere som arbeider med
biokjemiske/cellebiologiske problemstillinger i Norge ved disse prisutdelingene. NBS-Nytt gratulerer.

Ellers finner du i dette nummeret omtale av foredragsholdere til Kontaktmøtet i Tromsø som starter på Soldagen,
den dagen ”sola kommer tilbake til byen”. Du finner artikler om kontroll av legemidler, om medisinrester i tankmelk
og diverse møtereferater, samt de faste artiklene Ordkløveri, Biorabiaten og Arnts biostreker.

Vi nærmer oss jul. Det betyr at for mange av dette bladets lesere er det stor spenning om det blir ”julegave” fra Forsk-
ningsråd eller andre finansieringskilder. Jeg har gitt uttrykk for det tidligere, og gjør det gjerne igjen: Jeg forstår
ikke at en ikke kan klare å finne løsninger der unge forskere vet om de har lønn neste år før det bare er et par uker
igjen av året og deres ansettelsestid.

Jeg håper at dere finner innholdet i dette nummeret av interesse og ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År.
Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret og håper på å motta like mange artikler neste år; da går NBS-Nytt
inn i sin 40. årgang. 

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

August 1994; det var lørdag formiddag og jeg satt på flyet til London og tenkte, om fire år reiser jeg tilbake til Oslo.
Samme ettermiddag satt jeg på kafe ved Piccadilly Circus og tenkte at det var veldig rart at jeg skulle havne i London.
Jeg var ikke så bereist på den tiden, men min PhD veileder Erling Seeberg hadde allerede sørget for at jeg hadde
noen måneder i Manchester bak meg. Det var i Manchester jeg fant ut at det var utrolig spennende å forske og
samtidig kunne reise og arbeide hos internasjonale samarbeidspartnere. Det var nok litt tilfeldig at jeg havnet i
London; et halvt år tidligere stod Erling Seeberg, som på den tiden var forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt
på Kjeller, på sitt kjøkken hjemme i Lillestrøm og laget middag sammen med Tomas Lindahl som var på besøk fra
London og Cancer Research UK. På den tiden var omtrent alle Erlings studenter rekruttert som soldater i første -
gangstjeneste. Jeg spurte ganske forsiktig om det var mulig å komme til London som post doc, og det var det. Fire
år i London ble vel til fem år i London. Da jeg reiste hjem hadde jeg «med meg» noen ganske gode publikasjoner,
mange fremtidige samarbeidspartnere, og ikke minst hadde jeg lært å jobbe selvstendig og å ta imot klare til-
bakemeldinger på hva som var gode ideer og hva «vi» ikke var interessert i å arbeide videre med. Det er vel som di-
gresjoner å regne i NBS sitt medlemsblad, men jeg hadde også stekt noen hundre, kanskje tusen, vafler på
Sjømannskirken (de tar godt vare på hvemsomhelst), jeg hadde hatt utallige besøk fra Norge, blitt glad i små jazz-
klubber, kjøpt noen saksofoner, testet Eurostar, gått på rulleskøyter over Tower Bridge – og så tenkte jeg at Lillebjørn
Nilsens oppsummering fra sommerens feri’koloni «men ellers var jeg akkurat som før» egentlig ikke passet så godt. 

Så, hvor vil jeg med denne lederen. Med fare for å gjenta meg selv, i de fleste tilfeller er tiden som post doc helt av-
gjørende for din fremtid som selvstendig forsker og forskningsgruppeleder. Men, det som var ment som hovedbud-
skapet var vel at det noen ganger er de årene som du venter på skal gå over som i ettertid viser seg å være noe av det
beste du noen gang har gjort, både når det gjelder faglig utvikling og personlige erfaringer.

En helt annen historie er det at Tomas Lindahl i år fikk nobelprisen i Kjemi for sine oppdagelser innen DNA-repara-
sjon. Disse studiene utførte han i en tid da de fleste andre antok at DNA-molekylet som bærer av genetisk informasjon
var helt stabilt og sannsynligvis godt beskyttet mot skadende agens. Tomas Lindahl viste at det ble dannet flere
tusen skader på DNA, i en enkelt celle hver dag, og identifiserte en rekke enzymer som har unike egenskaper for
reparasjon av skadet DNA. Det er verdt å merke seg at Erling Seeberg, som gikk bort altfor tidlig, også var verdens-
ledende innen DNA-reparasjon og tidlig publiserte anerkjente studier om mekanismer for reparasjon av UV-skader
og metylerte baser i DNA.

Da er enda en fire-årsperiode over og jeg takker av som President i NBS og ønsker min arvtaker lykke til!

Støtt våre annonsører!

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

Pedro Consulting
BioStruckt

Vi oppfordrer medlemmene til å vise at
det lønner seg å annonsere i bladet.
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Nasjonalt senter
for digitalt liv
viser vei mot
fremtiden

M
oderne bioteknologi
genererer enorme
mengder data om
gener og molekyler,

og det er stort behov for kompetanse
fra beregningstunge fag som
matematikk og informatikk for å
kunne omgjøre disse dataene til ny
kunnskap og nye samfunnsnyttige
løsninger. 

– Det er viktig å erkjenne at de
store samfunnsutfordringene ikke
kan løses av en faggruppe alene.
Enten det gjelder å utvikle bedre løs-
ninger for pasienter eller for opp-
drettsnæringen, eller utviklingen av
bioøkonomien, er det snakk om
sammensatte problemstillinger som
krever tverrfaglig samarbeid, sier
Øystein Rønning som er pro-
gramkoordinator i BIOTEK2021.

Satsingen er etablert av Forsk-
ningsrådet i nær dialog med forsk-
ningsinstitusjonene, og er i tråd med
internasjonal utvikling på feltet. 

Hvorfor etablerer Forsknings-
rådet et nasjonalt senter for
digitalt liv?

Et nasjonalt senter er første fase i
satsingen Digitalt liv. Hensikten er å
få etablert et sterkt synlig "fyrtårn"
som kan gå foran og vise vei i ut-
viklingen av bioteknologien. 

Det er satt av betydelige ressurser
til nasjonalt samarbeid og kom-
petansebygging. I tillegg til å drive
forskning, skal senteret utvikle nye
utdanningstilbud, fremme in-
dustrisamarbeid og koordinere in-
stitusjonelt samarbeid om
infrastruktur. Målet over tid er at
senteret vil fungere som et ressurs-
fellesskap som alle forskere kan dra
nytte av. Men først må de få etablert
seg og kommet i gang. 

Hvordan ble det besluttet
hvem som får være med?

Seks forskerprosjekter ble gjen-
nom en semi-åpen konkurranse
valgt ut til å være med fra starten. In-
stitusjonene som er vertskap for
disse prosjektene er med som
partnere. Det gjelder UiO, UiB,
NTNU, SINTEF og NMBU. Men det
er åpent for at flere institusjoner og
prosjekter vil knytte seg til senteret
etterhvert. 

De seks prosjektene som ble valgt
ut blant 47 søknader, løper i fem år
og får mellom 20 og 40 millioner
kroner hver. I tillegg er det satt av 50
millioner kroner til ledelses- og nett-
verksaktiviteter. Prosjektleder og
daglig leder for senteret er professor
Trygve Brautaset fra NTNU, og
styreleder er forskningsdekan Svein
Stølen fra UiO. 

Hva med ansvarlig forskning
og innovasjon?

Ansvarlig forskning og innovasjon
(RRI) er en innovasjonsmodell som
er under utvikling og som blir en
gjennomgripende dimensjon i alle
senterets aktiviteter. Mange tror RRI
er en ny merkelapp for ELSA, men
det er ikke riktig ifølge pro-
gramkoordinatoren. 

– For oss handler ansvarlig forsk-
ning og innovasjon om å legge til
rette for gode og brede innovasjons-
prosesser. Vi vil utfordre teknologene
til å tenke bredere når det gjelder
hvem de involverer, sier Rønning.

Prosjektene som Forskningsrådet
finansierer, utvikler banebrytende ny
bioteknologi som kan ha ulike
anvendelsesområder. 

– Da er det viktig å reflektere
rundt de samfunnsmessige sidene av
teknologien og å engasjere et bredt
lag av relevante interessegrupper.
Mange innovasjonsprosjekter mis-
lykkes fordi forskerne ikke forstår
rammebetingelsene for teknologien
de utvikler. De har ikke lyktes å
knytte til seg relevante partnere, selv
om forskningen i seg selv er
fremragende, sier Rønning. 

Hvis Digitalt liv rigges på en god
måte, kan satsingen få stor betydning
for utviklingen av norsk næringsliv
innenfor områder som havbruk,
farmasi, prosessindustri, medisinsk
teknologi, og for utvikling av nye
næringer. 

Les mer om de seks prosjektene og
deres ambisiøse mål på de neste
sidene.

Samarbeid mellom bioteknologi-feltet og andre fagområder skal bidra til å utvikle samfunnsnyttige
løsninger innenfor områder som helse, havbruk og industri. Foto: Shutterstock, NBMU, NTNU

– Det nye nasjonale senteret for
digitalt liv skal være et fyrtårn
som viser vei i utviklingen av
norsk bioteknologi, sier pro-
gramkoordinator Øystein Røn-
ning. Foto: Forskningsrådet

Forskningsrådet investerer 250 millioner kroner for å etablere et Nasjonalt
senter for digitalt liv. Det skal være et fyrtårn som viser vei i utviklingen av
norsk bioteknologisk forskning og innovasjon. Senteret er en del av den 
store strategiske satsingen "Digitalt liv - konvergens for innova-
sjon» i Forskningsrådets program BIOTEK2021. Strategien 
er basert på at mye av den mest spennende fagutvik-
lingen for bioteknologien skjer i grenseflaten med 
andre fag og teknologier. 
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Bruker torskens genom 
til å måle stress og
miljøpåvirkning
Selv lave nivåer av forurensing i
havet kan påvirke torskens vekst og
reproduksjon. Et stort prosjekt ledet
av Universitetet i Bergen skal finne
ut hvordan fisken takler stress og
forurensing ved å avkode genomet.
Det kan komme fiskenæringen til
gode.

Hele genomet til en enkelt torsk
ble første gang kartlagt i 2011. Senere
er genomet til flere torskeindivider
også kartlagt. Denne kunnskapen
bygger forskerne på når de skal finne
hvordan torsken reagerer på ulike
miljøpåvirkninger.

– Vi skal få kunnskap om de finere
endringene som skjer i fisk som er
utsatt for lave forurensingsnivåer og
for ulike kombinasjoner av stress-
faktorer som surere hav og høyere
vanntemperatur. Vi ønsker å kunne
lage et fingeravtrykk som forteller
om disse påvirkningene betyr noe
for vekst og reproduksjon, sier pro-
sjektleder professor Anders Goksøyr
ved Institutt for biologi ved Uni-
versitetet i Bergen.

En viktig del av prosjektet er å
trekke ut informasjon fra store kom-
plekse datamengder og utvikle
matematiske modeller for det som

skjer inne i torsken, såkalt sys-
tembiologisk forskning.

Lab-on-a-chip avslører 
sykdommer raskt
Raskere og mer tilgjengelige ana-
lyser av prøver fra blod, spytt og urin
kan gi sikker diagnose på et tidlig
stadium av alvorlige sykdommer.
Det øker sjansen for å bli helt frisk
igjen. Et stort prosjekt ledet av
NTNU skal utvikle en liten og rask
lab-on-a-chip.

Det knøttlille laboratoriet skal
analysere innholdet i pasientprøver
raskt og nøyaktig samtidig som det
skal være billig nok til at det kan
kastes etter bruk. Brikken (chip) vil
ikke være større enn en
kvadratmillimeter, og den trenger en
veldig liten mengde væske fra
pasienten. 

Sensoren egner seg for diagnose
av kreft og smittsomme sykdommer
som HIV og tuberkulose, på et tidlig
stadium. Rask identifisering og
kvantifisering av såkalte
biomarkører for de ulike sykdom-
mene er avgjørende for å sikre en god
oppfølging av pasienter under og
etter behandling.

– Vi ønsker å videreutvikle tek-
nologien fra store og kostbare la-
boratorieprototyper til en
miniatyrisert lab-on-a-chip sensor-
plattform med potensial for mas-
seproduksjon, sier prosjektleder

Astrid Aksnes, professor ved Institutt
for elektronikk og telekommunika-
sjon ved NTNU. 

Den digitale laksen skal
hjelpe utviklingen av riktig
fôr
Kvaliteten på oppdrettslaks er helt
avhengig av hva fisken spiser. Et
stort prosjekt ledet av Norges miljø-
og biovitenskapelige universitet skal
etablere en matematisk modell av
laksen for å finne det beste og mest
bærekraftige fôret.

For femten år siden spiste opp-
drettslaksen så godt som bare fôr fra
havet. Fiskeolje og fiskemel ga høyt
innhold av sunt omega-3 i laksen. I
dag kommer 70 prosent av fôret fra
landplanter. Dette fôret er ikke
spesielt bærekraftig, siden laksen
konkurrerer med planteproduksjon
til menneskemat.

I prosjektet DigiSal skal forskerne
lage en matematisk modell av opp-
drettslaksen som gjør det enklere å
forutsi effekten av nye fôrblandinger. 

– Vi søker å forstå laksekroppen
som system, altså en fungerende
helhet bestående av komponenter
som både påvirker hverandre og
avhenger av hverandre. Vi vil utvikle
matematiske, forenklede beskrivelser
av livsprosessene i organer som

tarm, lever og muskler, og bruke dem
i datasimuleringer, sier koordinator
for prosjektet Jon Olav Vik, forsker
ved Institutt for husdyr- og
akvakultur ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
(NMBU). 

Vil gjøre livet lettere for 
diabetes-pasienter
25.000 nordmenn har type 1 dia-
betes.  I et stort prosjekt ledet av
NTNU skal forskerne utvikle en
kunstig bukspyttkjertel som skal
sørge for riktig insulinnivå uten at
pasienten trenger å tenke på det.

Personer med type 1 diabetes
mangler egenproduksjon av insulin.
Disse pasientene må sette sprøyter
med insulin og har en daglig utford-
ring i å tilpasse dosene til måltider
og trening. 

Det finnes utstyr for å måle
glukose kontinuerlig i underhuden
slik at pasienten kan få et varsel om
når hun bør ta insulin. Problemet er
at verdiene som måles i underhuden
er forsinket i forhold til glukose i
blodet. Og når sprøyten settes, tar det
tid før den glukosereduserende ef-
fekten av insulin er på topp. 

– Med datamodellering har vi vist
at det nesten er umulig å få god
blodsukkerkontroll hos en diabetiker
ved både å måle glukose og å sette
insulin i underhuden. Vi ser på
hvordan reguleringssløyfene kan
kortes vesentlig ned ved å måle
glukosenivået og sprøyte inn insulin
i bukhulen i stedet for i underhuden,
sier prosjektleder Sven M. Carlsen,

professor og leder av Enhet for
anvendt klinisk forskning ved
NTNU.

Skal forstå mekanismene i
hjernesykdommer
Hjernelidelser representerer enorme
samfunnsutfordringer som bare vil
øke når befolkningen nå blir eldre. I
et stort prosjekt ledet av Uni-
versitetet i Oslo skal forskerne finne
sammenhengen mellom gener og
sykdommene schizofreni og
bipolare lidelser.

Kartlegging av gener hos 40.000
schizofreni-pasienter og 40.000 kon-
trollpersoner på verdensbasis viser
at noen hundre genvarianter oppstår
hyppigere hos pasienter enn hos
normalbefolkningen. Mange av disse
genene er involvert i kommunika-
sjonen mellom hjerneceller. Men
forskerne vet lite om hvilken betyd-
ning genvariasjonene har. 

Prosjektet DigiBrain skal finne
svar.

– Vårt prosjekt går ut på å forstå
de underliggende mekanismene for
hjernesykdom fra genvariasjoner til
kliniske funn. Og siden det er umulig

å studere dette i mennesker, ønsker
vi å kombinere matematisk
modellering, stamcelleforskning og
dyreforsøk sammen med kliniske
målinger. Da kan vi prøve å linke
hvordan ting henger sammen, sier
prosjektleder Marianne Fyhn, førs-
teamanuensis ved Institutt for
Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Bruker mikrober fra naturen
til å finne nye antibiotika
Spredning av sykdomsfremkallende
bakterier som er resistente mot
antibiotika, er en økende trussel for
samfunnet. I et stort prosjekt ledet
av SINTEF skal forskerne utvikle en
metode for raskere å komme frem til
nye stoffer som kan utvikles til nye
og effektive antibiotika.

Mange av mikrobene som lar seg
dyrke, har gener til å produsere nye
antibiotika, men genene er ikke ak-
tive utenfor sitt naturlige miljø, og er
derfor ikke er tilgjengelige for å lage
nye medisiner når bakteriene dyrkes
i laboratoriet. 

Prosjektet INBioPharm skal ut-
vikle og anvende ny teknologi til å
høste av både de dyrkbare bakteriene
der genene ikke er aktivert til å
produsere antibiotika, og de 95
prosent mikrobene i naturen som
ikke er tatt i bruk.

– Vi skal lage en plattform som
gjør at vi raskere kommer frem til
nye stoffer fra naturen som kan
brukes til medisinske formål, som
antibiotika og antikreftforbindelser.
Det ligger et veldig stort potensial her
som hittil i liten grad er utnyttet, sier
prosjektleder Alexander Wentzel,
seniorforsker ved SINTEF Materialer
og kjemi. 

Lengre versjoner av prosjekt-
omtalene finnes på Forsknings-
rådets hjemmesider: Lenke
forskningsradet.no/biotek2021

Digitalt liv-prosjekter

Professor Anders Goksøyr.
Foto: Privat

Professor Astrid Aksnes. 
Foto: NTNU

Professor Marianne Fyhn.
Foto: UiO

Seniorforsker Alexander
Wentzel. Foto: SINTEF

Professor Sven Carlsen. 
Foto: NTNU

Professor Jon Olav Vik. 
Foto: NMBU
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lle de fire prisvinnerne
holdt interessante og
lærerike foredrag om sin
forskning onsdag 14.

oktober. Torsdag 15.oktober var det
høytidelig overrekkelse av medaljer
og diplomer under en flott seremoni
i Universitetes Aula med påfølgende
gallamiddag på hotell Kontinental i
Oslo. I sine takketaler understreket
alle prisvinnerne verdien av lag-
arbeid for sin forskning.

Autoimmun sykdom kjennetegnes
av at sykdommen fremkalles av
pasientens immunreaksjoner, der
immunforsvaret angriper antigener
i pasienten selv, noe som fører til
skader på cellenivå og organnivå.
Det finnes over 80 ulike typer auto-
immune sykdommer, og kjente ek-
sempler er multipel sklerose,
psoriasis, ulcerøs kolitt, Crohns
sykdom, diabetes type I, i tillegg til
revmatoid artritt og cøliaki. Cøliaki
er en delvis arvelig inflammatorisk
sykdom der tynntarmens arkitektur
blir ødelagt etter infiltrasjon av
leukocytter, noe som fører til store
plager og redusert livskvalitet. Re-
aksjonen oppstår etter inntak av
glutenproteiner fra kornprodukter.
Det antas at 1-2% av Norges befolk-
ning har cøliaki. Tilstanden kan
reverseres hvis gluten fjernes fra
kosten. Sollids forskningsgruppe ved

Senter for Immunregulering ved
Universitetet i Oslo har studert
hvordan HLA-molekyler (vevs-
typeantigener) binder glutenpep -
tider og presenterer dem for CD4+
T-celler. De har funnet at cøliaki opp-
står hos pasienter med helt spesielle
HLA varianter, HLA-DQ2.5 og HLA-
DQ8. Cøliakipasienter har også for-
høyede nivåer av enzymet
transglutaminase 2 (TG2), og ved å
studere glutenpeptidene i detalj har
Sollid funnet at glutenpeptidene som
presenteres for T-cellene deamineres
av dette enzymet. Denne modifika-
sjonen fører til en særlig effektiv
binding til HLA-DQ2.5 og derved en
effektiv CD4+ T-celleaktivering.
Dette bidrar sannsynligvis også til B-
cellerespons og produksjon av
glutenspesifikke antistoffer. Man vet
nå at cøliakipasienter i tillegg har
autoantistoffer mot enzymet TG2.
Det var oppdagelsen av denne
sammenhengen som fikk forskerne
til å forstå at cøliaki er en auto-
immun sykdom. Det at en immunre-
spons mot noe fremmed (i dette
tilfelle gluten) kan trigge autoimmun
sykdom er ny og tankevekkende
kunnskap som kan bidra til å forstå
utviklingen av andre autoimmune
sykdommer. Det er fortsatt uklart
hvordan autoantistoffer mot TG2 er
med på å utvikle sykdommen, men
sammenhengen er neppe tilfeldig, og

Sollids gruppe forsøker nå å forstå
hvordan dette henger sammen. I til-
legg utvikler de nye og bedre
diagnostiske verktøy for cøliaki.

Rikard Holmdahl utøver sitt virke
ved Avdeling for medisinsk biokjemi
og biofysikk ved Karolinska In-
stituttet i Stockholm. Han har i en
årrekke vært opptatt av å forstå
hvordan sykdommen revmatoid
artritt (RA) utvikler seg med særlig
vekt på hvordan man kan oppdage
sykdommen før den manifesterer
seg klinisk. I Norge oppstår mer enn
1000 nye tilfeller årlig, og andelen
kvinner som får sykdommen er høy.
Basalforskning har vært viktig og er
stadig viktig for å utvikle tidlig
diagnostikk og behandling av syk-
dommen. I dag har man behandling
som lindrer og hemmer
symptomene, men ingen hel-
bredende behandling. RA utvikler
seg over mange år, der den sub-
kliniske fasen kan vare i 10-20 år
(stadium 1 og 2) før sykdommen
bryter ut (stadium 3). Mye forskning
har vært rettet mot stadium 3.
Holmdal fokuserer på stadium 1 og
2 i sin forskning. For å forstå de tid-
lige fasene bedre, har han etablert en
musemodell for utvikling av RA. Han
har funnet at RA pasienter utvikler
autoantistoffer mot citrullin, såkalte
ACPAs. Disse antistoffene gjen-
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Prisvinnerne
fra venstre:
Pernilla
Lagergren,
Kaisa
Haglund,
Rikard
Holmdahl og
Ludvig Sollid
(foto Yan
Zhen).

Camilla
Raiborg 

Eva Maria
Wenzel

Norsk-svenske
Jahrepriser til
forskning på
autoimmuni tet
og kreft

Årets Jahrepriser (2015) 
ble utdelt til norske og 
svenske forskere som har 
banebrytende resultater 
innen to av de største og 
tyngste sykdomsgruppene, 
autoimmune sykdommer 
og kreft. Hovedprisen på 
1mill NOK gikk til profes-
sorene Ludvig Sollid og 
Rikard Holmdahl for deres 
innsats for henholdsvis cøliaki 
(glutenintoleranse) og revmatoid 
artritt (leddgikt). Prisen for yngre 
forskere på 400 000 NOK ble delt mellom 
professor Pernilla Lagergren og Dr. Kaisa Haglund for sine betydningsfulle
bidrag til å forstå kreft fra to helt ulike sider. 
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Arnts 
biostreker

To nye illustrasjoner fra
Arnt Raa. Den øverste
tegningen har han kalt
”Hormoner i akva -
kultur”; den nederste er
kalt ”Forbud mot
fremmede arter”.
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kjenner citrullinert collagen i ledd-
brusken og er sannsynligvis med på
å utvikle sykdommen. Holmdahl og
medarbeidere har løst krystall-
strukturen til collagen for å forstå
citrullineringsprosessen. Holmdahl
bruker nå denne detaljerte kunn-
skapen til å utvikle en test som kan
predikere RA i den subkliniske fasen
og i tillegg utvikle en vaksine mot RA
slik at man kan forhindre at syk-
dommen oppstår.

Kreft er en stor og heterogen syk-
domsgruppe som kan oppstå i
mange ulike organer med det til
felles at enkelte celler unnslipper
kroppens krontrollregimer og
prolifererer og sprer seg på bekost-
ning av normalt vev. På tross av
heterogeniteten er det viktig å lete
etter et sett av fellesnevnere for
hvordan kreft utvikles. Kaisa
Haglund og hennes medarbeidere
ved Avdeling for molekylær cel-
lebiologi, Institutt for Kreftforskning,
OUS, er spesielt opptatt av å forstå de
grunnleggende mekanismene for

celledeling. Hvis noe feiler under cel-
ledeling, vil det kunne oppstå
ustabiliteter og brudd i
kromosomene, noe som er
karakteristisk for kreftceller. For å
forstå tumordannelse i en organisme
bruker Haglund bananfluen,
Drosophila melanogaster. Haglund
fokuserer spesielt på hvordan den
siste delen av celledelingen foregår,
der de to dattercellene separeres.
Hun har identifisert en rekke
proteiner som er involvert i denne
prosessen og er stadig på leting etter
fler. Når funksjonen til disse
proteinene hemmes i stamceller fra
kimbanen hos Drosophila hunner,
oppstår tumorliknende cellevekst. Å
forstå sammenhengen mellom cel-
ledelingsdefekt og kreftutvikling er
Haglunds hovedfokus. 

Stadig flere pasienter helbredes for
kreft. Dette er gledelig, men det
medfører ofte problemer for den
enkelte pasient, problemer som man
ikke var forberedt på. Pernilla
Lagergren fra Avdeling for molekylær

medisin og kirurgi ved Karolinska
instituttet i Stockholm, er interessert
i nettopp dette. Hun jobber med
pasienter som har overlevd kreft i
spiserøret, øsofaguskreft. Det er
færre enn 15% av pasientene som
overlever, og disse har ofte store
plager etter kirurgiske inngrep i til-
legg til psykiske plager og redusert
livskvalitet. Lagergren og hennes
medarbeidere snakker med
pasientene og analyserer resultatene
fra spørreundersøkelser. De ser på
faktorer som appetitt, søvn-
problemer, vekttap og risikofaktorer
som postoperative komplikasjoner
og andre kliniske lidelser. Lagergren
ønsker å bruke denne kunnskapen til
tidlig oppfølging og individuell
veiledning av øsofaguskreftpasienter
med mål om å forbedre livskvaliteten
til de som overlever. 

Universitetets
rektor Ole
Petter Otter -
sen overrek -
ker prisene til
de to yngre
forskerne
(foto Yan
Zhen).
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om mange vil vite, spiller
Biorabiaten en sentral rolle
i IUBMB, International
Union of Biochemistry and

Molecular Biology. Blant annet inn-
går han i epost-listen iubmb-
l@mailman.ucalgary.ca, som
IUBMBs sekretær Michael P. Walsh
benytter for å spre informasjon fra
unionens sekretariat til venner av
IUBMB. Den 7. juni i år ble en slik
melding sendt ut fra Walshs
tilholdssted i Canada, blant annet
med informasjon om at det ny-
startede IUBMB Newsletter ville bli
sendt til medlemmer av listen fra
januar 2016.
Noen timer senere ble en ny meld-

ing sendt til epost-listen, denne
gangen fra Nepal. Walsh ble takket
for informasjonen, og i tillegg
minnet om at Nepal fortsatt bare er
assosiert medlem av IUBMB og
spurt om hva Nepal kunne gjøre for
å bli fullt medlem. Det ble også spurt
om hva IUBMB kunne gjøre for at
nepalske studenter kunne få la-
boratorietrening i utlandet.
Biorabiaten syntes nok det var litt
unødvendig at denne meldingen ble
sendt til hele epost-listen og ikke
bare til Walsh, men det er jo fort gjort
å trykke på Reply All i stedet for
Reply, så han tenkte ikke mer over
det. Før neste epost kom to timer
senere, denne gangen fra Etiopia.
“Many thanks for your information”,
sto det, og igjen var hele epost-listen
satt opp som mottaker.
15 minutter senere kom en ny

takk, fra en anonym venn av IUBMB

som hadde “sent from Samsung
tablet”.
Inspirert av alt dette bestemte

Genevieve i Frankrike seg for å bruke
sin iPad til å takke Walsh med cc til
epost-listen.
Biorabiaten var fortsatt relativt

rolig, men i Sveits begynte IUBMB-
vennene å bli opphisset; 4 minutter
etter Genevieves melding kom en
melding fra professor Aguzzi, Uni-
versitetssykehuset i Zürich, hvor folk
ble gjort oppmerksom på at de
sendte privat epost til en epost-liste
og ble bedt om å slutte med det. Helt
på sin plass, tenkte Biorabiaten.
Tamara i Polen var også helt enig

med Aguzzi, og lot alle få vite det.
“Thank you, Prof. Adriano Aguzzi, I
don’t want to be flooded anymore…”.
Etter dette roet ting seg litt i en

time eller to. Inntil et listemedlem i
Nigeria syntes det var på sin plass å
minne om at også nigerianske
studenter kunne trenge trening i ut-
landet. I to eposter. Sendt til hele
listen.
Responsen kom raskt, denne

gangen fra Portugal, med en opp-
fordring til vår nigerianske korres-
pondent om å svare direkte til
senderen og ikke til hele epost-listen.
Denne oppfordringen ble sendt til
hele epost-listen. Parnavelas i UK
bifalt denne oppfordringen og infor-
merte hele epost-listen om det.
“Please stop sending this rubbish to
everyone”.
Så skjedde det uunngåelige:

Felicity Davie, også UK, informerte
epost-listen om at hun ønsket å bli

fjernet fra epost-listen. Dersom hun
hadde fulgt “unsubscribe”-infor-
masjonen som var tilgjengelig
nederst i alle brevene fra listen,
kunne det kanskje fortsatt gått bra,
men det gjorde hun altså ikke. I
stedet startet hun en kjedereaksjon.
I løpet av de neste timene sendte et
hundretalls mennesker beskjed om
at de ønsket å bli fjernet fra listen.
Disse beskjedene ble sendt til hele
listen, og hver enkelt av dem fikk
trolig minst to nye listemedlemmer
til å ønske seg fjernet fra listen.
Biorabiaten aner ikke hvor mange
medlemmer listen hadde i utgangs-
punktet, og vet heller ikke hvor
mange som meldte seg ut av listen på
regulær måte, men det må uansett ha
vært et stort svinn. Det var midt på
natten i Canada da alt dette skjedde,
så IUBMB-sekretær Walsh sov nok
sin søteste søvn uten å ane hva som
skjedde og uten å kunne gjøre noe for
å roe gemyttene.
Biorabiaten er forskrekket over

hele forløpet, særlig siden mange av
de involverte sitter i gode stillinger i
høyt rangerte universiteter og burde
være i stand til å reagere på en mer
rasjonell måte på det som skjedde. Av
en eller annen grunn får hendelsen
ham til å tenke på Tim Hunt og hans
uheldig formulerte lunsjtale i Korea
tidligere i år.
Hunt, som fikk Nobelprisen i

fysiologi eller medisin i 2001, holdt i
vår en improvisert førlunsj-tale på
en tilstelning i Seoul, hvor han, så
godt det lar seg rekonstruere, sa: “Det
er rart at et sjåvinistisk monster som

Det farlige
internettet

meg har blitt bedt om å tale for
kvinnelige vitenskapere. La meg for-
telle dere om mine problemer med
kvinner. Tre ting skjer med kvinner i
laboratoriet: du forelsker deg i dem,
de forelsker seg i deg, og de gråter
dersom du kritiserer dem. Kanskje vi
burde ha separate laboratorier for
menn og kvinner?”
Tatt i betraktning av Hunts kone er

immunolog og at de første gang
møttes i laboratoriet, har Biorabiaten
en viss sympati for Hunts forels-
kelsesbemerkninger. “Jeg kunne opp-
lagt ha funnet på å si noe lignende”,
sier han, “og siden jeg er oppflasket
på Monte Python og annen engelsk
humor, kunne jeg også godt funnet
på å avrunde det hele med et forslag
om adskilte mann- og kvinne-
laboratorier“.

Det ville ikke ha vært så lurt av
Biorabiaten, for det kunne da lett ha
gått for ham som det gikk for Tim
Hunt: Noen tilhørere tok uttalelsen
hans svært alvorlig og tvitret den ut
på nettet, hvor saken raskt ble
retvitret og fanget opp av avisene, og
så eksploderte den på en måte som
gjorde at Hunt i løpet av noen dager
ble tvunget til å si fra seg sitt æres-
professorat ved University College
London og trekke seg fra Royal
Society’s priskomité for bioviten-
skap. Selv ikke Biorabiaten, som ikke
er noen storbruker av Twitter, kunne
unngå å merke at noe var på ferde,
etter hvert som den ene etter den
andre hengte seg på fordømmelsen
av kjønnsfascisten Hunt.
Biorabiaten ser altså visse likheter

mellom reaksjonene på Tim Hunts

noe uforsiktige uttalelser og
panikken som spredte seg som
bølger i vann i IUBMBs epostliste.
Internett gjør det av og til for lett å
reagere på noe uten at man får tid til
å tenke seg om, mener Biorabiaten.
Og hva kan vi lære av dette?

Biorabiaten kommer i alle fall til å
være forsiktig med humor som
virkemiddel. “Det vil alltid være noen
få som tar deg alvorlig”, sier han, “og
det kan være nok til at karrieren din
blir ødelagt!” Så fra nå av kommer
Biorabiat-siden i NBS-Nytt til å være
dødsens alvorlig. Om Biorabiaten
skal fratas alle sine ærestitler og
hedersbetegnelser, skal det i alle fall
ikke være fordi noen ikke forstår
humor



might be of an interest to a wide
range of NBS-nytt readers. The
workshop was opened by a very
elegant presentation by Akihiro
Kusumi (Kyoto University, Japan)
summarizing the current view on the
membrane compartmentalization in
the eukaryotic cells. Kusumi and co-
workers have recently published a
review article (Nature Chemical
Biology 10 (2014) 524-532)
summarizing the recent finding from
his and other labs on single molecule
behaviour in the plasma membrane
of a living cell, and I highly
recommend reading this review for
more details. In the meeting, Kusumi
presented a model of a three-tiered
hierarchical, dynamic, meso-scale

plasma membrane domain ar-
chitecture. Based on this model,
plasma membrane is partitioned
into compartments (~40-300 nm in
diameter) by the actin cytoskeleton.
Within such compartments, dy-
namic raft domains (of size ~3-15
nm) and protein complexes exist. All
the phospholipids and proteins in the
plasma membrane undergo short-
term confined diffusion within a
single compartment, and long-term
hop movement between different
compartments. Interestingly, the
Kusumi lab has analysed the
diffusion of several different GPI-an-
chored proteins (CD59, Thyl and
DAF) in the plasma membrane, and
observed that GPI-anchored proteins

form transient homodimers with a
lifetime of ~200 ms. Similar lifetime
of the homodimers was confirmed
by different imaging techniques, and
was almost identical for all different
GPI-anchored proteins analyzed. Im-
portantly, by modifying the lipid and
protein parts of the GPI-anchored
protein, Kusumi has discovered that
the homodimer formation is ini-
tiated by the protein-protein
interaction, but the lipid-lipid
interaction is required to stabilize the
homodimer (modifications in the
GPI anchor or modifications in the
membrane composition lead to
reduced homodimer lifetime). 
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T
he purpose of the work -
shop was to overview the
current knowledge on
the molecular principles

that govern the formation of
functional subdomains in cellular
membranes. Membranes are
fundamental to compartmentali -
zation of the chemical reactions that
sustain the living state of the cell.
Importantly, cellular membranes do
not behave as homogenous two-
dimensional fluids. On the contrary,
they are heterogeneous entities that
contain various dynamic structures
on the nano-mesoscale, which
makes them very challenging to
study, thus technological innova -
tions in the field were also discussed
at the meeting.  

The program of the meeting was
divided into eight sessions with the
topics ranging from biophysical
questions about basic principles of
lipid-lipid and protein-lipid
interactions and membrane or-
ganization to functional questions
about the role of membrane
compartmentalization in cellular
signalling, phagocytosis, mitosis,
immune response and other
processes. The research presented
showed an extensive collaboration
between the scientific groups of
different background, where
mathematicians, chemists and
biologist have collaborated closely to
create new powerful tools to study
rapid nano-scale changes which are
bellow the resolution limit of
conventional imaging techniques.

Therefore, mathematical modelling,
super resolution imaging techniques,
mass spectrometry and genetic
engineering have all been employed
to study the mechanisms and
functions of lipid/protein clusters
not only in plasma membrane, but
also in other cellular membranes
such as the nuclear envelope, mito-
chondrial and endoplasmic
reticulum membranes. Moreover, the
range of model systems used was
also strikingly wide, and the data
presented was based on studies in
yeasts, mammalian cell cultures,
blood samples and even whole
plants.

Although I enjoyed each single
lecture, I will only briefly introduce
some of them, which, in my opinion,

Membrane
Compart-
mentalization
Thanks to NBS travel grant, I had an opportunity to attend a very exciting
workshop ”Mechanisms and Functions of Membrane Compart -
mentalization” organized by R. Wedlich-Söldner (University of Münster,
Germany) and J. Holthuis (University of Osnabrück, Germany) on 6th-10th
September this year. The meeting was held in a relatively remote location
several km away from Münster city creating perfect conditions for vast
scientific discussions and social interactions.

A. Kusumi in the front.
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Another key note lecture was given
by Bruno Antonny (University of
Nice, France) who presented how the
ratio between saturated, monoun -
satura ted and polyunsaturated
phospholipids impact the functions
of such cellular organelles as the
endoplasmic reticulum and synaptic
vesicles. There is a gradual enrich-
ment of saturated phospholipids at
the expense of monounsaturated
phospholipids along the organelles of
the secretory pathway, with endo-
plasmic reticulum being much richer
in monounsaturated phospholipids
than plasma membrane. Antonny
has been working on revealing the
biological function of such a fatty
acid saturation gradient, and at the
meeting he presented the model of
how monounstarutated phsopholi -
pids can introduce so called lipid-
packing defects in the lipid bilayer.
Such lipid-packing defects are
suggested to be required for mem-
brane adsorption of several cytosolic
proteins acting at the ER and other
secretory pathway organelles, as they
facilitate the insertion of the
amphipathic membrane anchors of
these proteins. Unexpectedly,
polyunsaturated phospholipids
display an opposite effect on mem-
brane packaging, as they are
suggested to correct the lipid-pack-
ing defects. This is achieved by a high
flexibility of the polyunsaturated
fatty acid chain, which allows
polyunsaturated phospholipids to

adapt their shape in the membrane.
In addition, the presence of
polyunsaturated phospholipids in
the membrane reduces the energy
required for the membrane bending.
This offers a straight forward ex-
planation for the accumulation of the
polyunsaturated phospholipids in
the synaptic vesicles (which are the
smallest membrane enclosed or-
ganelles in the cells), as
polyansaturated phospholipids
reduce the energy required for the
vesicle formation and increase mem-
brane stability at a high curvature.
For a more detailed description of
this model see a recent review article
by Antonny and co-workers (Trends
in Cell Biology 25 (2015) 427-436).   

One of the methodological talks
was given by Antoinette Killian (Ut-
recht University, The Netherlands)
who presented a new detergent-free
technique for protein and lipid
isolation from the plasma mem-
brane. The lab of Killian has been
using styrene-maleic acid
copolymers as an alternative to
detergents for solubilisation of mem-
brane proteins. In contrast to
detergents, the polymer does not dis-
rupt the membrane completely, but
spontaneously self-inserts into the
membrane and extracts intact mem-
brane patches in the form of dis-
coidal particles termed lipodiscs or
nanodiscs. Several groups have
already shown that such polymers

can be used to isolate nanodiscs
from a variety or organisms, includ-
ing bacteria, yeast and mammalian
cells. One of the potential ap-
plications for this technique is to
study the preferential interaction be-
tween the protein and its membrane
environment, as quantitative ana-
lyses on the co-isolated lipids and
proteins can be performed. 

Finally, this meeting gave me a
great opportunity to present a poster
entitled “Lysophospholipid-induced
modulations of ligand binding and
endocytosis” with our recent data on
how various exogenously added
lysolipids modulate the binding and
transport of Shiga toxin and trans-
ferrin. I was very glad to receive
constructive comments, which I feel
are critical at the early stage of the
project and are of great help for
successful project development. Last
but not least, I was happy to make
connections with a great variety of
young scientists from different fields,
which opens the doors for future col-
laborations.

Munster city.

AU
TH
OR
:

M
AG
AL
I V
AN
LI
ND
EN
,

DE
PT
. M
OL
EC
UL
AR
 B
IO
LO
GY
, U
NI
VE
RS
IT
Y 
OF
 B
ER
GE
N

E-
m
ai
l: 
M
ag
al
i.V
an
lin
de
n@
ui
b.
no

NAD Metabolism
and Signaling 
Every other year since 2009, scientists whose favorite molecule is the
coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), meet for five days in
the frame of the FASEB Science Research Conference on NAD Metabolism
and Signaling. This year, the meeting was held between August 9th and
August 15th at the beautiful Timmendorfer Strand, Germany and attended
by 105 people from all over the world. Thanks a grant awarded to me by
NBS; I as well could attend this meeting.

T
he conference started
with an exciting keynote
lecture by Myron Ja-
cobson from the Uni-

versity of North Texas. Over the days,
the different sessions covered the
many roles and implications of NAD
in for example, metabolism,
physiology, calcium signaling
reaction, DNA repair, and regulation
of transcription. Invited speakers
included leading scientists in the
field of NAD such as Leonard
Guarente from the Massachusetts
Institute of Technology and David
Sinclair from Harvard, both pioneers
in the field of the NAD-dependent
deacetylases known as sirtuins. 

Besides the invited speakers, this
conference also gave the opportunity
to young researchers, PhD students
and post-doctoral fellows to present
their results, either during the poster
session or by giving short talks. My
abstract was chosen for a short talk
and I thus had the chance to present
my work on the role played by the
compartmentalization of human
cells in the regulation of NAD related
events. As a PhD student, getting the

opportunity to present my work in
front of experts, not only provided
me invaluable feedback on my
research, but also the chance to
practice for the difficult exercise of
oral presentations. 

Importantly, during this meeting I
also had the opportunity to attend
the “Meet the expert” sessions where
invited speakers mingle with PhD
students and post-docs during
lunch, sharing with us their
experience, answering our questions
and giving precious advice regarding
our careers. 

Besides the renowned scientists,
the NAD metabolism and Signaling
conference is also the place to meet
many PhD students and post-docs to
share and compare our experience,
not only about the science but also
about what it’s like to be a PhD
student! To facilitate those ex-
changes, the conference was or-
ganized so that every day, lunch was
followed by a break of 3 hours
allowing for the attendants to meet
and discuss but also to enjoy the
beach located right behind the hotel!

In addition, a guided tour of the
hanseatic city of Lubeck was or-
ganized.

In summary, the NAD metabolism
and Signaling conference organized
by FASEB is probably the most im-
portant event for scientists interested
in this fascinating molecule. After
presenting my results and getting
feedback and advices, I came home
with many experiments and ideas in
mind, and I am absolutely confident
that the next few weeks in the lab will
be very interesting! In addition, I
have strengthened my professional
network, owing to the many people I
have met and talked to during those
5 days. 

I would like to thank NBS for
awarding such travel grants to
students, allowing us to attend such
conferences. Indeed, being
surrounded by experts in our res-
pective fields is a way to learn a lot,
get inspired and even motivated!
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Snails in the fast-lane:

Physiology and
Climate Change 
perspectives
Most people probably think of snails as slimy, soft, and slow-moving. This is
likely correct for most snail species, but there are a few others that put this
paradigm to shame. The humpbacked conch Gibberulus gibberulus gibbossus
not only leaps, as other members of the conch family – it literally jumps when
it gets a whiff of a cone snail, such as the marbled cone Conus marmoreus. A
beautiful, but to humpbacked conches venomous and deadly, predator. While
the behaviour is an interesting biological phenomenon, it also represents a
unique possibility of studying «exercise physiology» in a snail.

F
or respiratory physiolog -
ists, many basic questions
can be answered by simply
putting animals into

repirometers (a fancy name for a
chamber used to measure oxygen
uptake, as depicted in Fig. 1), Res-
pirometers allows us to investigate
oxygen demands under a variety of

environmental conditions. If certain
conditions are stressful or otherwise
energetically costly to deal with, it
would be detected as an increase in
oxygen demand.  Furthermore, it is
common to measure the difference
between the basic (i.e. resting)
oxygen consumption and the
maximum amount of oxygen that an

animal can extract, a difference that
makes up the animal�s aerobic
scope. The aerobic scope is im-
portant since it indicates how much
energy (in excess of basic needs)
that an animal is capable to devote
to the important things in life, like
feeding, growing and reproducing.
In fish, which I usually study, this is

Fig. 1. A) Humbacked conch, sitting quietly in a respirometer, unaware of the danger in form of a
marbled cone snail (the larger of the two), lurking around just on the other side. B) As soon as
odour from the cone snail (collected by siphoning the surrounding water) is injected into the res-
pirometer, the humpbacked conch reacts promptly, extending its foot in a series of vigorous jumps,
reaching higher than its own bodylength.  

A B

relatively easy to measure, as most
fish tend to swim to maintain
position whenever they feel a water
current (positive rheotaxis [1]). The
seas are now warming and
acidifying, and impacts of these two
potential stressors are of obvious in-
terest, in particular for sensitive
ecosystems like tropical coral reefs.
Some coral reef fish are notoriously
poor at handling any increase above
the high temperature that they
already live at – their aerobic scope
can be reduced to zero with even a 3
°C rise [2], meaning that  their full
respiratory capacity is needed just to
survive. The question is if this is the
case for other animals on a coral
reef. But the challenge is – how do
we measure aerobic scope in
animals that do not swim, animals
that in fact hardly do any detectable
«exercise» at all…. Say, snails?
The peculiar escape response in

the form of «leaping» exhibited by
several species from the family of
conchs, Strombidae, was described
as early as 1922 [3]. It was
nonetheless unknown to me and my
colleague, Göran E. Nilsson,
Department of Biosciences, Uni-
versity of Oslo, when we travelled to
Lizard Island Research Station on the
Great Barrier Reef. Our plan when we
headed off was to continue the in-
vestigations of physiological effects
of climate change (i.e. warmer and
acidified water) on coral reef fish,
that Nilsson in collaboration with
Australian researchers have been

working on for years. This plan was
emediately abandonded when our
Australian collaborators, Sue-Ann
Watson and Philip L. Munday,
introduced us to an odd little
creature, the humpbacked conch. A
snail that could jump! Driven purely
by curiosity, we just had to put this
animal in a respirometer and see
what happened to oxygen uptake
when we made it jump. In the back
of our heads we saw the possibility to
find out if future rises in temperature
and CO2 would reduce its aerobic
scope, a strong indication that it
would not do so well in a warm
acidified future. It was of course
crucial that the snails actually
increased their oxygen uptake during
jumping, and that we would be able
to measure the difference between
the minimum and maximum oxygen
demand.
Not only did the experiment work

– the snails completely surprised us
by having an aerobic scope
comparable to that of many fishes!
The humpback conch could increase
oxygen uptake up to 6-fold during
jumping [4], an ability that was not
impaired by either future projected
CO2 levels, or a very high
temperature of 38 °C (Fig. 2) – a
temperature at which many coral
reef fish are dead.The normal
temperature today in these tropical
waters is around 29 °C, and it seems
unlikely that these snails will
encounter 38 °C in their current
habitat even in a globally warmed

future. Current projections point at
32-33 °C at the end of this centure.
Their extraordinary temperature
tolerance could be linked to their
phylogentic relationship with other
gastrodpods, because some of these
are intertidal animals with high
temperature tolerances as they may
be air and sun exposed. Thus, the
humpback conch may have an
evolutionary backpack giving it an
advantage compared to coral reef
fish. 
Is a warmer and acidified future

all smooth sailing – or, jumping – for
the humpbacked conches then?
While the answer for that question
would be a solid yes based on aerobic
scope, a series of behavioural studies
that we have done in parallel with the
respirometry suggests that CO2 by
itself interferes with neural function,
increasing  the proportion of snails
that fail to respond by jumping away
when exposed to the smell of their
predator, the cone snail [5]. But if the
ability of some individuals to with-
stand the behavioral effects of CO2 is
heritable, we believe that natural
selection could secure the survival of
this species. Of course, the
consequences of the failure or
success of this one species on the
level of the ecosystem is a different
matter. Being a physiologist at heart,
admittedly, my attention has quickly
been diverted towards more basic
implications of our findings, such as
how conches with relatively simple
open circulatory systems, are able to
extract oxygen from the water at a
rate that is comparable to that of fish
with a much more sofisticated car-
diovascular system, and how this
capacity is maintained when these
snails are challenged by water
temperatures well above what they
ever have experienced. 

References
1. Arnold, GP: Biological Reviews 49
(1974) 515-576.

2. Nilsson, GE et al.: Global Change
Biology 15 (2009) 1405-1412.

3. Parker, GH: J Exp Zoology 36 
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10.1098/rspb.2013.2377.

Fig. 2: Oxygen taken up from the water by humpback conch when
resting (minimum) and jumping (maximum) at a normal
temperature of 28 °C and a high temperature of 38 °C. There was
no effect of elevated CO2 at either temperature. 
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Velkommen til
det arktiske
vintermøtet 
Tromsø 21.-24. januar 2016

Da var det NBS avdelingen i Tromsø sin tur til å arrangere vintermøtet i
2016. Vi skal avholde møtet 21.-24. januar 2016, på det nye hotellet The
Edge. Hotellet ligger på kaikanten midt i Tromsø sentrum med utsikt over
Tromsøsundet og til fjellene.
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M
øtet starter på
soldagen, dvs
den dagen sola
kommer tilbake

til Tromsø etter å ha vært
borte i 2 måneder!! Vi håper
sola titter frem under NSB
møtet i Tromsø og at du
kommer hit for å delta. 

Vi har 6 plenums foredrags-
holdere, som vil fortelle oss
om Inflammasjonsforskning,
detaljerte protein struktur
studier med bruk av free-
electon laser, immunologi, om
biomedisiner mot kreft biolo -
gien til mikroorganismer og
enzym inhibering. Vi skal ha
utstillere der flere av disse har
meldt seg på allerede, også blir
det mini sesjoner med bidrag

og siste nytt fra biokjemila-
bene i Norge. Møtet vil selv-
sagt ha en bankett på lørdag
og da stiller vi med live band
som gir god stemning. 

Minisesjonene er delt inn i
ulike tema: 1: Structural
Biology and Biophysics, 2: Cell
Biology, Neurology and Sig -
naling, 3: Molecular medicine,
4: Biotechnology and Biocata-
lysis, 5: Proteomics and Micro -
biology, 6: Computatio nal
biology og 7: Genetics and
Epigenetics. For hvert av disse
temaene ønsker vi både pos-
tere og foredrag.

Vi legger opp til en sesjon
med fokus på bioteknologi-
bedrifter der vi har invitert

Lytix Biopharma AS og det
Tromsø-baserte firmaet
Arctic Zy  mes til å ha innlegg
for oss. Både Lytix Biopharma
og ArcticZymes har bekreftet
at de kommer på møtet. 

Norges forskingsråd vil også
være på møtet og holde inn-
legg, samt være tilgjengelig for
spørsmål som vi har.

Vi ønsker dere alle vel-
kommen til «Norden paris»,
og til «Porten til Ishavet» som
er noen av kallenavnene for
Tromsø by, og til et faglig og
sosialt NBS kontaktmøte for
en god start på det viten-
skapelig året 2016. 

Terje Espevik
er professor i celle -
biologi ved NTNU 
Espevik er leder

for Senter for Mole -
kylær Inflamma-

sjonsforskning (SFF-CEMIR) som er
et Senter for Fremragende Forskning
(SFF). Målet med senteret er å forstå
mekanismene som starter en in-
flammasjon eller betennelse i
kroppen, og hvordan denne in-
flammasjons-reaksjonen er knyttet
til mange ulike kroniske inflamma-
sjons sykdommer. Kronisk in-
flammasjon eller betennelse er
knyttet til sykdommer blant annet
aterosklerose, diabetes type II, kreft,
overvekt, Alzheimer's sykdom og in-
flammatorisk tarmsykdom. Hoved-
fokuset er grunnforskning, med et
overordnet mål å få bedre metoder
for bedre diagnostikk og bedre be-
handling av sykdommer der in-
flammasjon spiller en viktig rolle. 
Espevik har nesten 100

medlemmer i sin forsknings gruppe
og er en av de mest siterte norske
forskere. 

Ilme Schlichting
er direktør på Max
Planck Institute for
Medical Research,
Department of
Biomolecular Me-

chanisms, Heidelberg, Tyskland. 
Schlichting forskning har som mål

å forstå hvordan proteiner oppnår sin
unike funksjoner og sine unike egen-
skaper. Mye av denne innsikten
kommer fra strukturer av reaksjons
intermediater. Schlichting var den
første som kombinerte Laue krys-
tallografi og “photolysis” da hun
studerte i) GTP hydrolyse av RAS
proteinet (21 kDa), ii) ligand binding
i myoglobin, og iii) studier av re-
aksjon intermediater av det HEME
bunede proteinet cytochrome P450.
Hennes siste studier involverer bruk

av «X-ray free-electron lasers»
(XFELs) i struktur biologi. I Tromsø
vil hun fortelle om protein strukturer
og dynamikk ved bruk av «X-ray
free-electron lasers».

Philippe Pierre er
gruppeleder ved
Centre d'Immuno -
logie de Marseille-
Luminy, Frankriket.
Hans hovedinter-
esse er dendrittisk

cellebiologi og hvordan cellene setter
mikrobielle data sammen til
immunologiske instruksjoner.
Autofagi er en viktig ned-

brytingsvei som er koordinert av
eksterne signaler, inkludert sult, ok-
sidativ stress eller deteksjon av pa-
togener. Få molekyler er kjent for å
bidra til mekanistisk regulering av
autofagi. 
Men protein domener som

inneholder protein 4 (RUFY4), er vist
å være positive regulatorer for
makro-autofagi i primære dendritt
celler. RUFY4 er et av de første opp-
dagede molekylene som fremmer
autofagi og påvirker endosomenes
dynamikk i en undergruppe av
immunceller

Harald Stenmark
er leder på Senter
for kreftbiomedisin
(CCB) ved UiO og
Oslo Universitets-
sykehus som er et

Senter for Fremragende Forskning
(SFF). 
CCB senteret har som mål å kom-

binere storskalaanalyser og detaljert
biologisk forskning for å forstå den
kompliserte dynamikken i kreft-
utviklingen. Å få omsatt dette til
pasientrettet forskning på avansert
kreft biomedisin er et hovedmål. Cel-
lemembraner er ikke bare barrierer
mellom celler og omgivelsene, men
de spiller også en viktig rolle i celle-

signalering, i migrering og i celle del-
ing. I Stenmark sin gruppe har de
fokusert på hvordan en celle kan ut-
vikle seg til en kreft celle, og på dy-
namikken til cellemembranene
under utvikling av svulster. Ned-
regulering av vekst faktor reseptorer
og posisjonering av organeller i celle
signalering er også studert. Vi vil få
høre eksempler på dys-funksjonalitet
i det komplekse maskineriet i som
kan forsterke kreft utvikling.

Tim Urich er pro -
fessor ved Institute
of Microbiology at
Ernst-Moritz-Arndt
University Greifs-
wald, Tysland, og

han har bakgrunn i mikrobiologi og
biokjemi. Han har en post doc 
peri ode fra Universitetet i Bergen
der han jobbet med metagenomikk
hos Christa Schleper.
Urich sin forskning spenner fra

biologi til mikroorganismer med
fokus på fysiologi og interaksjoner
mellom mikroorganismer direkte i
sine miljø. Han fokuserer på
mikrober fra jord og deres rolle i
karbon og nitrogen sykluser, og kon-
sekvenser for utslipp av klimagass.
Andre interesser er humane og dyrs
mikrober innen helse og sykdom,
samt fysiologi og økologi i
«methanogenic archaea». Noe av
dette vil dere få høre om på NBS
møtet i Tromsø.

På meldingsfrist for møtet var
tirsdag 24. november 2015, men
kjappe etternølere er også vel-
kommen.

Mere informasjon om møtet
finner dere på:
http://www.biokjemisk.no/contact

-meeting-2016/ eller ved å sende en
mail til nbscontactmeeting 2016 -
@gmail.com.

Inviterte foredragsholdere :
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Det 14. EMBO møtet om endocytose, med tittelen “The Multidisciplinary
Era of Endocytic Mechanisms and Functions” fant sted i Mandelieu-la-
Napoule, rett utenfor Cannes Sør-Frankrike 27.09. – 02.10.2015. Her kunne
de heldige utvalgte bli oppdatert i et felt som nå er i hurtig utvikling, og ut-
veksle ideer i de sene nattetimer etter lange dager med spennende foredrag.

S
elv om årets endocytose -
møte i regi av EMBO var
ganske selektivt når det
gjaldt deltakelse (230

søknader på 120 plasser), var den
norske forskningen godt re-
presentert med til sammen 8
deltakere. EMBO endocytose kon-
feransen arrangeres hvert annet år i
slutten av september. Tradisjonelt
deltar mange kjente forskere
regelmessig på denne konferansen,
og det forklarer den store
populariteten til dette møtet.  

Denne gangen var konferansen lagt
til Mandelieu-la-Napoule, like ved
Cannes i Syd-Frankrike og ble or-
ganisert av Ludger Johannes (Institute
Curie, Paris) og Marta Miaczynska
(IIMCB, Warszawa). Tittelen på årets
møte var “The Multidisciplinary Era
of Endocytic Mechanisms and
Functions”, en tittel som reflekterte

over de store fremskritt som er gjort
innenfor andre felt, i særdeleshet
fysikken og mikroskopiske metoder, og
hvordan disse har bidratt til store end-
ringer i endocytosefeltet. Passende til
både tittelen på møtet og lokaliteten
nær filmbyen Cannes, var møtet sterkt
preget av nye avanserte mikro-
skopimetoder, hvor vi fikk se
endocytiske prosesser både med
høyere oppløsning enn tidligere, og
også med høyere hastighet. Blant
annet viste Tom Kirchhausen
(Harvard Medical School, Boston)
hvordan han og hans medarbeidere
nå kan observere alle endocytotiske
prosesser som foregår i en levende
celle og følge disse i flere timer med en
ny type mikroskop (lattice light-sheet
microscope). Denne formen for mikro-
skopi tilbyr en høy oppløsning av
cellulære detaljer, høy hastighet av bil-
deopptak og er samtidig veldig
skånsom for cellene (lav

cytotoksisitet) og for fluoroforene (lite
bleking). En utfordring med denne
typen mikroskopi er at bildeseriene re-
sultater i enorme data filer som er
krevende å analysere og som krever
store mengder lagringskapasitet. 

Gillian Griffiths (Cambridge In-
stitute for Medical Research) viste
imponerende levende bilder av
hvordan en sekretorisk celle re-
organiserer cytoskjelettet ved den
immunologiske synapsen for å ef-
fektivisere sekresjon mot en
spesifikk celle. Vi fikk også se fantas-
tiske levende bilder av hvor dy-
namisk ER kan være i en
presentasjon av Jennifer Lippincott-
Schwartz (NIH, Bethesda), som kom-
binerer TIRF (total internal
reflection fluorescence microscopy)
med SIM (structured illumination
microscopy) for å øke både has-
tigheten av filmingen og den optiske

oppløsningen av biologiske
strukturer samtidig. Carsten Schultz
(EMBL, Heidelberg) presenterte nye
verktøy for å studere lipidenes rolle i
endocytose, mens Harald Stenmark
viste hvordan ESCRT kompleksene,
som er viktige særlig i sortering av
vekstfaktor reseptorer på endosomer,
også er viktige i reformasjon av
kjernemembranen etter celledeling.
I tillegg fikk vi se hans nye data på
dynamikken av disse kompleksene i
forhold til vekstfaktor reseptor
sortering og degradering. Anne
Simonsen presenterte nye data på
regulering av autofagi, og viste
hvordan endocytose og autofagi er
knyttede prosesser. Flere nye
endocytoseveier ble presentert på
dette møtet, og det ble diskutert om
hvorvidt vi har et stort antall forskjel-

lige endocytosespor, eller om det i
mange tilfeller kan være de samme
endocytoseveier som beskrives
under forskjellige navn. 

Møtets keynote lecture var en
presentasjon av Ira Mellman
(Genentech, San Francisco), som
viste hvordan endocytose og denne
type forskning kan bidra med viktige
fremskritt for sykdomsbehandling.
Han kombinerer endosomal basal-
forskning med industrielt forskning
i sin funksjon som forsker hos
Genentech innen kreftimmunologi. 

Konferansen varte i litt mer en fire
dager og var veldig intens med fo-
redrag fra kl. 9 til kl. 19:30 etterfulgt
av poster presentasjoner som offisielt
varte til kl. 23. Diskusjonene fortsatte

ofte til langt på natt og ble avsluttet
med nattbad i Middelhavet under
fullmånen av de få som ikke var
redde for høsttemperaturene i
vannet og luften. Som sosialt ar-
rangement ble det arrangert en eks-
kursjon til parfymebyen Grasse med
omvisning hos en parfymeprodusent
og mulighet til å rusle gjennom den
sjarmerende franske byen. 

Alt i alt var hele konferansen
vellykket og inspirerende for oss. Vi
fikk veldig god tilbakemelding på
posterne våre og utvidet nettverket
vårt. Vi kommer gjerne igjen om to
år!

Den norske delegasjonen (fra venstre til høyre): Kirsten Sandvig, Harald Stenmark, Espen Stang,
Eva Wenzel, Tore Skotland, Lene Grøvdal, Anne Simonsen og Oddmund Bakke

Nettverking i
løpet av en
kaffepause.

Tropisk
atmosfære i
behagelig
høstvær. 
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Reproduserbarhet
Kan vår forskning bli reprodusert av andre? Kan den reproduseres av oss
selv? Det er ikke helt opplagt at vi kan svare ja på disse spørsmålene.
Mangelen på reproduserbarhet av publiserte data har blitt blåst opp i en del
ikke-vitenskapelige tidsskrifter de siste årene, også viktige og trendsettende
resultater som ikke lar seg reprodusere. Dette er selvfølgelig bekymringsfullt
og har utløst en del initiativer fra forsker-hold, og særlig fra de som steller
med biologisk grunnforskning. Hensikten er å forbedre standarden for
hvordan man utfører og rapporterer grunnleggende forskning og sette viten-
skapelige tidsskrifter i stand til å øke transparens og ansvarsfordeling i be-
handling av artikler før publisering.

H
va mener vi egentlig
med reproduser bar -
het? Ter men kan deles
inn i 

- Analytisk reproduksjon, som 
innebærer en reanalyse av 
orignal-data.

- Direkte reproduksjon, dvs. gjøre 
eksperimentet om igjen akkurat 
som beskrevet.

- Systematisk reproduksjon, som 
gjør forsøket om igjen under litt 
andre forhold, for eksempel med 
en annen cellelinje, et annet 
genetisk konstrukt eller 
lignende.

- Konseptuell reproduksjon, som 
sikter mot å vise (eller mot-
bevise) at selve konseptet i en 
vitenskapelig artikkel er korrekt, 
for eksempel at et hormon virker
på et visst gen under  forskjellige
forhold i forskjellige organismer.

De fleste forsøk på å forbedre
mulighetene for å reprodusere
andres eksperimenter, har sett på
direkte reproduksjon og lite på de
andre punktene. Dette gjelder både
initiativet som ble tatt av tids-
skriftene Nature og Science sammen
med National Institutes of Health i

U.S.A. (se for eksempel
www.nature.com/news/reproducibi -
lity-1.17552#/Editorial). En etter -
 følg ende konferanse laget et felles
sett av ”Principles and Guidelines in
Reporting Preclinical Research”.
Disse retningslinjene anbefaler
metoder for å oppdage data -
manipulering og opprettelse av of-
fentlige arkiver over fulle datasett.
Harddisk-produsentene gnir seg i
hendene. Et initiativ fra American
Society for Cell Biology (ASCB)
resulterte i et ”White Paper” om re-
produserbarhet (www.ascb.org/re-
producibility/) og er hovedkilden til
denne artikkelen. ASCB sitt White
Paper hevder at det er sjelden at
mangel på reproduserbarhet skyldes
juks eller manipulering. Problemet
med juks menes å være godt over-
våket; det er andre grunner til
mangel på reproduserbarhet som må
identifiseres.

De aller fleste av oss har vel opp-
levd problemer med å reprodusere
egne resultater, for det er svært van-
lig. Men oftest er det andre som ikke
kan reprodusere våre resultater.
Ifølge ASCBs White Paper skyldes
dette først og fremst utilstrekkelig

beskrivelse av hvordan eks-
perimentet er utført. Dernest er
manglende tilgang på reagenser og
kjemikalier et stort problem.
Rapporten mener at dette kan nesten
elimineres gjennom åpenhet om
metoder og reagenser og gjennom
velvillig utveksling mellom la-
boratorier. Dette høres plausibelt ut
– forutsatt at den ønskete åpenhet
finner sted. Ytterligere ett viktig ele-
ment pekes ut: Opplæring av
studenter og doktorander i hvordan
de skal dokumentere sitt arbeid og
hva som er forskningsetisk riktig.
Rapporten bruker mye plass på et
annet, stort problem, nemlig den
”cherry-picking” som kan oppstå når
man skal publisere så ”høyt” som
mulig, dvs. i det tidsskriftet som har
høyest Impact Factor. Denne driv-
kraften er sterk og kan lett lede til
forvrengning av forskningsresultater.
Videre er de bekymret for at når det
er så sterke drivkrefter for å ”til-
passe” forskningsresultatene til
terrenget, er det bekymringsfullt at
det er få eller ingen negative re-
aksjoner mot dem som har tøyd re-
sultatene for langt. Man løper liten
risiko ved å overtolke resultatene, ut-
over eventuelt å ikke få dataene

publisert eller å få konklusjonene
motbevist lenge etterpå – etter at
Impact Factor-gevinsten er hovet
inn. Dette er et aspekt av den nåvær-
ende ”Culture of Science” som vi ikke
skal være stolt av og som vi skal
advare studentene mot. Store deler av
forskningsverdenen har stilt seg bak
the San Fransisco Declaration on
Research Assessment, DORA
(www.ascb.org/dora), som i klare
ordelag fordømmer jaget etter
Impact Factors.

Det er ofte et press for å skrive kort
og konsist, særlig hvis man har
ambisjoner om å komme inn i de
store tidsskriftene. Dette gjør at sek-

sjonen ”Materials and Methods” ofte
blir kort og mangelfull, til fortvilelse
for dem som ønsker å gjøre liknende
eksperimenter. Når i tillegg
kvaliteten i review-prosessen ser ut
til å synke, får vi et problem. Tids-
skriftene er oppmerksom på dette og
er i ferd med å skjerpe seg (og
reviewerne). 

Dersom vi neglisjerer problemer
med reproduserbarhet, vil forsk-
ningen rammes. Når det blir allment
akseptert at forskning ikke kan re-
produseres, er troverdigheten tapt og
forskning blir uten påvirkningskraft.
Det er ikke ønskelig, og vi ser
tendenser til forskningsforakt

allerede. Tillit er kanskje det forsk-
ningen trenger mest av alt. Vi for-
bruker store pengesummer hvert år
og er forpliktet til å levere solide re-
sultater tilbake, resultater som er
pålitelige og som kan benyttes i
videre bygging av samfunnet vårt.
Det er verdt å merke seg at ASBCs

White Paper oppfordrer alle viten-
skapelige enheter (institutter, for-
eninger, fagområder, etc.) om å
”Educate the membership about
examples of community-based
standards”. Dette er en oppgave for
Norsk Biokjemisk Selskap og også
ditt ansvar som NBS-medlem.

Harald Stenmark tildelt
Forskningsrådets pris for
fremragende forskning

Harald Stenmark har de siste årene mottatt en rekke priser nasjonalt og
internasjonalt. Nå er han tildelt Forskningsrådets pris for fremragende
forskning (Årets Møbius 2015). Prisen er på 1 million kroner. I begrunn-
elsen står det bl.a.:

Stenmark har gjort viktige oppdagelser om regulering av cellevekst og cel-
ledeling, mekanismer for å ta opp og transportere proteiner i celler, og hvordan
signaliseringsprosesser i cellen henger sammen med disse prosessene. Pris-
vinneren har også bidratt vesentlig til forståelsen av nedbrytningsprosessene
i cellene.Stenmark har i mange år vært en av de internasjonalt ledende fors-
kerne innenfor disse svært kompetitive områdene. Han er også en miljøbygger
som har etablert fruktbart samarbeid på høyt nivå lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. 

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén uttalte: Re-
sultatene kan bli viktige for behandling av kreft og andre sykdommer. Han får også prisen fordi han er en miljø-
bygger. Han har bygget opp et verdensledende forskningsmiljø ved Senter for kreftbiomedisin på
Radiumhospitalet.

NBS-Nytt gratulerer!

Redaktøren
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European 
workshop on
bacterial protein
toxins
Et reisestipend fra NBS ga meg muligheten til å reise på European Workshop
on Bacterial Protein Toxins (ETOX17) som fant sted 20-24 juni 2015 ved
den fantastiske helligdomen Bom Jesus do Monte ved byen Braga i det nord-
lige Portugal. Området for konferansen og hotellene deltakerne var fordelt på
var utrolig flott, og lå fint til i en åsside like utenfor byen. Jeg reiste sammen
med min kollegaTove Irene Klokk til denne konferansen som kunne by på 31
inviterte forelsere, 12 muntlige presentasjoner valgt ut fra innsendte abstracts
og 78 postere. 

E
tter å ha blitt ønsket vel-
kommen av Claudio
Sunkel, holdt Klaus
Aktories (Albert-Lud -

wigs-University of Freidburg, Ger -
many) en veldig entusiastisk
forelesning om forbindelser mellom
bakterietoksiner og cytoskjellettet,
og satte med det standarden for en
lang rekke svært interessante
presentasjoner. Videre fortsatte en
hyllest til Joseph Alouf som var med
og startet det første ETOX-møtet i
1983, og så til vår avdelings tidligere
sjef Sjur Olsnes, som begge dess-
verre gikk bort i 2014. Det var John
Collier fra Harvard Medical School

som holdt en svært rørende og
usedvanlig fin minnetale for Sjur
Olsnes. Det var lett å forstå at de i til-
legg til å være tidligere kollegaer
også hadde et nært vennskap. 

Programmet varte fra 09.00 om
morgenen til 19.30 på kvelden. Alle
presentasjoner ble holdt i plenum.
Forelesningene var organisert under
5 hovedinndelinger, der titlene på de
forskjellige bolkene var: ”Genetics,
Expression and Secretion,” ”Recep -
tors, Trafficing and Translocation
Mechanisms,” ”Targets, Signaling and
Host Cell Responses,” ”Pathogenesis
and Immunity,” og til sist ”Ap-

plications.” Her fantes altså noe for
enhver interesse.

Atmosfæren var uhøytidlig og av-
slappet, og man fikk mulighet til å bli
godt kjent med de andre deltakerne
under lunsj-, middagsbuffeten, og
kaffepauser innimellom i pro-
grammet. I tillegg var det tre pos-
tersesjoner med mange livlige og
stimulerende diskusjoner. Her fikk
også jeg for første gang anledning til
å presentere en poster. Muligheten til
å kunne diskutere mine resultater
med dyktige mennesker med for-
skjellig bakgrunn ble en svært
positiv og lærerik opplevelse for meg.
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I følge komitteen som skulle be-
dømme posterne og kåre en vinner,
var kvaliteten på posterne dette året
usedvanlig høyt. Det ble så vanskelig
å kåre kun én vinner, at hele 6
stykker ble premiert!

Jeg hadde gleden av å treffe den
svært karismatiske Giampietro
Schiavo (University College London,
UK), som holdt en utrolig spennende
forelesning om tetanus toksin
reseptorer i neuromuskulære junc -
tions. Særlig spennende var
presentasjonen av et peptid som så
ut til å inhibiere effekten av toxinet,
og kunne vise spesifikk beskyttelse
mot tetanus-indusert spastisk para-
lyse i mus. Schiavo hadde også et
svært viktig poeng angående
deltakerne på konferansen, og det
var det store mangfoldet i bak-
grunnen, både i forelesninger og
poster-presentasjoner. Temaene som
ble dekket var innom både
molekylær, biokjemisk og strukturell
biologi i tillegg til vevsbiologi, og
denne diversiteten ble for meg en av
de store styrkene for denne kon-
feransen. 

Et annet høydepunk for meg var
Anne Müller (University of Zurich,

Switzerland) sin forelesning om
Helicobacter pylori som er kjent for
å være assosiert med magesår, og i
noen tilfeller også magekreft. Det var
svært interessant å høre om hvordan
resultater fra nye studier har indikert
at denne bakterien også kan være til
fordel for sin vert, både ved å be-
skytte mot astma og andre alleriger,
i tillegg til kronisk inflammatorisk
tarmsykdom. Hennes gruppe har
nylig presentert de første es-
perimentielle indikasjoner på at mus
infisert med H. pylori ikke utvikler
allergen-indusert astma. Det ble
tydelig for meg  hvor kompleks, og
ikke minst fantastisk samspillet mel-
lom tarm og tarmflora er! Jeg synes
det er en spennende tanke at dette
kan være viktig ikke bare for å opp-
retholde et frisk tarmsystem,  men
også for funksjoner i helt andre deler
av kroppen, og for individets helse
generelt. 

En annen forelesning jeg vil trekke
frem ble holdt av J.A.G (Jos) van
Strijp (Medical Microbiology UMC
Utrecht, the Netherlands). Han viste
hvordan gruppen hans har klart å
demonstrere at toksiner produsert av
stafylokokker virker ved å rette seg
mot immunforsvaret ved å spesifikt

drepe fagocytter, og kan derved for-
årsake sykdom hos mennesker ved å
unngå immunforsvaret. Foreles-
ningen var ikke bare interessant og
lærerrik, den var også veldig
morsom.

Da det faglige programmet tok
opp det meste av tiden vi hadde, fikk
vi likevel tid til en utflukt til Porto,
som ligger en time med buss fra
Braga. Her fikk vi tid til å vandre
rundt på egenhånd noen timer, og
fikk sett noen utrolig flotte kirker og
områder av den svært sjarmerende
byen. Senere på vi kvelden møttes vi
igjen til omvisning i vinkjelleren til
portvinsprodusenten Taylors, der vi
også spiste en fantastisk middag.
Siste kvelden av konferansen ble av-
sluttet med en real grillfest på selv-
este St.Hans-aften, der det ble både
live-musikk og dans. 

Kort oppsummert vil jeg si at det
var en veldig bra konferanse som jeg
hadde stort utbytte av, både faglig og
sosialt. Jeg kan varmt anbefale de
som måtte være interessert i å ta
turen til Paris for neste ETOX-møte i
2017. 

Grillfest på St.Hans-aften.
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Martin David Kamen (1913-2002)
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En glykobiologs
drømmedag
Den 18. mai var det duket for en glykobiologs drømmedag på Blindern. Med
støtte fra NBS, NKS, MLS og Kjemisk institutt, UiO hadde Ute Krengel satt
sammen et drømmelag av internasjonale foredragsholdere ispedd lokale,
unge forskere som presenterte strålende glykorelatert forskning. Symposiet
var arrangert på vegne av Glykonor, en sammenslutning forskningsgrupper
ved UiO med prosjekter koblet opp mot karbohydrater. 

S
ymposiet ble avholdt i for-
bindelse med årets Hassel-
forelesning av Peter
Seeberger fra Max Planck

institutt i Potsdam. Selve Hassel-
forelesningen var satt til den 19. mai,
men Seeberger ga oss en smakebit
på forelesningen med sitt ekstra-
foredrag ”The Logic of Automated
Glycan Assembly”. Seeberger og
gruppen hans har over de siste ti-
årene jobbet med å syntetisere kom-
plekse karbohydrater. Slike
karbohydrater har vist seg å være
lovende i vaksineutvikling, og er
spesielt relevante i kappløpet mot
antibiotikaresistens. Oligo sakka -
rider kan potensielt være ekstremt
komplekse, både på grunn av de
mange ulike monosakkaridene som
finnes, men også på grunn av de
ulike bindingene mellom mono -
sakkaridene og muligheten for for-
greninger. Seeberger forklarte i sitt
foredrag hvordan de elegant
syntetiserer oligosakkarider ”som
perler på en snor” med stor
spesifisitet, nøyaktighet og presi-
sjon. Mulighetene med denne tek-
nologien er store; syntetiserte
oligosakkarider kan blant annet
brukes i produksjon av antistoffer, til
å forbedre vaksiner eller som
glykan-mikroarrays.
Glykobiologi er et stort fagfelt som

det er vanskelig å dekke med et én
dags symposium. Allikevel re-

presenterte foredragsholderne en
god blanding fra flere grener av
glykobiologien. Symposiet startet
med glykosaminoglykaner, lange
ikke-forgrenete polysakkarider av
repeterende disakkaridenheter. Lena
Kjellén fra Uppsala Universitet har
arbeidet med proteoglykaner i fire
tiår, og åpnet med den spennende
tittelen “No life without heparan
sulfate”. Hun ble etterfulgt av
Charlotte B. Jendresen fra UiO som
viste viktigheten av proteoglykaner
og hvordan de kan påvirke syk-
dommer i foredraget "Heparan
sulfate degradation reduces amyloid
deposition in Alzheimer disease
mouse models".
NMBU og Ås-miljøet var re-

presentert med førsteamanuensis
Gustav Vaaje-Kolstad med presenta-
sjonen "Recent insights into the
structure and function of lytic po-
lysaccharide monooxygenases". Lytic
polysaccharide monooxygenases
(LPMO) er en gruppe relativt nyopp-
dagede og spennende enzymer som
”høvler” løs på sukker-kjeder i po-
lysakkarider som kitin og cellulose.
Polysakkaridkjedene i kitin og
cellulose er vanligvis spesielt tette, og
er derfor lite tilgjengelige, men
LPMO skaper lettere tilgang for
andre nedbrytende enzymer.
Lektiner, en gruppe proteiner som

binder karbohydrater, er et viktig
verktøy i glykobiologien. Annabelle

Varrot fra CERMAV i Grenoble
introduserte lektinene med fo-
redraget “Fungal lectins: therapeu -
tical targets and potential
applications”, der hun anslo at bare
ti prosent av alle lektiner er kjent.
Varrot og hennes gruppe jobber med
å identifisere og karakterisere
lektiner fra sopp. Hun demonstrerte
blant annet hvordan PVL
(Psathyrella velutina lectin) binder til
noen typer tumorvev, men ikke friskt
vev, og er derfor en potensiell
kreftmarkør. Kreft forandrer det ut-
trykte glykomet, både på lipider og
proteiner, for eksempel blir N-acetyl-
glukosamin eksponert i noen typer
tumorvev, og PVL har blitt vist å
binde sterkt til disse.
Protein-karbohydrat- inter-

aksjoner ble fulgt opp av Julie E.
Heggelund fra Kjemisk institutt, UiO
med foredraget "Blood group
oligosaccharide binding to cholera
toxin revealed by X-ray crys-
tallography". Ved en rekke røntgen-
strukturer og bindingsstudier har
Heggelund vist at koleratoksin, ut-
skilt av kolerabakterien, binder til
blodtypemolekyler i tarmene våre.
Disse molekylene er glykaner, og i til-
legg til å være uttrykt på røde blod-
celler, blir de også presentert både på
overflaten av tarmceller, og i
slimlaget som beskytter dette.
Luisa Ströh fra Universitetet i

Tübingen brakte publikum over i

Jan Haug
Anonsen

Julie Elisabeth
Heggelund

virusenes verden med foredraget:
"Structural and functional analysis
of glycan receptor engagement by
Trichodysplasia spinulosa-associated
polyomavirus", og viste detaljert
hvordan virus binder glykaner på
vertscellene. Ten Feizi, leder av
glycoscience laboratoriet ved Im-
perial College, London er en av
glykobiologiens “grand old ladies” og
har hatt stor betydning for
glykobiologi-feltet. I sitt foredrag
“The NGL-based glycan arrays in
their second decade – Highlights”
fortalte hun historien om hvordan
hennes gruppe introduserte
neoglykolipid-teknologien, en slags
microarray for glykaner, som har
blitt brukt til å identifisere verts-
reseptorene til for eksempel in-
fluensavirus.
Robert Woods fra University of

Georgia, Athens fokuserer på beregn-
ingsorientert karbohydratkjemi. I sitt
foredrag “A role for underlying glycan
structure in influenza binding:
extending the species specificity
paradigm” viste han hvordan be-
regningsorientert kjemi og
modellering av komplekse glykan-

protein-interaksjoner ledet til ny for-
ståelse av artsspesifisitet til influensa
A -virus og hvorfor noen mutasjoner
vil kunne forandre denne. Fugl og
menneske har ulik koblede terminale
sialinsyrer i membranbundne glyko-
konjugater, noe som vanligvis
fungerer som en barriere for smitte
av influensavirus mellom artene.
Som eksempel viste han hvordan to
enkle mutasjoner i ”døråpneren”
hemagglutinin (HA), et glykoprotein
på virusoverflaten som binder
terminale sialinsyrer i vertcellemem-
branen forandret et influensavirus’
artsspesifisitet fra fugl til menneske,
og slik forårsaket spanskesyken.
Woods’ modellering kunne også gi
en god forklaring på den pussige ob-
servasjonen at HA fra artsspesifikke
influensavirus kryssreagerer med
den motsatte arts glykaner i glykan-
arrays. Woods presiserte at modeller
ikke forteller sannheten, men at gode
modeller vil kunne testes i etterkant.  
Markus Aebi fra ETH Zurich av-

sluttet symposiet med foredraget
“The making of N-glycoproteins” om
hvordan N-linket glykosylering fo-
regår i alle tre av livets domener. Han

viste likhetene mellom eukaryot- og
prokaryot N-linket glykosylering
som for eksempel at oligiosakkarid-
transferasen, som setter glykanet på
asparagin i sekvensen NXS/T, har
homologe domener. I eukaryot N-
glykosylering er, enkelt forklart,
påsetting av glykanet i ER kon-
servert, mens prosesseringen i Golgi
er forskjellig i ulike celler og vev. Aebi
viste at for prosesseringen av
glykanene i Golgi er den omkring-
liggende aminosyresekvensen viktig.
Interessant nok er ikke bare proses-
seringen av N-glykaner mellom
celler forskjellig, men de ulike setene
på samme protein blir også proses-
sert forskjellig i samme celle. 
Dagen ble avsluttet med en pos-

tersession med forfriskninger, der
stipendiater fra universitetet
presenterte sine glykobiologi-rela -
terte forskningsprosjekter. Vi fikk
blant annet høre om glykaner som
biomarkører for Alzheimer’s, og
lektiner fra sopp som tar knekken på
deres byttedyr. Vi takker alle bidrags-
ytere, deltagere og sponsorer for en
fin og innholdsrik dag.
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Kontroll av lege-
midler i Norge
Laboratoriet ved Statens legemiddelverk –
rolle og funksjoner

Statens legemiddelverk (SLV) er forvaltningsorganet på legemiddelområdet.
Laboratoriet ved SLV utfører kontrollanalyser av legemidler på markedet, og
i det følgende beskrives denne kvalitetskontrollen. I tillegg har laboratoriet
på oppdrag fra Mattilsynet analysert kosttilskudd i tilfeller hvor det har vært
mistanke om forfalskning med legemiddelstoffer, noen eksempler på dette
omtales også.

K
valitetskontroll av lege-
midler har lang tradis-
jon i Norge og er
hjemlet i Legemiddel-

forskriften (FOR 2009-12-18 nr
1839: Forskrift om legemidler ).  SLV
godkjenner og overvåker
legemidlene og skal bidra til riktig
og økonomisk legemiddelbruk. Det
føres tilsyn med produksjon, ut-
prøving, omsetning og markeds-
føring av legemidlene. Riktig kvalitet
av legemidlene er en viktig forutset-
ning for at de virker som de skal og
er trygge å bruke for norske
pasienter. Ved analyser i laboratoriet
ved SLV kontrolleres det at
legemidlene oppfyller godkjent
spesifikasjon som ligger til grunn
for markedsføringstillatelsen, her-
under at de holder farmasøytisk-
tekniske prøver for den aktuelle
legemiddelformen, at de inneholder
riktige stoffer i riktige mengder og
at eventuelle forurensninger er

innenfor tillatte grenser. Tidligere
ble all kvalitetskontroll av legemidler
utført nasjonalt, dels ved testing av
nye preparater på markedet og dels
ved en rullerende etterkontroll som
innebar at hvert preparat ble ana-
lysert med noen års mellomrom.
Etter hvert som det europeiske lege-
middelsamarbeidet ble utviklet, har
det gått i retning av mer fokuserte
analyseprogrammer og en mer
risikobasert tilnærming ved utvelg-
else av preparater til kontrollanalyse
og en arbeidsdeling mellom
landene.

Europeisk samarbeid:
”OMCL”-laboratorier
Laboratorievirksomhet er ressur-
skrevende med hensyn til utstyr,
personell, kompetanse og et stadig
økende antall preparater. På bak-
grunn av dette var det derfor øns-
kelig med en arbeidsdeling mellom
laboratoriene i kontrollen av lege-

midler, slik at man i fellesskap kan
dekke hele spekteret av analyser og
få en god utnyttelse av den samlede
tekniske ekspertisen. Legemid-
delfeltet er internasjonalt, både god-
kjenning av preparater og kontroll
bygger på europeisk samarbeid.
Legemiddelverket deltar aktivt i det
europeiske laboratoriesamarbeidet,
som gjennom utviklingen de senere
år har fått stadig større betydning i
kontrollen av legemidler. Sam-
arbeidet er organisert i et nettverk
der laboratoriene har status som et
OMCL (Official Medicines Control
Laboratory). Et OMCL-laboratorium
er definert som følger: ” An Official
Medicines Control Laboratory
(OMCL) is a public institution,
which performs laboratory testing
of medicinal products on behalf of
competent authorities and in
fulfilment of other national obli-
gations, independently from the
manufacturers or Marketing

Authorisation Holders. Testing is
carried out in the interest of official
market surveillance of medicinal
products in relation to the safety of
human and/or animals, prior to
and/or after marketing of the res-
pective medicines and is demonst-
rated to be free from conflicts of
interest..” OMCL-nettverket er
underlagt Europarådet i Strasbourg.

Et OMCL er altså et uavhengig
kontrollaboratorium for legemiddel-
analyse. Uavhengigheten sikres både
ved statusen som offentlig myndig-
hetslaboratorium og ved finansi er -
ingen gjennom offentlige bevilg-
ninger. Det legges stor vekt på å
unngå interessekonflikter og å ivareta
konfidensialitetshensyn i så vel stra -
te giarbeid som i tilrettelegging av
programmene for markedsovervåk-
ing. I tillegg til uavhengighet stilles
det krav til kvalitetssikring av kon-
trollaboratoriet (ISO/IEC 17025 og
spesifikke OMCL-retningslinjer). Så

vel generell kompetanse i legemid-
delanalyse som spisskompetanse på
utvalgte områder er en viktig for-
utsetning for å kunne bidra i nett-
verket på en tilfredsstillende måte.

Analysene som utføres i et OMCL
er komplementære til utredningen av
søknaden om markedsføringstillat-
else og vedlikeholdet av denne tillat-
elsen. De inngår som en del av den
konstante overvåkingen av markeds-
førte preparater og skal bidra til å
sikre at de fastsatte kvalitetskravene
i markedsføringstillatelsen (spesifi-
ka sjo nene) blir oppfylt under
ordinær produksjon. Analysene er
ikke bare en kontroll av preparatene,
men også av produsentenes inn-
sendte analysemetoder. Det at tes-
tingen skjer uavhengig av dem som
har vært involvert i utviklings-
arbeidet for preparatet, gir også en
merverdi i form av utvidet viten-
skapelig kunnskap om legemidlet.

Laboratoriet ved SLV deltar årlig i
analyse av sentralt godkjente lege-
midler. I OCABR (Official Control
Authority Batch Release)-ordningen
kontrollerer og frigir vi produksjons-
partier for vaksiner som brukes i
barnevaksinasjonsprogrammet. Tes-
ting av legemidler godkjent ved
gjensidig anerkjennelses-prosedyre
og desentralisert prosedyre foregår
ved at prøver fra det norske marked
sendes til andre europeiske la-
boratorier for analyse, og tilsvarende
blir preparater mottatt fra andre land
inkludert i analysene som utføres i
Norge. De ulike OMCL-laboratoriene
kan tilby spesialkompetanse på
spesifikke områder.
Legemiddelverkets Biologisk la-

boratorium utfører vaksinekontroll
og cellebaserte analyser for bio -
logiske legemidler og Kjemisk la-
boratorium utfører analyser av
metallforurensinger med ICP-MS.

Forutsetninger for et godt sam-
arbeid er gjensidig anerkjennelse og
tillit mellom laboratoriene. Gjennom
kvalitetssikringsarbeid, ferdighets-
testing og arbeid etter felles,
harmoniserte standarder bygges
denne tilliten. Legemiddelverkets la-
boratorium har ved kvalitetsrevisjon
(MJA) dokumentert tilfredsstillende
kvalitetssystem i overensstemmelse
med ISO/IEC 17025 og supplerende
OMCL-retningslinjer. Vi deltar jevn-
lig i ferdighetstester for de metodene
som er aktuelle for vårt la-
boratorium, og i ringtester hvor opp-
gaven er å identifisere og eventuelt
kvantifisere ukjente prøver, SUP
(Suspicious Unknown Products).
SLV bidrar også aktivt i arbeidet med
Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.)
gjennom deltakelse i kommisjonen
og utvalgte ekspertgrupper.

Forfalsket legemiddel fra Afghanistan.
Tre ulike flasker med Halotan ble mottatt fra et
sivilt sykehus i Afghanistan (preparatet brukes
til bedøvelse av fødende kvinner). Relativ tetthet
for halotan er 1,872-1,877. I to av flaskene ble
tettheten bestemt til 1,328 og 1,483, som
indikerer hhv. diklormetan og kloroform. Den
tredje flasken ble målt til 1,869 som stemmer
med halotan. Stoffene ble bekreftet med GC-MS
analyse.
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Globalisering og utfordringer
En stor del av legemidlene
produseres i Asia. Det har vist seg,
bl.a. ved inspeksjon av produksjons-
steder, at produksjonen av
preparater og virkestoffer ikke alltid
foregår i henhold til europeisk GMP-
standard. En viktig oppgave for
OMCL-nettverket de senere år er å
analysere virkestoffer. Forfalskede
legemidler omsettes i stadig større
omfang. Dette problemet er særlig
stort i utviklingsland og land hvor
det ikke foretas systematisk kontroll
av legemidlene. Figur 1 illustrerer et
eksempel på en forfalskning av et
bedøvelsesmiddel (oppdraget ble
mottatt fra Forsvarets Sanitet). De
seneste år har vi sett en tendens til
at analyser hvor det er mistanke om
forfalskede legemidler har blitt en
stadig viktigere oppgave for OMCL-
laboratoriene. Analysene krever
spesialkompetanse og avansert ut-
styr. I dette arbeidet benyttes blant

Nasjonale funksjoner
For nasjonalt godkjente legemidler
og apotekfremstilte preparater blir
Legemiddelverkets kontrollansvar et
rent nasjonalt anliggende. Prepa -
ratene tas inn i det planlagte årlige
analyseprogrammet. Ved utvelgelse
av apotekpreparater til analyse
legges det særlig vekt på å kon-
trollere preparater som kan være
produksjonsteknisk krevende. Det
gjelder for eksempel preparater med
et lavt innhold av virkestoff eller
med risiko for ujevn fordeling av
virkestoffet. I fokus står også
preparater som skal gis til sårbare
grupper, spesielt barn.

Andre nasjonale funksjoner in-
kluderer analyse av medisinert fôr til
fisk og beredskapsanalyser. Medi -
sinert fôr til fisk fremstilles ved at en
premiks, et legemiddel med
markedsføringstillatelse, blandes
med fôrstoffer for å få det bruks-
ferdige preparat. Medisinfôret blir
kontrollert med hensyn på innhold
av virkestoff i forhold til deklarert
mengde. I henhold til EU-direktiv
90/167/EØS er Legemiddelverket,
som nasjonal ansvarlig myndighet,
pålagt å utføre kontrollanalyser av

medisinfôr hos produsent, dis-
tributør og sluttbruker. 

Det overordnede målet om at lege-
midler som brukes i Norge skal ha
god kvalitet, være trygge å bruke og
ha forventet virkning, gjelder også
ved pandemier, ulykker/hendelser
som resulterer i radioaktivt nedfall
og eventuelle andre krisesituasjoner.
Formålet med beredskapsanalyser
for visse utvalgte legemidler er at vi
skal være i stand til å utføre den
nødvendige kvalitetskontrollen av
preparatene under ekstraordinære
situasjoner som kan kreve bruk av
disse legemidlene i stort omfang, på
kort varsel og eventuelt utenfor vil-
kårene som ligger til grunn for
markedsføringstillatelsen, for ek-
sempel bruk utover godkjent
holdbarhetstid. Legemiddelverkets
laboratorium har beredskap for å
kunne utføre aktuelle analyser ved
behov. Det gjelder spesielt antivirale
legemidler og kaliumjodidtabletter
som inngår i det nasjonale bered-
skapslageret.

Det er viktig å opprettholde en
generell analyseberedskap og bred
kompetanse i legemiddelanalyser for

ved behov å kunne analysere
preparater i saker som gjelder
kvalitetssvikt. Slike analyser skjer
gjerne i samarbeid med legemiddel-
inspektørene, som har hoved-
ansvaret for dette saksfeltet. 

Forespørsler om analyseopp-
drag fra nasjonale aktører
Laboratoriets spesialkompetanse er
etterspurt når eksterne aktører i
Norge har behov for å få utført lege-
middelanalyser. Legemiddelverket
får forespørsler om analyseoppdrag
fra Helsevesenet, De regionale lege-
middelinformasjonssentre (RELIS),
Mattilsynet, Tollvesenet, Forsvaret og
Politiet. Undersøkelsene kan for ek-
sempel dreie seg om hvorvidt et
preparat inneholder riktig lege-
middel i riktig mengde på bakgrunn
av unormalt kraftig eller redu -
sert/manglende effekt eller at det
har oppstått uventede reaksjoner
eller bivirkninger hos pasienten. Et
økende antall henvendelser gjelder
analyser av kosttilskudd, hvor det er
mistanke om innhold av ulovlig
tilsatte legemiddelstoffer.

annet GC og HPLC med MS-de -
tektorer.
Ministerkomiteen under Eu-

roparådet har vedtatt en konvensjon
om forfalskning av legemidler og lig-
nende forbrytelser som innebærer
fare for folkehelsen, MEDICRIME-
konvensjonen. I OMCL-nettverket
diskuteres det hvordan nettverket
kan støtte implementeringen av kon-
vensjonen. Det pågår allerede en
rekke aktiviteter i forbindelse med
forfalskede legemidler, så som be-
kreftende analyser av mistenkelige
prøver samt større overvåkningsstu-
dier som omfatter preparater med
risiko for å bli utsatt for forfalskning,
for eksempel legemidler mot erektil
dysfunksjon og vektreduksjon. Et
annet viktig tiltak er informasjons-
utveksling om kontrollanalyser av
forfalskede legemidler og rap -
portering i en felles database.

OMCL-nettverket er bare én av
flere parter innen det regulatoriske
området for legemidler i Europa,
men kan bidra til gode resultater for
pasienter og forbrukere i samarbeid
med andre ansvarlige myndigheter
nasjonalt og internasjonalt, og med
aktører fra andre sektorer som politi
og tollvesen. Ett eksempel på slikt
multisektorielt og internasjonalt
samarbeid er Operasjon PANGEA,
hvor WHO, Interpol/Politiet, Toll-
vesenet og de europeiske legemiddel-
verkenes inspektorat og OMCL deltar
i felles aksjoner for å avdekke illegal
legemiddelimport, forfalskede lege-
midler og kosttilskudd med ulovlig
tilsetning av legemidler. Legemiddel-
verkets laboratorium har analysert
tilsendte prøver fra tollbeslag og
bidratt til å avsløre flere preparater
med ulovlig tilsetning av legemidler
(Fig. 2). Et annet eksempel på for-
falskninger og illegale produkter:
Tollvesenet i Oslo samlet tilfeldige
preparater for erektil dysfunksjon i
en uke. Av 20 analyserte produkter
inneholdt ca. halvparten for mye/ lite
av deklarert aktiv substans, andre
stoffer enn deklarert eller ingen ak-
tive stoffer.

Beslag fra Tollen.
Preparatet til venstre inneholdt ca 250
mg sildenafil/kapsel (virkestoffet i
Viagra). Dette er 2,5x høyere enn høyeste
anbefalt dose for Viagra. Preparatet til
høyre inneholdt ca 110 mg nor-sildenafil
som er en analog av sildenafil.

NBS-Nytt søker redaksjonsmedlem 
fra Tromsø

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

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

Henvendelser om dette rettes til redaktøren. 
E-post: tore.skotland@rr-research.no. 
Telefon: 992 72 647. 
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Medisinrester i
tankmelk
Når en melkeprodusent oppdager et sjukt dyr tilkalles praktiserende veterinær for å stille
diagnose og iverksette behandling. Opplysninger om hvilke diagnoser som stilles og hvilke
medisiner som har blitt benyttet hos det enkelte individ rapporteres inn til henholdsvis
Husdyrkontrollen i TINE og Mattilsynet. Husdyrkontrollen i TINE har derfor god over-
sikt over sjukdomsforekomsten i den norske melkekupopulasjonen.

L
egemiddelverket fastsetter
tilbakeholdelsestider for
preparater som får
markedsføringstillatelse i

Norge. Veterinærer finner de
fastsatte tilbakeholdelsestidene i
pakningsvedlegget eller i felles-
katalogen for veterinærmedisinen.
Når et dyr har blitt behandlet med
antibiotika eller andre legemidler gir
veterinæren skriftlig beskjed til
bonden om tidligste dato for
levering av melk og kjøtt.
Veterinæren kan velge å sette lengre
tilbakeholdelsestid enn legemiddel-
verket har fastsatt. Tilbakeholdelses-
tidene ved behandling av ulike
sjukdommer er altså avhengig av
hvilke preparater som velges (og av
veterinærens vurdering av
pasienten) og omtales derfor ikke
videre.

Den mest vanlig registrerte sjuk-
dommen i Husdyrkontrollen er mas-
titt (jurbetennelse). Derfor er det
denne sykdommen som vil bli dis-
kutert videre i denne artikkelen. I
henhold til Legemiddelverkets
terapianbefalinger er benzyl -

penicillin førstevalget for behandling
av mastitt. Dersom det påvises
penicillinresistente bakterier
anbefales mer bredspektrede
antibiotikum som intramammært
bruk av amoksicillin og klavulansyre
eller systemisk bruk av trimeto-
prim+sulfa. Normal varighet på be-
handlingen er 3-5 dager. Ofte
innledes behandlingen med int-
ramuskulær injeksjon og fortsetter
med lokal behandling av juret. TINE
har et eget laboratorium, Tine Mas-
tittlaboratoriet i Molde, som tar imot
melkeprøver fra dyr med (mistenkt)
mastitt, identifiserer hvilken bakterie
som forårsaker sjukdommen og ut-
fører resistensundersøkelse. All melk
som kommer inn til Tine meieriene
kontrolleres for innhold av
antibiotika. Ut fra en grundig
risikovurdering er det penicilliner
som blir analysert i Tines kontroll-
regime. Salgstall på intramammarier
fra 2014, mottatt fra Folkehelseins-
tituttet, viser at alle intramammarier
solgt i 2014 har penicillin som kom-
ponent og vil derfor bli detektert i
våre analyser. Over 95 % av all sys-
temisk administrert antibiotikum

inneholder også penicillin. Disse
brukes som oftest i kombinasjon
med intramammarier ved behand-
ling av jurbetennelse (ref.
Norm/Norm Vet rapporten). 

Hvordan kontrolleres
melken?
Tine forholder seg til lovverket på
området (ref. Veterinærpreparatfor-
skriften). Melk fra hver eneste
tankbil analyseres for innhold av
penicillin med en hurtigtest basert
på enzymologi/kromogent substrat.
Testen er en betalaktam-test som er
svært følsom og kan avdekke
penicillin i konsentrasjoner som
ligger ned mot den grenseverdien
som er fastsatt i lovverket, det vil si
4 mikrogram pr liter (µg/l) melk.
Dersom antibiotika påvises i kon-
sentrasjoner over 4 mikrogram pr
liter melk fra tankbil blir melken
ikke brukt videre. Det sendes da all-
tid inn en prøve til referanse-
laboratorium for antibiotika -analy-
 ser (NMBU, Norges Veterinærhøg-
skole) for å bekrefte resultatet. Ved å
undersøke de enkeltprøvene som
lasset består av er det mulig å spore

tilbake til den gården som har levert
melk med penicillin.  

Når antibiotika ikke påvises på
tankbil pumpes melken videre inn
på silotank for å gå inn i produksjon
av ulike melkeprodukter, men også
fra silotank tas det ut en prøve av
melka som analyseres for et bredere
spekter av bakteriehemmende
stoffer ved en test som er basert på
bruken av en særlig følsom Bacillus-
stamme. Testen er ikke kvantitativ,
men er dokumentert å avdekke
antibiotiske stoffer i konsentrasjoner
langt under det som er krav i reg-
elverket. For eksempel vil denne
testen avdekke konsentrasjoner av
penicillin ned mot 2 mikrogram pr
liter melk. Dersom også denne ana-
lysen viser at det ikke er antibiotiske
stoffer til stede blir melka brukt til
produksjon. 

De hurtigtestene som Tine be-
nytter er basert på vitenskapelig
dokumentasjon, samt sertifiseringer
og dokumentasjon fra produsentene.
Testene er garantert å påvise
antibiotika i samsvar med grensever-
diene i regelverket. Analyse av hvert
tankbillass er en praksis som er
strengere enn i mange andre land der
det er mer vanlig å ta ut prøver fra
silotank, noe som i teorien kan
resultere i at det ikke påvises
antibiotiske stoffer på grunn av for-
tynningseffekten. Dette kan være en
av årsakene til at kasseres mer melk
i Norge enn i andre land.

Referanser
• Forskrift om kontrolltiltak for 
restmengder av visse stoffer i 
animalske næringsmidler, 
produksjonsdyr og fisk for å 
sikre helsemessig trygge 
næringsmidler (Veterinær

preparatforskriften). 
(FOR 2000-01-27 nr. 65). 
Forskriften gjennomfører 
direktiv 96/23/EC

• Helsetjenesten for Storfe: 
HELSEKORTORDNINGEN, 
STORFE 2014 – 
STATISTIKKSAMLING

• Norm/Norm Vet rapporten. 
Usage of Antimicrobial Agents 
and Occurence of Antimicrobial 
Resistance in Norway. URL: 
http://www.vetinst.no/nor/
Publikasjoner/NORM-
NORM-VET

• Statens legemiddelverk 2012: 
Bruk av antibakterielle midler til 
produksjonsdyr

• TINE Rådgiving: Nøkkeltall fra 
Husdyrkontrollen 2014

Håvard 
Nørstebø

Hanne 
Oppegaard

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

Jeg er opplært til å fylle plassen mellom
to punktumer med (minst) en setning. En
setning består av subjekt og verbal, altså
hva som gjøres og av hvem. Det kan være
helsetninger (hovedsetninger) eller leddset-
ninger (bisetninger), men begge typer skal
være fullstendige – har jeg alltid tenkt. Nå
ser vi oftere og oftere setninger som ikke
inneholder subjekt og/eller verbal, først i
norske nyhetsmedier og nå etter hvert også
i vitenskapelige publikasjoner. Et eksempel:
”Slik er det ikke lenger. Slett ikke.” Jeg vet
ikke hva jeg synes om dette, for jeg er ikke
så sikker på hvordan det påvirker språket.
De gangene jeg ser disse amputerte set-
ningene, merker jeg at presisjonsnivået ikke
er helt på topp. Det er jo noe informasjon
som er utelatt, og det er ikke alltid opplagt
hva denne informasjonen er, selv om i mitt
eksempel er det ikke noe problem. Et annet

eksempel, fra en erfaren journalist som
skriver om en mye omtalt episode: ”Et barn
var involvert. Kvinnen åpenbart utagerende.
Med kniv i hånden”. Mer kjedelige meg ville
nok ha skrevet: ”Et barn var involvert og
kvinnen var åpenbart utagerende, med en
kniv i hånden”. Men punktumene gjør det
kanskje mer dramatisk? Muligens åpner
slike kortsetninger for mer liv i språket, en
større variasjonsmulighet? Men etter å ha
observert dagens SMS-språk en stund, er
jeg ikke sikker på at det er den eneste kon-
sekvensen.
Jeg er litt mer bekymret når jeg ser dette

også i vitenskapelige tidsskrifter, på eng-
elsk: ”We observed that the level of protein
X increased after treatment Y. Several
times.” Dette er ikke bra, etter min mening.
I eksempelet er det ikke klart om eks-
perimentet ble gjentatt flere ganger eller

om nivået av protein X økte ”several times”,
altså med en faktor på i alle fall mer enn
to. Dog kan det sikkert også tenkes at det
kan bli helt presist med en amputert set-
ning, så jeg er ikke sikker på om språk-
politiet bør gå inn for et absolutt forbud.
Men det er ikke åpenbart at (u)vaner fra
dagligspråket bør finne veien inn i et viten-
skapelig språk der klarhet og presisjon er
svært viktig. 
Denne lille saken er ett eksempel på at

språket utvikler seg hele tiden. Et greit
argument er at kanskje burde vi bare sitte
stille og la språket utvikle seg i fred, hvorfor
prøve å påvirke utviklingen? Mitt svar er at
en utvikling av språket bør ingen forsøke å
stoppe. Men jeg tror at en utvikling uten
diskusjon av ny språkbruk ville være
uheldig. Det er ikke all ”utvikling” som
tjener språket eller dets brukere.

Setningsskader
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Metagenom-
analyse
Som doktorgradsstipendiat ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese
(CEES) forsker jeg på mikrobiomet (den totale sammensetningen av mikro-
organismer) i Atlanterhavstorsk (Gadus morhua), med fokus på bakteriell
diversitet og funksjon. I forbindelse med dette arbeidet deltok jeg med støtte
fra NBS i juni 2015 på workshopen "Analysis of Metagenomic Data" i regi
av Bioinformatics Canada i Halifax, Nova Scotia.

E
tter en innflyvning med
spektakulær utsikt over
Newfoundland, Labrador
og isfjell som kom

drivende fra Grønland landet jeg i
Halifax 23. juni 2015. Den største
byen på halvøya Nova Scotia på
Canadas østkyst skulle vise seg å ha
mye å by på av både spennende his-
torie, flott natur, idylliske havne-
områder og godt faglig påfyll. Jeg tok
inn på hotell tvers over gaten for de
flotte viktorianske hagene i Halifax,
og i gåavstand til Dalhousie Uni-
versity, arena for ukens workshop.
Her var målet å lære mer om
metagenomanalyse gjennom fo-
relesninger og praktiske øvelser, og
lærdommen herfra ville være meget
relevant for mitt videre doktorgrads-
arbeid.

Metagenomet
Utgangspunktet for kartlegging av
bakteriell diversitet og funksjon er
metagenomet. Dette defineres som
alt genetisk materiale (DNA) i en
miljøprøve (jordprøver, vannprøver,
tarmprøver ol.), og inkluderer med
det arvematerialet (genomet) fra
alle de forskjellige organismene i

prøven. Etter å ha ekstrahert DNA
fra en prøve kan dette benyttes til å
kartlegge biologisk diversitet ("hvem
er der?") vha. utvalgte markørgener,
som nærmest fungerer som unike
"strekkoder" for de ulike bakteriene.
Man kan også studere organismenes
funksjonelle potensial ("hva gjør
de?") ved å sekvensere alt DNA i
prøven, inkl. det som utgjør
proteinkodende gener. 

I tradisjonell mikrobiologi har
man måttet kultivere bakterier på
agarskåler før man har kunnet ana-
lysere arvematerialet. Langt de
færreste bakterier lar seg gro på
skåler, og man har derfor fått et svært
ufullstendig bilde av den bakterielle
diversiteten i miljøprøver. De siste
årene har derimot bedre lab-
protokoller effektivisert ekstraksjon
av DNA fra forskjellige typer prøver,
og vha. moderne DNA-sekven -
seringsteknologier (High Through -
put Sequencing) kan man nå
sekvensere hele metagenomet i en
prøve, uten behov for å gro
bakteriene på agarskåler. Dette
genererer enorme mengder infor-
masjon som kan håndteres av stadig

kraftigere datamaskiner, og bioinfor-
matiske verktøy for å analysere
dataene er under konstant utvikling.
Det var for å lære mer om dette jeg
var kommet til Halifax!

Hvorfor torsk?
På workshopen ga jeg først en kort
presentasjon av arbeidet mitt, som
omhandler mikrobiomet og dets
funksjon i torsken. Det er nå vel
kjent at vi mennesker, og alle andre
dyr, lever i et intimt partnerskap
med bakteriene i kroppen vår. Dette
partnerskapet nyter både vertskap
og bakterier godt av. Bakteriene
finner trygt tilhold og tilstrekkelig
med næring, og bidrar til gjengjeld
med viktige funksjoner i fordøyelse,
næringsopptak, stoffskifte og
immunforsvar. Dette understrekes
av funn innen humanmedisin som
viser at en "ubalansert" bakterie -
flora, spesielt i tarmen, øker risiko
for sykdom, overvekt, allergier o.l.

Da genomet til Atlanterhav-
storsken ble sekvensert og kartlagt av
min forskningsgruppe ved CEES i
2011 oppdaget man at torsken
mangler en grunnleggende be-

standdel i immunsystemet; det
såkalte MHC II-komplekset. Dette er
involvert i presentasjon av antistoffer
(deler av bakterier eller virus) til det
adaptive immunsystemet, som i
neste rekke avgjør om mikrobene
skal tolereres eller uskadeliggjøres.
Det er derfor ukjent hvordan torsken
"administrerer" sitt eget mikrobiom.
Hvordan et (tilsynelatende) velfun -
gerende immunsystem kan opprett-
holdes i fravær av MHC
II-kom plekset er også uklart.

Med bakgrunn i det vi vet om
bakteriers viktige funksjon i ut-
vikling og opprettholdelse av
immunforsvaret, ønsker jeg i mitt
doktorgradsarbeid å kartlegge
bakteriell diversitet og funksjon i
Atlanterhavstorsk. Tarm- og vevs-
prøver er samlet fra torsk tatt ved
Sørøya i Finnmark, Lofoten i Nord-
land og Averøy i Møre og Romsdal,
og ved å analysere disse prøvene
ønsker jeg å øke vår kunnskap om
mikrobiomet og dets potensielle
interaksjon med torskens immun -
system.

Faglig påfyll og 
nettverksbygging
Workshopen bød på forelesninger og
praktisk trening gitt av kompetente og
erfarne professorer og post doc'er fra
USA og Canada. Blant de 35
deltakerne var det alt fra master-
studenter til professorer, og fra
fagfelter som spente fra medisin og
genetikk til skogsforvaltning. Overras-
kende nok var jeg eneste europeer! I
løpet av de tre dagene knyttet jeg kon-
takt med mange hyggelige mennesker
med felles faglige interesse, og jeg er
for tiden i dialog med flere som ut-
fører liknende analyser som meg.

Nyttige verktøy
Workshopen var delt inn i moduler
som hver tok for seg forskjellige
typer sekvensanalyse, og besto av en
teoretisk innføring etterfulgt av
"hands on" trening med diverse bio-
informatiske verktøy under tett
veiledning. En del av programmene
var kommandolinjebaserte, men
tross en bratt læringskurve for en
molekylærbiolog uten særlig er-
faring i informatikk, ble jeg raskt
komfortabel med dem. Andre verk-
tøy hadde et grafisk grensesnitt og
var mer intuitive, men ikke
nødvendigvis mer effektive.

Vi lærte å utforske eksisterende,
publiserte metagenomer i ulike
databaser, og hvordan disse kan be-
nyttes i egen forskning. Videre var
opplæring i markørbasert analyse for
å kartlegge bakteriell diversitet
spesielt relevant for meg. Vi fikk høre
hvordan man går fram for å velge de
rette markørgenene, og trening i pro-
grammer for å analysere de aktuelle
sekvensene. Målet er her å gruppere
markørsekvensene inn i "Ope-
rational Taxonomic Units" (OTU)
basert på sekvenslikhet, for så å gjen-
nomføre en taksonomisk klas-
sifisering av disse. Dette, samt
informasjon om mengden av de for-
skjellige OTU'ene i prøvene, er så ut-
gangspunkt for statistisk analyse av
den bakterielle diversiteten innad i
og mellom prøver, og resultatene kan
visualiseres vha. forskjellige verktøy.
Mitt doktorgradsarbeid involverer
arbeid som dette; jeg vil klassifisere
tarmfloraen i torsk, og sammenlikne
denne mellom individer fra forskjel-
lige miljøer og lokaliteter, og også
med fiskearter som ulikt torsken
innehar et (normalt) immunsystem

med MHC II intakt. På denne måten
kan vi lære mer om hvilke faktorer
og prosesser, både ytre og verts-
spesifikke, som er med på å forme
mikrobiomet i torsk.

Som tittelen sier, var en stor del av
kurset viet metagenomanalyse. Vi
lærte å bruke verktøy for å hente
nyttig kunnskap ut av de enorme
mengdene informasjon produsert
ved sekvensering av metagenomet.
Dette innebærer blant annet kunn-
skap om hvilke potensielle funk-
sjoner mikrobiomet i en prøve
innehar. Hvilke biokjemiske pro-
sesser er representert i metagenomet
(i form av gener for ulike enzymer
osv.), og hvordan kan bakteriene
gjennom disse prosessene påvirke
vertsorganismen? Gjennom meta -
genomanalyse vil jeg i løpet av min
doktorgrad søke å forstå hvilken
funksjon den bakterielle tarmfloraen
har hos torsk, med spesielt fokus på
samspillet mellom bakteriene og
torskens immunsystem.

Nåværende arbeid
Etter å ha debutert som stipendiat
med en fantastisk fisketur til Lofoten
sensommeren 2014 har jeg nå eks-
trahert DNA fra mange prøver, og er
per september 2015 i gang med bio-
informatisk sekvensanalyse. For-
håpentligvis får jeg mine første
resultater innen kort tid. Jeg ønsker
herved å takke NBS for at dere ga
meg muligheten til å delta på denne
workshopen, og dermed tilegne meg
kunnskap, praktisk erfaring og kon-
takter som vil komme godt med i
mitt videre doktorgradsarbeid.
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