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Aurora Martinez overtok som president for NBS etter Arne Klungland.    
Les mer på side 12

Det 52. Biokjemiske Kontaktmøte ble
arrangert i Tromsø 21.-24. januar. Det
var tre fullpakkede dager med spenn-
ende foredrag, nydelig mat og nye
kontakter. Møtet ble i år arrangert på
flunkende nye og stilige Clarion Hotel
The Edge. I forhold til tidligere møter
i Tromsø var det positivt at alle mål-
tider ble servert på hotellet, slik at

deltakerne ikke ble spredd rundt på ulike restauranter.
Maten var av utsøkt kvalitet både til kaffepauser, frokost,
lunsj og middag.   Les mer på side 6

Described as a ‘sensational’ finding in a national news-
paper last year, an article in Nature  authored by
CIGENE scientists at Ås together with their partners
described a gene for fat storage that turns out to be a
key determinant of age at sexual maturity in wild
salmon.  Les mer på side 34
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generalforsamling for
Norsk Biokjemisk Selskap
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Jeg ønsker deg velkommen som leser til det første nummeret av den 40. årgang av NBS-Nytt. Velkommen også til
Aurora Martinez som ny president for selskapet og til Hanna-Kirsti Leiros som nytt redaksjonsmedlem i NBS-Nytt.
Det er fint at alle de store NBS-miljøene nå har et redaksjonsmedlem.

Det har vært mye fokus på juks i forskning og tilbaketrekking av artikler i den seneste tiden. Tilbaketrekking av
publiserte arbeider blir dessverre mer og mer vanlig, og mange av disse arbeidene er publisert i ”de beste tids-
skiftene”. The Scientist hadde nylig en artikkel med overskriften ”The Top 10 Retractions of 2015”; du finner den
ved å google ”Top 10 retractions”. Der kan du lese at en biolog som vant EMBO Gold Medal i 2009 og Rössler Prize
(ETH, Zürich) i 2013 for kort tid siden måtte foreta tilbaketrekking av sin syvende artikkel.  Den kjente kreftforskeren
Robert Weinberg måtte i 2015 trekke tilbake fire publikasjoner, derav ett arbeid publisert i Cell som til da var da
referert 676 ganger. 

The Scientist skriver at de så langt har telt 270 tilbaketrekninger (jeg er usikker på når de startet) og mer enn halv-
parten av disse ble trukket i løpet av 2015. Oppfinnsomheten har visst ingen grenser. Noen har til og med laget
falske e-post adresser slik at de selv har vært ”peer reviewer” og gitt grønt lys for publisering av eget arbeid!

Starten på 2016 tyder på at det fortsetter å komme oppsiktsvekkende historier. Ved a google ”EMBO misconduct”
finner du en historie (Is EMBO funding misconduct?) som viser i detalj hvordan det er trikset med en artikkel
publisert i Nature Genetics i 2009. Omtalen av jukset ble publisert på nettet 9. desember og tidsskriftet trakk ar-
tikkelen 27. januar. Årsaken til tittelen (Is EMBO funding misconduct?) skyldes at forfatteren som hadde trikset
nylig var en av ni forskere som ble tildelt det prestisjefylte EMBO Installation Grants. I nettartikkelen som omtaler
jukset (den ble publisert dagen etter offentliggjøringen av de ni prisvinnerne!) vises det også eksempler på sann-
synlig triksing i flere artikler av samme forfatter (Cancer Cell 2010, PNAS 2011, Cancer Cell 2014 og Nature 2015). 

Det faller meg naturlig å trekke paralleller mellom etikk/juks i forskning og idrett. Det siste året har vi sett mange
graverende eksempler på hvordan idrettstopper innen fotball (FIFA), friidrett (IAAF) og arbeid med antidoping
(WADA) har foretatt seg ting som knapt er forståelig for folk flest, men kanskje ikke like overraskende for oss som
har vært involvert i Tysse-saken (mer om den på annen plass i bladet). På et noe lavere nivå i idretten (og relatert
til hendelser i norsk idrett den siste måneden) forbauses jeg over at for eksempel det slovenske skiforbundet synes
det var greit å foreslå at faren til to slovenske topphoppere skulle være dommer i årets Holmenkollrenn. Det tyske
håndballandslaget som nylig ble europamestere kom til finalen etter at de bevisst saboterte spillets regler i slutt-
sekundene i semifinalen mot Norge. De var vel vitende ut fra dagens regelverk og tidligere erfaring at de ville få en
ubetydelig straff selv om sabotasjen ble oppdaget mens kampen pågikk. De visste at slik juks faktisk lønner seg.
Man undres om konsekvensene av at juks eller sabotasje oppdages enten det gjelder forskning eller idrett er alt for
små til at man oppnår en tilstrekkelig preventiv effekt.

I dette nummeret er hovedartikkelen et referat fra Kontaktmøtet i Tromsø; i tillegg til bildene som er trykket i bladet
finner du ca. 140 andre bilder fra møtet på nettsidene til NBS. Ellers i dette nummeret finner du bl.a. referat fra
generalforsamlingen, diverse møtereferater og omtale av nye doktorgrader. Og selvsagt de faste spaltene: Biorabiaten,
Ordkløveri og Arnts biostreker. Jeg takker alle bidragsyterne til dette nummeret og håper at innholdet faller i smak.
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Kjære biokjemikere!

It is so great to write my first post in NBS-Nytt right after The 52nd NBS contact meeting! As many times before,
the meeting was a success, and Tromsø became for a few days the place to acquire new scientific knowledge. We
learned from the lectures by excellent keynote national and international speakers, but also from the refreshing and
good short talks, from the chats with the exhibitors, and from each other in the informal atmosphere that is an im-
portant characteristic of this traditional contact meeting. And everybody should agree that we would have a fair
chance to win in any competition on social gatherings and living banquets.  The motto of the meeting was “Make a
new contact”, but I am sure you all made at least two. The location for the meeting in Tromsø was perfect and allowed
us to experience this energetic town in a special time of the year: “Soldagen”! Certainly the place and experience to
recover faith and motivation for research after another depressing refusal of our latest application for funding.  But
also the place to have one of the most motivating and gratifying experiences in academia and research: appreciating
how clever and well prepared youngsters born with internet at home are to initiate research and excel in science
communication.  I really hope we all work locally to recruit more of these dedicated candidates for Masters and PhD
projects and encourage them to enter the NBS family! 

Speaking about motivation. Do we need it? Like many of my colleagues I am actually blessed with an internal drive
for research and academic work. However - yes! I still need injections of motivation and inspiration. Meetings as
the one in Tromsø, revealing the increasing quality of Norwegian research and researchers in our field fuel this
internal drive. 

Still, I must also confess that I am looking forward to hit the road and join labs abroad during my sabbatical this
year. We are really privileged having this “goody” in the Norwegian university system. Few of our foreign colleagues
can enjoy this opportunity to concentrate almost fully on research for one year and temporarily leave behind many
other duties! I have selected labs in Madrid and Los Angeles as my working places this year. Logical sunny choices
for one living in Bergen, some may think! But in addition, both are places with a lot of creative and high-quality
science, particularly in structural biology which I burn for. 

I have thus large expectations for 2016, the year that started with being new NBS president. With both a Master and
a PhD in Biochemistry I am of course deeply honored to be appointed. I am also very proud of our society that
keeps name and focus on the essentials through times when often branding seems more important than content.
And of course it is reassuring to see that our members are gradually winning international position and recognition.
I want to thank the former president Arne Klungland for handing over such an alive society, our general secretary
Tom Kristiansen for being so welcoming and helpful, Tore Skotland, the priceless editor of NBS-Nytt, and all leaders
and members of the regional committees for working hard and generously for NBS.

Good Biochemical Year! 



F
ra møtets start fikk vi i
oppgave av arrangements-
komitéens leder, Hanna-
Kirsti Leiros, å knytte

minst en ny kontakt i løpet av
møtedagene. Med mange muligheter
for interaksjon både ved postere,
felles måltider og ved utstillernes
boder, var det ikke noe problem å
gjennomføre dette. Utstillerne viste
frem nye produkter og tjenester og
lokket med vafler og spennende
konkurransepremier!

Det vitenskapelige programmet
besto av tre utenlandske og tre
norske plenumsforedragsholdere
pluss to bioteknologiske foredrag. I
tillegg holdt Forskningsrådet innlegg
og det var rundt 40 foredrag i
minisymposium og 40 postere ble
presentert. 

Harald Stenmark fra Radiumhos-
pitalet i Oslo åpnet plenums-
foredragene med å fortelle om ulike
roller av ESCRT (endosomal sorting
complexes required for transport)
proteinene. Mange av disse ESCRT
funksjonene har blitt avdekket av
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Det 52. Biokjemiske Kontaktmøte ble arrangert i Tromsø 21.-24. januar. 
Det var tre fullpakkede dager med spennende foredrag, nydelig mat og
nye kontakter. Møtet ble i år arrangert på flunkende nye og stilige
Clarion Hotel The Edge. I forhold til tidligere møter i Tromsø var det
positivt at alle måltider ble servert på hotellet, slik at deltakerne ikke ble
spredd rundt på ulike restauranter. Maten var av utsøkt kvalitet både til
kaffepauser, frokost, lunsj og middag. 
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NBS 
Kontakt møte 
i Tromsø

Helene 
Knævelsrud 

Mari Kaarbø

Harald Stenmarks gruppe i topp
publikasjoner de siste årene. Vi fikk
høre mer detalj om rollen til ESCRT
III og Spastin i forsegling av hull i
kjernemembranen, når denne
gjendannes i slutten av mitose.

Philippe Pierre, fra Centre
d’Immunologie de Marseille-Luminy
i Frankrike, snakket om autofagi i
funksjonen til dendritiske celler.
Autofagi er med på å regulere hvilke
peptider som presenteres som
antigen på dendritiske celler, og om
dette skjer via MHCI eller MHCII.
Spesifikt presenterte Philippe Pierre
data på at når dendritiske celler eks-
poneres for IL-4 økes nivåene av
proteinet RUFY4, som så spesifikt
induserer autofagi og øker kryss-
presentasjon av antigener.

Arne Klungland fra Rikshospitalet
i Oslo steppet inn på kort varsel da
Ilme Schlichting meldte avbud. Han ga
oss et historisk overblikk over
sammenhengen mellom DNA repara-
sjon og epigenetisk regulering av DNA
med et nærmere blikk på AlkB

homologene i mammalske celler. Arne
Klungland avsluttet med egen og
andres forskning på dynamisk
regulering av mRNA med N6-
methyladenosin.  Denne modifika-
sjonen reguleres bl.a  av RNA
demethylasene Alkbh5 og
FTO(Alkbh9), som spiller viktige
roller i hhv utvikling og overvekt. 

Helena Danielson fra Uppsala Uni-
versitet beskrev hennes arbeid med å
studere og optimalisere protein-ligand
interaksjon for å finne nye legemidler.
Legemiddelkinetikk er vanskelig å for-
utsi, så hvordan kan vi designe en for-
bindelse med ønsket kinetikk? Dette
var en interaktiv forelesning hvor
publikum ble spurt om å kommentere
sensogrammene hun viste. Vi fikk høre
flere eksempler på uventet bindings-
kinetikk og hvordan denne kan
avhenge av faktorer som f.eks pH.

Terje Espevik fra NTNU fortalte
om mekanismen bak IFN� produk-
sjon fra humane monocytter og
makrofager ved infeksjon med
Staphilococcus aureus eller E. coli.
For E. coli viste Terje Espevik at
Rab11a sammen med FIP2 re-

Terje Johansen introduserte Harald Stenmark.

Fotografer på møtet Bjarte Aarmo Lund, Tromsø og redaktøren. 
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krutterer TLR4 og TRAM til
phagosomer som inneholder
bakterien og at dette resulterer i fos-
forylering av IRF3. Denne responsen
er spesifikk for IFN� og påvirker ikke
TNF.

Tim Ulrich fra Ernst-Moritz-
Arndt Universitetet i Greifswald, Tys-
kland, presenterte hans studier på
mikroorganismediversitet i arktisk
grunn. Siden disse organismene
vanskelig kan dyrkes i laboratoriet,
brukes dyrkningsuavhengige tek-
nikker som analyse av DNA og RNA
for å beskrive diversiteten. Spesielt
har Tim Ulrich studert ulike lag i
bakken med permafrost og hvilke
mikroorganismer som finnes der.
Gjennom tine-fryse sykler oppstår
det sprekker i bakken slik at topp-

laget begraves ned i underlaget, kalt
«cryotubation». Disse områdene har
høyt innhold av karbon, men lite
nitrogen. Dermed finner man ulike
bakterier, men ingen sopp i disse
områdene. Til slutt ble effekten av
økende temperaturer diskutert.
Ulrich beskrev at disse bakteriene
raskt tilpasser seg høyere
temperatur, men vil da endre
metabolisme og øke produksjonen
av metan.

Fra Bioteknologiens verden fikk vi
to engasjerende foredrag. Først Øy-
stein Rekdal fra Lytix Biopharma.
Han beskrev hvordan LTX-315
dreper tumorceller og induserer en
immunrespons mot tumorcellene,
som fører til fullstendig regresjon av
tumoren. Vi fikk et innblikk i den

lange veien fra de første lovende
forskningsresultater via preklinisk
testing og til klinisk utprøving. Det
andre bioteknologiske foredraget ble
holdt av Olav Lanes fra ArcticZymes.
Selskapet identifiserer og utvikler
marine enzymer for molekylær
forskning og diagnose, fortrinnsvis
solgt i store kvanta til andre firmaer
som så selger disse enzymene i deres
kit. Fordelen med kuldetilpassede
enzymer er at disse ofte er effektive,
tåler høye saltkonsentrasjoner og
enkelt kan inaktiveres ved høyere
temperaturer. ArcticZymes står bak
kjente enzymer som shrimp alkaline
phosphatase, som ofte brukes i kom-

binasjon med ExoI til å rense
produkter før sekvensering. Et annet
nyttig enzym er uracil-
DNAglycosylase fra torsk, som

brukes til å forhindre carry-over av
tidligere PCR produkter i diagnos-
tikk. Disse foredragene var til stor in-
spirasjon for mulighetene vi har
innen bioteknologisk anvendelse av
grunnforskning.

Forskningsrådet presenterte ulike
muligheter for å søke om forsknings-
midler, spesielt fra ERC. Vi fikk noe
informasjon om hva en søknad og
CV bør inneholde og noen råd om
hvordan man leser en utlysningstekst
fra ERC. For CV’en er det viktig å vise
at man har internasjonalt nettverk, at
man har vært mobil i løpet av stu-
diene og/eller forskerkarrieren og at
man har fått høy-profilerte stipend
eller forskningsmidler. Det var mye

Terje Espevik.

Olav Laanes.

Øystein Rekdal.

,,
Det var tre
fullpakkede
dager med
spennende
foredrag,
nydelig mat
og nye kon-
takter.

oppdatere medlemsdetaljer. Vi vil
også gjøre kontaktmøtet mer at-
traktivt for master- og PhD studenter
i form av rimeligere kon-
feranseutgifter og aktuelle sesjoner
for denne gruppen. Det ble i tillegg
vedtatt å opprette et forum for
undervisning ved hvert NBS Kon-
taktmøte. Se for øvrig eget referat fra
Generalforsamlingen. 

I tillegg til det vitenskapelige pro-
grammet, var det flere som fikk en
uforglemmelig opplevelse med
havets pattedyr på hvalsafari, glimt
av nordlys og en tur i Tromsøs gater
med utendørs filmvisning under
Filmfestivalen.

Tradisjonen tro ble Kontaktmøtet
avsluttet med bankettmiddag hvor
organisasjonskomitéen fikk fortjent
heder og ære og NBS nye president,
Aurora Martinez, holdt tale. Her ble
også priser for beste posterpresenta-
sjon delt ut. Førsteprisen gikk til Kay
Oliver Schink fra Radiumhospitalet i
Oslo, andreprisen til Yvonne
Piotrowski fra UiT og tredjeprisen til
Camilla Wolowsczyk og Christiana
Appiah fra NTNU.

Intet Kontaktmøte uten en kon-
taktskapende fest. Favorittbandet
The Greatest Conceivable Band spilte
igjen for oss slik de gjorde for seks år
siden i Tromsø. Responsen var
enorm, dansegulvet var fullpakket
fra start til slutt. Kjartan Egeberg ak-
kompagnerte bandet på munnspill
på en låt og spilte også solo i pausen.
Og for noen fortsatte kontakt-
knyttingen med nachspiel ut i de små
nattetimer.

Neste NBS Kontaktmøte ar-
rangeres av Ås på Storefjell og vi
håper enda flere finner veien dit for
å fortsette det viktige arbeidet med
faglig utveksling og sosial hygge i det
utvidede biokjemiske miljøet i
Norge!

informasjon på kort tid, men fo-
redraget kan lastes ned fra websidene
til NBS Kontaktmøtet 2016
(http://www.biokjemisk.no/ contact-
meeting-2016/), for den som ønsker
å lese mer om spesifikke
stipendmuligheter.

På Generalforsamlingen møtte litt
over et titalls personer i tillegg til
styret. Arne Klungland gikk av som
president og Aurora Martinez over-
tok roret. I tillegg til godkjenning av
årsberetning og gjennomgåelse av
budsjett, ble det blant annet diskutert
hva som bør gjøres for å holde
medlemstallet oppe. Et nytt påmeld-
ingssystem på NBS nettsider skal
gjøre det enklere å melde seg inn og
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Tid: Lørdag 23. januar 2016 kl. 15.00

Sted: Clarion Hotel The Edge,
Tromsø

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og
dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble god-

kjent

2. Styrets beretning er vedlagt.

3. Den nye presidenten overtar
Aurora Martinez overtok som
president for NBS etter Arne Klung-
land. Den avgående presidenten ble
takket for innsatsen.

4.Hvordan skal vi gjøre det øko-
nomisk lettere for master- og phd-
studenter å delta på Kontaktmøtet?
Vedtak: Generalsekretæren tar

hensyn til Generalforsamlingens dis-
kusjon av dette og formidler et for-
slag videre til neste års arrangør.  

I diskusjonen ble to mulige løs-
ninger fremmet, i tillegg til den
allerede foreslåtte utdeling av rei-
sestipender til noen få master-
studenter. Generalsekretæren foreslo
at arrangører av Kontaktmøtet
reduserer møteavgift og opphold for
master- og phd-studenter og at det i
søknaden om støtte til møtet fra
Forskningsrådet eksplisitt søkes om
å få dekket denne subsidieringen.
Ekspresident Klungland foreslo at
NBS brukte midlene som må
anvendes for utdeling av reisestipend
til master- og phd-studenter til sub-
sidiering av studenters deltakelse på
Kontaktmøtet. De siste årene har det
blitt delt ut 2-300 000 kr årlig som
reisestipend, og dersom dette be-
løpet i stedet anvendes for slik sub-
sidiering, ville det virkelig monne.

Generalsekretæren vil gjerne ha
innspill fra medlemmene når det
gjelder hvilken vei som skal velges.
Kanskje en kombinasjon kan være
det beste: en strengere evaluering av

søknader om reisestipend, reduksjon
av stipendutdelingen til det halve
og subsidiering av studenters deltak-
else på Kontaktmøtet med 100- 
150 000 kr.

5. Forum for undervisning
Det er for tiden stor interesse for ut-
vikling av bedre undervisnings-
metoder innen biovitenskapene.
Mange har spennende ideer og noen
har erfaring. Opprettelse av et forum
for undervisning vil kunne tjene
som et innovativt senter hvor ideer
og erfaring kan deles og
videreutvikles. Ved å legge et slikt
forum til NBS kontaktmøtene kan vi
gi deltakere fra hele landet mulighet
til å ta del i denne kompe tan -
seutvikling. Winnie Eskild vil påta
seg å organisere de første sam-
lingene men vil arbeide for å re-
kruttere aktive deltakere fra hele
landet som fremover kan overta led-
elsen.
Vedtak: Det opprettes et forum for

undervisning som tildeles 2-3 timer
ved hvert NBS kontaktmøte. I første
omgang som prøveprosjekt for ett
eller to år. 

6. Arrangør av NBS Kontaktmøte
2018: Det er Oslo som står for tur!
Foreløpig foreligger ingen arrange-

mentskomite for møtet i 2018.
Generalsekretæren har kontaktet
gruppeledere ved IBV, Universitetet
i Oslo. Mange er interessert i å bidra,
men ingen vil lede planleggingen.
Arbeidet med å finne en person 
som kan igangsette og koordinere
plan leggingen fortsetter. Interesserte
bes kontakte generalsekretæren.

Eventuelt.
Generalsekretæren luftet et forslag
om å flytte Kontaktmøtet en uke
eller to fremover i tid, slik at møtet
er ferdig før undervisningen be-
gynner i vårsemesteret. En slik
flytting vil gjøre det mulig for
medlemmer med stor undervis-
ningsaktivitet å delta på møtet. For-
slaget vakte ingen sterke følelser i
forsamlingen, men det ble påpekt 
at dersom møtet ble holdt for nært 
opp til nyttår, kunne det føre til en
forsinkelse av forskningsaktiviteten.
Konklusjon: Det må være opp til ar-
rangørene å fastsette et egnet tids-
punkt for avholdelse av
Kontaktmøtet.

Blindern 28. januar 2016

Tom Kristensen
Referent og generalsekretær

Referat fra ekstraordinær general -
forsamling for Norsk Biokjemisk Selskap

Arne Klungland leverer stafettpinnen videre til neste president,
Aurora Martinez.

Glimt fra
Kontaktmøtet
Du finner flere bilder fra Kontaktmøtet på side 42 og 
ca. 150 bilder fra møtet på nettsidene til NBS
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Autofagi 
konferanse
Jeg søkte i vår reisestøtte fra NBS til å dra på konferanse. Jeg
hadde jobbet på et autofagi-prosjekt i litt over ett år og ønsket
en mulighet til å dele resultatene med andre i feltet for å få inn-
spill og nye ideer. Fra listen over autofagi-konferanser 2015
valgte jeg meg ut EMBO-konferansen ”Autophagy signalling
and progression in health and disease”, og etter et ja til rei-
sestøtte fra NBS og tildelt plass som deltaker på konferansen
stod det bare igjen å booke flybilletter.
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sjpause, så da ruslet de fleste av oss
ned på stranden for å nyte det gode
været.

Etter lunsjpausen var det fokus på
autofagiens rolle i kreft og
immunitet. Et spennende foredrag i
denne sesjonen ble holdt av Beth
Levine som snakket om gener som er
viktige for selektiv sortering av ulike
molekyler til autofagosomene, og om
sammenhengen mellom mutasjoner
i disse genene og defekter i selektiv
autofagi som kan føre til et bredt
spekter av sykdommer hos
mennesker. På kvelden etter siste fo-
relesning, som på grunn av ivrige fo-
relesere strakk seg godt utover
tidsskjemaet, var det tid for første
”poster session” og det manglet ikke
på hverken gode plakater, spennende
prosjekter eller entusiastiske
deltakere. Det var god stemning og
livlig diskusjon fra begynnelse til
slutt.

Dag tre startet også med en sesjon
om autofagi og signalering, og selv-
este Michael Karin holdt et foredrag

K
onferansen ble holdt i
fantastiske omgivelser i
Chia sør-øst på Sar -
dinia og ble organisert

av Francesco Cecconi (Roma) og
Marja Jäättelä (København).  Det var
lagt opp til et relativt begrenset an-
tall deltakere, og vi ble alle innlosjert
sammen på idylliske Chia Laguna
Resort and Spa hvor alt fra det fag-
lige til det sosiale fant sted, noe som
la opp til et godt miljø for
sosialisering og vitenskapelig dis-
kusjon. Deltakerne var en god
blanding av store anerkjente navn og
unge forskere fra alle kanter av
verden. Siden jeg reiste alene fikk jeg
dele rom med en gresk PhD-student. 

Konferansen startet onsdag kveld
med to åpningsinnlegg. Guido
Kroemer ga oss et innblikk i auto-
fagiens rolle i regulering av celle-
homeostase, og i hvorfor autofagi er
nødvendig for optimal funksjon av

immunforsvarets overvåkning mot
kreft. Han forklarte hvordan kreft-
celler kan utnytte dette ved å inhi-
bere autofagi og videre hvilke
muligheter induksjon av autofagi
derfor kan ha for å stimulere
immunresponser mot kreft. Deretter
hold Douglas R. Green en veldig
spennende forelesning om LC3-as-
sosiert fagocytose, en celleprosess
han selv har oppdaget. Denne typen
fagocytose benytter seg av kom-
ponenter fra autofagi-maskineriet
for fusjon mellom fagosomer og
lysosomer. 

Etter åpningsinnleggene ble det
servert velkomstdrikk før vi ruslet
opp til restauranten hvor det ble
servert en fantastisk middagsbuffet
fra det italienske kjøkken. Mange
fant nok veien tilbake til rommene
sine allerede etter middagen, men for
noen av oss fortsatte kvelden med
hyggelig prat og artige påfunn i

baren. Spesielt inntrykk gjorde det at
selv mange av de store og anerkjente
forskerne tok godt vare på oss unge
og holdt oss med selskap hele
kvelden ut. 

Morgenen etter var det opp tidlig,
og dagen startet bra med en super
frokost og utmerket italiensk kaffe.
Klokken 8.30 startet forelesningspro-
grammet som var tettpakket med
gode forelesninger delt inn i grupper
med forskjellige temaer, og med
fokus på presentasjon av nye og
upubliserte resultater. Dagens første
tema var autofagi og signalering.
Noboru Mizushima snakket om Atg-
proteinenes rolle i dannelse og mod-
ning av autofagosomer og om
syntaxin 17 sin rolle i fusjon mellom
autofagosomer og lysosomer, og Ta-
motsu Yoshimori om membran-
biogenese i autofagi. Selv med et
stramt program hadde arrangørene
klart å lure inn en tretimers lang lun-

Lunsjpause på stranden.

Deltakerne
var en god
blanding av
store aner -
kjente navn
og unge for -
skere fra alle
kanter av
verden.

,,
om p62/SQSTM1 i kreft, inflamma-
sjon og aldring. Før lunsj var det også
duket for åpen diskusjon med re-
daktører fra forskjellige viten-
skapelige tidsskrift. De fortalte og
svarte på spørsmål om det viten-
skapelige fokuset til tidsskriftene de
representerte og om prosessene og
vurderingskriteriene de har fra en
artikkel blir sendt inn til den ble
godtatt eller avvist. Etter lunsj for-
tsatte forelesningene med fokus på
autofagi i utvikling og differensiering
av celler og organismer.

Etter forelesningene begynte
”poster session” nummer to hvor jeg
presenterte min egen poster. En
viktig grunn til at jeg dro på kon-
feransen var for å diskutere mine
egne resultater med andre i håp om
å få ideer og innspill til videre
fremgang. Jeg var overrasket over
hvor mange som viste interesse og
var villige til å bruke av sin tid til å
diskutere med meg, og over hvor
mange gode ideer de kom med, både
veletablerte forskere og andre PhD-
studenter. Det var veldig inspirerende

for meg. Poster sesjonen var
etterfulgt av gallamiddag og fest. Det
var som alltid bra stemning, og noen
av de mer rutinerte kon-
feransedeltakerne kom med gode
forslag til hvordan kvelden kunne
gjøres enda bedre. Det endte til slutt
med oppmøte utenfor resepsjonen
klokken 02.00 for nattsvømming i
Middelhavet. 

Konferansens siste dag startet med
forelesninger om forholdet mellom
autofagi og ulike organeller, med mye
fokus både på mitokondrier og
lysosomer. Etter forelesningene var
det tid for utdeling av priser, og de-
retter avreise. Jeg dro hjem med noe
søvnmangel, mange nye venner og
kontakter, masse ny kunnskap, en
haug av ideer og full av motivasjon til
å gå løs på prosjektene mine igjen. Så
tusen takk til NBS for støtten, jeg kan
på det sterkeste anbefale andre å
søke.



de at et mikromiljø dannes i et meta-
statisk område før kreftcellene har
kommet dit selv, noe som øker
sjansen for at kreftcellene får gro-
bunn der. Lyden var en av or-
ganisatorene for dette møtet og dette
var det derfor mye fokus på. Lyden
holdt også et foredrag om at eks-
osomer, små vesikler som blir
sluppet ut av celler og inneholder
komponenter som proteiner og RNA,
kan bidra til den premetastatiske ni-
sjen. Han fortalte at integrinene som
befinner seg i eksosomer sluppet ut
fra kreftcellene kan bestemme hvor
kreftcellene skal metastasere. Dette
har de nettopp publisert (2).

Den premetastatiske nisjen ble
diskutert videre i et foredrag av
Shizhen Emily Wang. Her snakket
hun om hvordan mikroRNA
sekretert fra primærtumor kan føre
til bedre vilkår for kreftceller i den
premetastatiske nisjen. MicroRNA
kan benytte seg av mikrovesikler, for
eksempel eksosomer, for å reise til
premetastatiske nisjer og regulerere
genekspresjonen der. I laben hennes
har de de novo-sekvensert
mikroRNA i serum fra pasienter
med brystkreft i stadie 2 og 3 med
ønske om å finne sirkulerende
mikroRNA som kan føre til vilkår
som fremmer vekst i den premeta-
statiske nisjen. Fra dette fant de at
miR-122 var til stede i serum hos
mange av pasientene. De mener at

dette mikroRNAet nedregulerer
glukosemetabolismen, noe som fører
til omregulering av tilgjengelig
næring i favør for kreftcellene og kan
dermed gi økt kreftprogresjon.  

Et annet inspirerende foredrag var
av Janine Erler. I laben hennes jobber
de med mikromiljøets påvirkning på
metastaser. De forsker på hvordan
proteinet lysyl oksidase (LOX) fører
til rearrangering av den ekstra-
cellulære matriksen slik at vevet blir
mer eller mindre stivt. Fysiske for-
andringer i vevet som følge av dette
kan føre til økt invasjon, prolifera-
sjon, angiogenese og/eller adhesjon,
alt ettersom hva kreftcellene ’be-
høver’. De har spesielt sett på
hvordan LOX forbereder premeta-
statiske vev for mottakelsen av meta-
staserende celler. De har de også sett
på hvordan hypoksia regulerer
kreftrelaterte fibroblaster til å re-
arrangere den ekstracellulære mat-
riksen. Hun fortalte at kronisk
hypoksia fører til en irreversibel de-
aktivering av de kreftrelaterte fi-
broblastene og fører til at disse
cellene ikke lenger bidrar til økt cel-
levekst. De mener derfor at kreft-
progresjon kan forminskes ved å
hindre rearrangering av den ekstra-
cellulære matriksen. 

Den siste delen av konferansen ble
brukt til å ha en spørsmålrunde med
redaktører fra Nature og Cancer Cell,

hvor de snakket om utfordringer ved
publisering og hvordan man skal
gjøre publiseringsprosessen lettest
mulig for både forfatter og redaktør.
De oppfordret blant annet til ikke å
være redd for å ta kontakt med re-
daktørene og ha en tett dialog med
dem. Som snart nyutdannet master-
student og dermed med begrenset
erfaring i publiseringsverdenen, var
dette nyttig for meg. Lærerikt var
også prossessen av å lage og
presentere en poster. Vi fikk mange
spennende spørsmål og innspill til
den; det skadet heller ikke at de
serverte ost og vin til postersesjonen. 

Den siste dagen avsluttet kon-
feransen så tidlig at jeg fikk anled-
ning til å bli vist rundt i Madrid av
PhD.- studenter som holdt til i byen.
Grytidlig dagen etter stod jeg på fly-
plassen med nye kontakter, et hode
fullt av ideer og masse inspirasjon til
å fortsette arbeidet mitt her hjemme.   

1. Kaplan RN et al.: Nature 438 
(2005) 820-7. 

2. Hoshino A et al.: Nature 2015 Oct
28. PubMed PMID: 26524530.
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Meetings 2015 i Madrid, Spania, med støtte fra NBS. Konferansen handlet
om hvordan metastaser oppstår, med fokus på de tidlige hendelsene i meta-
staser og de molekylære mekanismer bak. Med rundt 120 deltakere, var dette
en intim konferanse, noe som resulterte i gode diskusjoner og at talerne turte
å dele upubliserte data. 

F
or min del var det litt
trøbbel ved mitt første
møte med Spanias hoved-
stad. Etter jeg hadde stått

speidende etter bagasjen min i lang
tid, fikk jeg vite at den fortsatt befant
seg i Oslo. Jeg kom på ettermiddagen
dagen før konferansen skulle be-
gynne og måtte dessverre droppe
bli-kjent-arrangementet som fant

sted den kvelden for å dra og hente
bagasjen min på flyplassen. Turen
ble betraktelig bedre den påfølgende
dagen, med gode foredrag på kon-
feransen. Siden konferansen var
liten forgikk alt i plenum.

Det var fire hovedtemaer hver dag,
i tillegg til korte presentasjoner à 15
minutter som ble holdt av doktor-

gradsstudenter. Eksempler på
temaene som ble tatt opp var epitel-
til-mesenkymalsk overgang,
sirkulerende faktorer, som eks-
osomer og mikrovesikler, og den
premetastatiske nisjen. 

I 2005 ble termen den premeta-
statiske nisjen definert av laben til
David Lyden (1). Her karakteriserte

Metastaser
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Organelle
Crosstalk 
The conference “Organelle Crosstalk in Membrane Dynamics and Cell
Signalling” was organized by EMBO Young Investigator Maya Schuldiner
and The Biochemical Society from 26th to 29th of October 2015 in
Edinburgh, UK.  I got an opportunity to attend this conference thanks to a
grant from NBS. Participants were introduced to the most recent advances
on regulatory mechanisms of membrane contacts found between nearly all
compartments of the cell.

T
here is a huge difference
between a simplified
drawing of a cell with few
representative organelles

placed far apart from each other in
a typical schoolbook picture and an
image of a real cell obtained by
electron microscopy (EM). An EM
picture reveals a super-
interconnected network of
interaction sites between virtually
all compartments of the cell. Diverse
organelles and membranes lay in
close proximity touching, entangling
or wrapping each other. Despite the
high resolution at a nanometer scale,
the EM image tells little about the
dynamics and communication be-
tween the organelles. Thanks to the
efforts by scientists and advances in
techniques applied to study cellular
events, a more complete picture of
how organelles communicate is
emerging. Crosstalk between or-
ganelles was the main topic of this
conference. It brought together
about 200 scientists with broad and
diverse, yet interconnected interests
such as organelle biogenesis and

homeostasis, cell signalling, mem-
brane lipid transport and dynamics. 

The conference was tightly
scheduled and consisted of lectures,
mini-lectures and two poster ses-
sions. This was my first scientific
conference abroad and I presented a
poster with a title “Lysop -
hospholipid-induced modulations of
ligand binding and endocytosis”.
There were 92 posters presented at
this conference and I regret that I did
not apply for a flash poster
presentation to draw attention to my
poster. I take it as a lesson learned for
future conferences. Besides the five
lectures that I have decided to high-
light in this report, there were many
other interesting lectures and mini-
lectures given by talented and
dedicated scientists. This conference
gave a comprehensive overview of
how intracellular network of mem-
brane junctions plays important role
in organelle crosstalk and the
transfer of vital materials and infor-
mation throughout the cell.

Tim Levine (UK) opened the
conference with a lecture about the
intracellular sterol traffic at
specialized endoplasmic reticulum
(ER)-plasma membrane contact
sites. Sterols are synthesized and
sensed in ER and are distributed in
a gradient-like fashion in the cell.
Sterol levels are low in ER and high
in the plasma membrane making it
more rigid and affecting the packag-
ing of the phospholipids in the
bilayer. Levin and his group use yeast
as a model and study lipid traffic
across narrow cytoplasmic gaps
where organelles come very close to
each other and are bridged by
multiple complexes. They have iden-
tified and characterized a brand new
family of lipid transfer proteins
called Lipid transfer proteins An-
chored at Membrane contact sites
(LAM) that contain Steroiodogenic
Acute Regulatory protein-related
lipid-transfer domain. LAM are in-
tegrated ER-proteins that are found
at membrane contact sites and
regulate sterol traffic.

Conference
venue at
Carlton Hotel
in Old Town.

Edinburgh
city.
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Next talk was given by Harald
Stenmark who talked about a recent
article his group published in Nature
(see NBS-Nytt 2/2015). They
described the role of an ER-as-
sociated protein Protrudin that binds
and transfers plus-end-directed
kinesin motor protein kinesin-1 to a
late endosome associated motor
adaptor FYCO1 by binding to
phosphoinositol 3-phosphate and the
small GTPase Rab7 on late
endosomes. This ensures trans-
location of late endosomes along
microtubule with a final destination
to the plasma membrane. The fusion
of these endosomes with the plasma
membrane is important for for-
mation of cellular protrusions. 

Pietro De Camilli (USA) gave a
lecture with the title “Phospholipid
dynamics at contacts between the ER
and other membranes”.  Bilayer
lipids, just like proteins, are conveyed
throughout the cell along the
secretory and endocytic pathways. In
addition, lipids get transported in a
vesicular transport-independent
manner by help of lipid transfer
proteins (LTPs). LTPs extract lipids
from a bilayer and shield them from
the aqueous environment on their
way to the target membrane. A
variety of LTPs were discussed in this
meeting with focus on extended-
synaptotagmins and on a subset of
Oxysterol Binding Protein (OSBP)
Related Proteins (ORPs). A model
where ER-anchored ORPs deliver
newly synthesized phosphatidyl -
serine from the ER to the plasma
membrane and extract PI4P to bring
it back to ER for dephosphorylation
was proposed based on the findings
by his group. A similar model was
proposed for PI4P/cholesterol lipid
counter transport between the ER
and the Golgi complex, supporting
the role of ORPs in lipid counter-
transport. At the second part of his
talk, De Camilli described a newly
discovered link between ER-
localized VAMP-Associated Protein
(VAP) and a retromer complex
protein, sorting nexin 2. It was
suggested that VAP-dependent ER-
endosome contacts control a PI4P
pool on endosomes that regulate
WASH and retromer function . 

Patricia Muller (UK) received an
Early Career Research Award and
gave a lecture about how mutations
in p53 drive receptor recycling to
promote cancer cell invasion and
chemoresistance. Tp53 is the most
mutated gene in cancers and both
the loss of the expression and the
generation of a mutant p53 protein
are implicated in cancer progression.
Previously, Muller has uncovered that
a mutated p53 inhibit a family
member p63 and its target gene
Dicer to facilitate recycling of growth
factor receptors and integrins from
endosomes to the plasma mem-
brane. This occurs through enhanced
function of Rab coupling protein
(RCP) and promotes prolonged
signaling to Akt and Erk1/2 pat-
hways. Data that are more recent
showed that multi drug transporters
are also regulated by RCP and a loss
of RCP promoted the sensitivity of
cells to a variety of chemotoxic
drugs. Recently, Patricia Muller
observed that p53 mutated cells
could act as cannibals and eat other
cells that do not have p53 mutations
and she is planning to investigate this
further.

Award lecture with the title
“Signalling, trafficking and rhom -
boids” was given by Matthew Free-
man (UK). He started his
presentation showing a picture of a
well-known children board game
“Snakes and ladders” associating the
principle of this game to peaks and
valleys researchers endure during
their scientific careers. It brought me
to thoughts about the role of
randomness and luck in the game.
Freeman described the complex
control of EGFR regulation in two
different model systems. The same
signal from EGFR has different re-
sponses in flies and mice, depending
on trafficking by rhomboids - int-
ramembrane serine proteases
located in the ER. Freeman is leading
a group that investigates how
rhomboids control trafficking be-
tween organelles, and rhomboid role
in regulating signalling and in-
flammatory responses. 

Edinburgh is famous for its rich
architectural heritage and is on the
UNESCO list of World Heritage Sites.

The modern and the old melt
together in Edinburgh: historic
cemeteries, narrow wynds, busy life
of shopping streets and plenty of
richly ornate Scottish bars offering
great selection of drinks and a
traditional dish called haggis, nips
and tattis. The conference was held
at the Carlton Hotel located in an
elegant Victorian building in the Old
Town. The characteristic buildings of
Edinburgh are made of rough-hewn
stone decorated with crenellations
and towers. In one of the lunch
breaks, we took a trip to the Calton
Hill. It is a popular tourist attraction
providing a wonderful view over the
city. The view is dominated by the
Edinburgh fortress on the top of the
Castle Rock and a tower clock of the
Balmoral hotel, a building inspired
by typical Scottish baronial style.
Edinburgh is home to a monument
to Scottish novelist Sir Walter Scott
and is the largest monument build to
a writer in the world. The monument
is a gothic rocket, rising 60 meters
high. 

I would like to thank the NBS for
providing the travel grant, giving me
the opportunity to meet scientists
with similar interests and challenges
as my own. This was a relatively
small meeting and it was easy to get
to know other participants. Scientific
speed dating and a glass of wine pro-
moted social interactions on the first
evening. The conference was a great
place to practice presentation skills
and to expand the network. We had
interesting conversations in the
breaks and a friendly gathering after
the lectures at a nearby Scottish pub.
On the last evening, we gathered at a
formal conference dinner with great
food and drinks. Thanks to this
conference, I could exchange
experience, ideas and make new
connections.  I would like to give my
acknowledgement to the organizers
for a well-organized event and for
choosing charming Edinburgh as a
conference site.

D
et reklameres stadig oftere
for diverse kostholds-
produkter i aviser, uke-
blader og på TV. Det er en

klar trend i hvordan disse annonsene ut-
formes. Oftest er det en avbildet og
navngitt person som forteller om hvor
fantastisk et gitt produkt er. Det er selv-
sagt ingen vitenskapelige dokumenta-
sjon i slike utsagn og jeg undres hvilken
kompensasjon folk får for a fremstå slik
i annonsene. Jeg synes det er merkelig at
denne type reklame er tillatt.

Jeg har skrevet til en del firmaer som
bruker slik annonsering og bedt om
dokumentasjon på det som påstås i an-
nonsene. I noen få tilfeller har jeg mottatt
svar med liste over publikasjoner som
skal godtgjøre det som står i annonsene.
Jeg har ikke hatt kapasitet til å sjekke den
tilsendte informasjon i detalj.  Kanskje
mer interessant er det hvor mange som
ikke har svart på forespørselen. 

Mange av annonsene starter med en
faktabeskrivelse av en av substansene
som finnes i produktet etterfulgt av en
udokumentert påstand om produktet.
Ofte er det slik at annonsen omtaler virk-
ning av et stoff der det er publisert noen
effekter, men ingen dokumentasjon på
hva som skjer når det stoffet er blandet
med mye annet slik det ofte er i disse
produktene. Det er selvsagt heller ingen
informasjon om at de små mengdene
som enkelte produkter har av ”virke-
stoffet” kan anskaffes mye rimeligere enn
ved å kjøpe produktet det annonseres for.
Spørsmål om hvilken dokumentasjon
firmaene har for de forskjellige utsagn i
annonsen blir som oftest besvart med for
meg intetsigende utsagn om at det som
er skrevet er i følge lovgivningen EU har
for kostholdsprodukter. Derfor mener de
at det er greit å skrive at ekstraktbland-
inger ”virker spesifikt ved å støtte lever-

og galle-funksjon”, ”støtter stoffskiftet og
letter forbrenning”, ”forhindrer bakterier
i å feste seg”, ”opprettholder sunne
slimhinner” og”bidrar til din mentale
yteevne og kognitive funksjon, som hu-
kommelse, oppmerksomhet og kon-
sentrasjon”.

I forrige nummer av NBS-Nytt var det
en artikkel om kontroll av legemidler i
Norge. En av forfatterne, Per Vidar
Syversen, ble for noen måneder siden
intervjuet på TV angående analyser de
hadde utført på to produkter, nemlig
”More man” og More woman”. I ”More
man” reklamen har for eksempel over-
skriften vært ”Har du nok testosteron?”
etterfulgt av informasjon om at ”dette
produktet består av en synergistisk
blanding av aktive urter, vitaminer og
mineraler. Det er satt sammen nettopp
med tanke på østrogendominans.” En
kvinne som har brukt ”More woman” sier
at hun tidligere gråt lettere, var tiltaksløs,
hadde nedsatt sexlyst, var nedstemt og
mentalt trøtt. Men etter at hun begynte
med ”More woman” ble hun gradvis
bedre og uttaler ”Det er helt utrolig! More
woman gjør at kroppen min jobber som
et team”. I tillegg til at disse to fantastiske
produktene nå tilbys alle til 50 % av
veiledende pris har de også en annen
fellesnevner. Resultatene av de analysene
Legemiddelverket har utført viser nemlig
at innholdet i de to produktene er det
samme! Ikke bare er innholdet likt, men
det gir knapt noen effekt utover placebo
i følge uttalelser fra Legemiddelverket.
Deres analyser viser at preparatene
hovedsakelig inneholder piperin (fra
pepper), fettsyrer og plantesteroler; det
ble også påvist små mengder av sink,
vitamin B5 og B6. 

En annen annonse som har tiltrukket
seg min oppmerksomhet var at en ved
daglig å drikke tre kopper av en spesiell

kaffe skulle oppnå en stor slankeeffekt. I
helsides annonser i for eksempel Aften-
posten kan en lese at ”Dette produktet
hindrer karbohydrater å omdannes til
fett”. Ellers var det nevnt at dette var
”Dokumentert effekt” og ”Publiserte stu-
dier”. Jeg skrev til firmaet og spurte om
dokumentasjon på de tre sitatene. Jeg
fikk raskt svar fra deres kundeservice om
at min e-post var videresendt til fags-
jefen.  Ved purring en del uker senere var
svaret ”Jeg videresender denne til led-
elsen på nytt. Jeg kan ikke hjelpe deg med
dette da jeg kun sitter på kundeservice”.
Og etter ytterligere en purring og 8
måneder har jeg fremdeles ikke hørt noe
mer fra dette firmaet.

Reklamesiden for kaffeproduktet er i
senere tid endret til også å innholde et
annet produkt der overskriften er ”Ras-
kere slank – med ren tarm”. I den an-
nonsen står det ”Mange erfarer at
slankekurer ikke er så effektive som for-
ventet. En av grunnene kan være at man
setter i gang uten å rense tarmsystemet
først. En gjennomsnittlig person har
opptil 8 måltider i tarmen samtidig, altså
flere kilo avfallsstoffer. Enhver slankekur
bør derfor starte med å kvitte seg med
disse avfalsstoffene.” Begge disse
produktene tilbys nå med 50 % rabatt for
de første 30 dager, men ved lengre tids
bruk går rabatten ned til 20 %.  Dette kan
vel bare tolkes slik at firmaet mener at en
helst bør ha ”ren tarm” i lang tid. Hva
med betydning av tarmflora?

Jeg undres: Er det virkelig fritt frem til
å drive slik markedsføring av denne type
produkter? Er det ingen instans som føler
ansvar for det store antall forbrukere som
blir lurt av den markedsføringen som nå
gjennomføres i større og større grad i
nær sagt alle media? 

Redaktøren

Reklame for kostholds-
produkter
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Targeting Innate
Immunity
”Toll2015 Targeting Innate Immunity” var det femte vitenskapelige møte
med fokus på Toll- lignende reseptorer (TLR) og medfødt immunitet. TLRer
er en familie på 13 signalreseptorer (TLR1-13) som uttrykkes i immunceller,
og som spiller en viktig rolle i kroppens immunforsvar ved å detektere
invaderende mikroorganismer og sette igang immunresponser

T
LR var de første
signalreseptorene som
ble oppdaget i familien
som nå betegnes

”Pattern Recognition Receptors”
(PRR)er og er nå kjent å inkluderer
Nod lignende reseptorer (NLR)er og
RIG-lignende reseptorer (RLR)er.
Disse signalreseptorene er es-
sensielle for å raskt gjenkjenne kom-
ponenter fra invaderende
mikroorgansimer og for induksjon
av inflammatoriske responser mot
disse organismene. PRRer kan også
aktiveres i fravær av infeksjon og
mediere betennelsesreaksjoner som
bidrar til kronisk betennelse og
sykdom.

Toll møtet ble denne gangen ar-
rangert 30. september – 3. oktober i
Marbella, Spania. Møtelokalet var i
sentrum av Marbella med gang-
avstand til både gamlebyen og
strandpromenaden. Det var
nærmere 700 deltagere fra 41 na-
sjoner. Takket være reisestøtte fra
NBS hadde jeg mulighet til å delta på
konferansen der jeg presenterte re-
sultater fra masteroppgaven min i
Molekylær Medisin ved NTNU. 

Konferansen fokuserte på de
nyeste fremskritt innenfor cellulær

medfødt immunitet, hvor PRR
signalisering i immunceller er
spesielt i fokus. Jules Hoffman, som
sammen med Bruce Beutler mottok
nobelprisen i fysiologi eller medisin
i 2011, deltok på årets konferanse.  De
mottok prisen for sin oppdagelse av
at TLRer var immunsensorer som
gjenkjenner og binder strukturer av
fremmed materiale. 

Programmet var delt inn i 16 se-
sjoner med totalt 63 foredrags-
holdere. Terje Espevik og Trude Flo
fra Centre of Molecular In-
flammation Research (CEMIR),
NTNU holdt begge foredrag ved
møtet. Trude Flo snakket om
signalisering i Mycobacterium
avium infekterte makrofager, og
Terje Espevik om mekanismer
involvert i induksjon av type I
interferoner i bakterier. I tillegg
presenterte Nadra Nilsen, ved
CEMIR og K.G. Jebsensenteret for
Myelomatose, sitt arbeid TLR2
signalisering.  

Forskning innen PRRer og det
medfødte immunsystemet strekker
seg over mange fagområder. På kon-
feransen ble det holdt foredrag om
deres rolle i ulike sykdommer,
bakterie- og virusinfeksjoner samt

deres rolle i vaksiner og
immunterapi.  

Douglas Golenbock og Michael
Heneka presenterte foredrag om in-
flammasomets rolle i Alzheimers.
Alzheimers er en kronisk in-
flammatorisk sykdom som
kjennetegnes av et gradvis tap av
nerveceller grunnet et misfoldet
protein. De viste at dette proteinet
aktiverer NLRer og inflammasomet,
et multiprotein kompleks, som fører
til celledød og progresjon av
Alzheimers. Videre presenterte Eicke
Latz inflammasomets rolle i aterosk-
lerose. En aktivering av in-
flammasomet frigjør et potent
cytokin, IL-1�, som driver inflamma-
sjon. En hemming av denne
signalveien kan være potensielle mål
for immunterapi mot aterosklerose.

I motsetning til ervervet
immunitet, har det medfødte
immunforsvaret hittil vært kjent for
å reagere likt hver gang, altså ikke ha
hukommelse. Mihai Netea viste deri-
mot at det medfødte immunsystemet
kan trenes og har elementer av hu-
kommelse som han betegnet
”trained” immunitet. Det medfødte
immunsystemet ga et sterkere og
mer robust beskyttelse ved reinfek-

sjoner sammenlignet ved førs-
tegangs eksponering. ”Trained”
immunitet oppstår ved at PRRer
induserer epigenetisk re-
programmering av immuncellene
som gir bedre respons ved andre
gangs eksponering for et potensielt
patogen. 

Kate Fitzgerald holdt en spenn-
ende presentasjon om hvordan lange
ikke-kodende RNA (lncRNA) kan
regulere immunresponser. Rollen til
slike lncRNA har hittil ikke vært
kjent. Fitzgerald presenterte hvordan
TLRer induserer transkripsjon av
lncRNA, hvor lncRNA aktiverte eller
hemmet en rekke immunolgiske
gener. lncRNA kan være en viktig
faktor for når og type immunrespons
som blir initiert ved å modulerer
gentranskripsjon. 

Jeg deltok på møtet med poster om
mitt masterprosjekt om TLR og
myelomatose. Inflammasjon er vist å
spille en viktig rolle i kreftutvikling.
Celler i det medfødte immunfor-
svaret rekrutteres til tumorer og
modulerer det inflammatoriske
miljøet ved tumoren, som igjen
påvirker tumorutvikling og metas-
tase. I mitt masterprosjekt fant jeg at
myelomceller skiller ut immun-
stimulerende komponenter som kan
aktivere TLR7 og TLR8. Videre blir
TLR8 uttrykt av primære celler fra
benmargsaspirat fra
myelomapasienter, og aktivering av
TLR8 induserer inflammasjonspro-
sesser. Resultatene indikerer at
myelomkreftcellene skiller ut en
TLR7/8 aktivator som aktiverer
celler i benmargen som videre
produserer betennelsesstoffer som

fremmer overlevelsen av kreftcellene.
Presentasjonen førte til diskusjoner
og nyttige tilbakemeldinger. I alt ble
424 postere presentert på møtet. 

I tillegg til å lære om de nyeste
fremskrittene innenfor cellulær
medfødt immunitet, ga konferansen
en god mulighet til å møte forskere
innen immunologi fra hele verden.
Det var flere muligheter for mingling
og  konferanse ble avrundet med
tapas og godt drikke i gamlebyen i
Marbella hvor TOLL Allstars med
Luke O’Neill i spissen spilte musikk.
Møtet var fylt med spennende fo-
redrag og var meget lærerikt. 

Skal du arrangere et 
vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt. Dersom NBS-nytt har ledig plass
så tilbyr vi gratis annonsering av vitenskapelige møter som er av interesse
for medlemmene. 

Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å be-
nytte deg av denne muligheten.
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Neurodegenerative
diseases
Neurodegeneration and related disorders are one of the most studied topics
in the field of neuroscience and involves a very vast and different spectrum of
subjects. Therefore it was a great opportunity for those who participated at
this year’s FENS summer school with the title “Shared mechanisms and
specificity in neurodegenerative diseases” to learn more about different pers-
pectives in the field of neurodegeneration diseases. I participated with a
travel grant from NBS.

T
his school was chaired by
Maria Grazia Spillantini
and Emiliana Borrelli
who are two very well-

known names in this field. They
gathered experts from different uni-
versities with different subject focus
in the lecture team which definitely
spiced up the event. The school
started with a lecture by John Hardy
on “Genomic analyses of
Neurodegeneration”. He explained
how common neuropathological
features in Down syndrome and
Alzheimer’s disease (AD) led to
suggestion of amyloid precursor
protein (APP) gene rare variants as
risk factors in AD. 

The first session was entitled
“General characteristics of
neurodegenerative disorders and
cellular therapies”. Dr. Roger Barker
lectured about different types of
Parkinson’s disease (PD) and
different approaches in PD therapy
using stem cells and gene therapy. He
elaborated on history of en-
graftment, use of stem cells and
induced pluripotent stem cells
(iPSC), Prosavin trial which is a

lentiviral vector-based gene therapy
inducing production of dopamine
and GDNF (Glial cell line-derived
neurotrophic factor) infusions which
had been shown to have neuro-
protective and neuroregenerative
effects on dopaminergic neurons.
Then Dr. Kelly Del Tredici explained
us about Sporadic Parkinson’s &
Alzheimer’s diseases neuroanatomy
and neuropathology similarities and
Dr. Vania Broccoli introduced us to
the world of iPSC, their advantageous
over other model systems, their wide
implication and of course the
weakness of these cells as deriving
different cell types from iPSCs is
time consuming, needs specialized
laboratory facilities and their
differentiation to neuronal cells is a
perceptive task.

In the next two sessions under the
topic “Cellular mechanisms under-
lying neurodegenerative processes”,
we learned about microglial cells by
Dr. Harald Neumann. He explained
about the role of microglia in
phagocytosis, neuroinflammation
and neurodegeneration. Dr. Patrizia
Casaccia spoke about epigenetics as

well as the role of DNA modification
and the dual role of histone
acetylation on myelination and
cognition, and Dr. Aviva Tolkovsky
walked us through the autophagy by
explaining classification, the carry
out process and the impact of
autophagy impairment on
neurodegeneration as well as the im-
portance of mitophagy. The last
lecture of this session was held by Dr.
Wiep Scheper. She explained about
the protein folding quality control,
proteolytic pathways, unfolded
protein response and the role of
endoplasmic reticulum dysfunction
associated with neurodegenerative
disorders.

On the fourth session Dr. Ronald
Melki spoke about the protein ag-
gregation mechanism, characteris-
tics of prion disease, infectious
property of protein aggregates like �-
synuclein and huntingtin and their
neuron to neuron transport. Dr.
Elena Moro introduced us to a
different angel of therapeutic ap-
proaches in neurodegeneration
diseases which was deep brain
stimulation. She also talked about

the history of treatment methods in
neurodegeneration disorders that
were not necessarily fit in today’s
ethical parameters.

Dr.  Sreeganga Chandra started the
fifth session with the title of
“Synaptic mechanisms in health and
disease”. She gave us some insights
on synaptic vesicles and proteins
involved in regulation of synaptic
vesicle exocytosis and recycling. She
also talked about the synaptic plas-
ticity and vulnerability of synapses
in AD and PD for example the role of
�-synuclein oligomers on inhibition

of SNARE fusion. Later Dr. Antonio
Pisani that taught us about basal
ganglia and its influence on
movement disorders by explaining
the basal ganglia circuitry, neuro-
chemistry and role in motor
movement. The school ended by Dr.
Alastair Compston lecture about
successful drugs and clinical trials in
treatment of multiple sclerosis
followed by a conclusion and
feedback session, a kind and
memorable gift from school
coordinators to students and farewell
dinner.

During the seven days of school
students got this chance to present
their posters, learn more about each
other’s project and discuss their
questions with field experts in a very
friendly and warm atmosphere. This
summer school gave us a broad
insight on the field of
neurodegenerative disorders, their
commonalities and shared me-
chanisms by gathering all these
experts that over look to this subject
from different angels.

I NBS-Nytt nr.
2/2015 kunne du
lese at Anne-Lise
Børresen-Dale var
tildelt Nansen-
prisen for 2015. Like
før jul kom det in-
formasjon om at
hun på grunn av
sine pionerstudier

om molekylærbiologi og brystkreft ble beæret av
The American Association for Cancer Research til
å holde ”2015 Distinguished Lectureship in Breast
Cancer Research”. Tittelen på hennes foredrag var
”Molecular evolution under neoadjuvant che-
motherapy” og foredraget ble holdt 10. desember
som en del av San Antonio Breast Cancer
Symposium. Du finner mer informasjon om dette
ved a google ”AACR Børresen-Dale”.

NBS-Nytt gratulerer.

Finn-Eirik Johansen
blir direktør for livs-
vitenskapssatsingen i
Oslo

Finn-Eirik Johansen som nå
er instituttleder ved Institutt
for biovitenskap (IBV) ved
Universitet i Oslo vil om
kort tid tiltre som direktør
for livsvitenskapssatsingen
ved Universitet i Oslo. Han
starter i 20 % stilling før
dette bladet går i trykken og
vil gå over til 50 % stilling

etter påske. Han fortsetter i 50 % stilling som in-
stituttleder ved IBV inntil ny instituttleder er på
plass.

Mer heder til Anne-
Lise Børresen-Dale
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iorabiaten lurer i blant
på om det er for lett å
publisere vitenskap. For
eksempel hadde Norges

største studentavis Universitas den
23. september 2015 på forsiden
overskriften “Økende klamydia -
smitte blant unge: Møt studenten
som har blitt resistent mot
antibiotika”. Biorabiaten, som daglig
omgås med antibiotikaresistente
studenter, mener at dette re-
presenterer en for enkel måte å
skaffe seg overskrifter på. Også
vitenskapelige tidsskrifter kunne
med fordel heve terskelen i blant,
mener han. Ta for eksempel “Good
sleep quality is associated with
better academic performance
among Sudanese medical students”.
Kyniske forskere kunne her skaffe
seg et stort antall artikler ved å be-
nytte de samme metodene på
sudanesiske “science students”,
“language students”, “psychology
students” og andre, og ved å gjenta
undersøkelsene i et par andre land
ville karrieren lett være sikret.

Artikler uten veldig interessante re-
sultater er kanskje noe vi må leve med.
Og nå ser det mer og mer ut til at vi må
venne oss til vitenskapelig juks også.
Stadig flere artikler blir trukket tilbake
grunnet juks av forskjellig slag. Det ser
særlig ut til at gjenbruk av western-
blots er populært, og hadde
Biorabiaten vært kynisk av natur, ville

hans anbefaling til kommende fors-
kere vært å skaffe seg et sett av gode fo-
tografier av blots og et godt
PC-program for bildemanipulering.
Har man først det, kan man produsere
de gelbildene man trenger ved å sette
sammen bånd i passende konstella-
sjoner. For å få tilstrekkelig variasjon i
bildematerialet har man mye å gå på:
et enkelt bånd kan brukes flere steder,
og for å få litt variasjon kan man bruke
speilbilder av båndene eller dreie dem
180 grader før man limer dem inn på
et nytt sted. Den uoffisielle verdens-
rekorden for tilbaketrukne artikler
innehas av den japanske forskeren Yos-
hihata Fujii og omfatter 183 artikler,
ifølge Retraction Watch, som har
skrevet en artikkel i nettmagasinet
Nautilus om hvordan statistisk analyse
kunne vise at dataene i artiklene rett
og slett var for gode til å kunne være
korrekte. Tragisk, mener Biorabiaten.

Men noen tilbaketrekninger er
mer komiske enn tragiske. Nylig ble
en 80 år gammel artikkel trukket til-
bake, ifølge Retraction Watch. Det
dreide seg om rapporten “Een geval
van uroptoë” i Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde, publisert i 1923
og trukket i 2003. Rapporten beskrev
et uvanlig medisinsk tilfelle, hvor
pasienten viste seg å ha en ektopisk
nyre i venstre brysthulrom. Etter tre
dagers opphost av en urinaktig
væske døde omsider pasienten.

Opp gjennom årene som fulgte var
det flere av tidsskriftets redaktører
som hadde mistanke om at det var
noe galt med denne artikkelen, men
eksperter som de spurte var i tvil, og
flere mente at det godt kunne tenkes
at den likevel var riktig. Men så - i
selvbiografien til professor A.
Querido, som i 1923 studerte
medisin i Amsterdam, ble sannheten
avslørt. Det var en gruppe
medisinerstudenter som hadde kon-
struert sykdomshistorien og lagt mye
arbeid i å få sin “briljante ide” på
trykk, uten egentlig å tro at de skulle
lykkes. Men de klarte det, dels ved å
legge hele hendelsen til Indonesia, da
en nederlandsk koloni, og dels ved å
gi avkall på sine mest spektakulære
innfall, som å bruke et bilde av en
gelderse-pølse som illustrasjon av
den feilplasserte nyren. Det var nok
lurt, siden gelderse-pølsen nesten
ikke er til å skille fra en norsk vos-
sakorv når det gjelder utseende.

“Apropos mat”, sier Biorabiaten
ettertenksomt, “så må NBS-Nytt
endelig minne medlemmene om at
biokjemi og kokkekunst har svært
mye til felles”. Det er hans nåtidige
virke som underviser på et labkurs i
biokjemi som har brakt denne gamle
sannheten fram i bevisstheten hans
igjen, og ut fra et ressursutnyttelses-
synspunkt er det mange spørsmål
han stiller seg i forbindelse med
labøvelsene. Når oksehjerte først har

Storkjøkken-
drift
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blitt behandlet med TCA for ekstrak-
sjon av cytokrom c, finnes det da
noen enkel måte å fjerne TCA på, slik
at restene kan brukes til
karbonadekaker? Og hvordan er det
med potetskiver behandlet med
natriumsulfitt for å hemme fenol-

oksidasen? Kan man vanne dem ut
etterpå for å lage potetgrateng av res-
tene? Oppvokst som han er på et la-
boratorium hvor selv rottelever til
tider ble vurdert brukt som mid-
dagsmat for å lette på studie-
utgiftene, ser Biorabiaten et stort

potensial for samdrift og ressurs-
utveksling mellom undervisnings-
laboratoriet og gourmetkjøkkenet.
De samme fordelene som man vil
oppnå ved sammenslåing av kom-
muner, mener Biorabiaten.
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Proteomikk –
Cold Spring
Harbor
Cold Spring Harbor Laboratories ligger i Laurel Hollow på Long Island, en
times togtur øst for New York City. Laboratoriet ble startet i 1890 som et sted
hvor high school- og collegelærere kunne bli kurset i marinbiologi. Kurs har
vært kjernen i virksomheten helt fra begynnelsen. Jeg deltok i sommer på et
kurs i proteomikk med reisestøtte fra NBS.

F
orskning på genetikk ble
startet i 1904, og siden den
gang har laboratoriet vært
sentralt i flere bane-

brytende oppdagelser. Laboratoriet
har huset flere Nobelprisvinnere –
James Watson, medoppdager av
DNA-strukturen, er den mest kjente.
Cold Spring Harbor er hellig grunn
for en molekylærbiolog, og derfor
var det med en viss forventnings-
fullhet jeg gikk ut av drosjen for å
sjekke inn i hytten min og starte det
to uker lange kurset i proteomikk.

Proteomikk er studiet av hvilke
proteiner som er til stede i et vev eller
en celle, og av hvordan mengden av
forskjellige proteiner forandrer seg
som en funksjon av tid eller på
grunn av forskjellige behandlinger.
Dersom man vil vite hvilke proteiner
som finnes i en vevsprøve, eller

hvordan nivåene av et protein endrer
seg i løpet av en behandling, er det
blitt vanlig å benytte seg av
proteomikk og massespektrometri.
Antistoffer er vel og bra, men de
varierer enormt i kvalitet og kan bare
brukes til ett protein om gangen. Et
moderne massespektrometer koblet
til en høykvalitets væskekromatograf
kan identifisere hundrevis av
proteiner i en prøve, og gi infor-
masjon om hvor mye det finnes av
enkeltproteiner. 

Taxituren fra togstasjonen var
preget av den intense sommer -
varmen og av utsikten til ekstrem
velstand. Beboerne i Laurel Hollow
virker uberørt av finanskrisen – her
er det bare gedigne hus med gressp-
lener som golfbaner så langt øyet kan
se. Bukta ved laboratoriet er fylt med
svære båter. Billy Joel bor visstnok på

en øy rett ved laboratoriet, nabo til en
haug med aksjemeglere. Selve la-
boratoriet ligger fantastisk til, innerst
i en bukt med egen strand. 
Kursets hovedinstruktører var alle

erfarne forskere innen proteomikk
og massespektrometri, og hadde
mange tips og triks å dele med oss
begynnere. Darryl Pappin var med
på å utvikle Mascot, en av de mest
brukte søkemotorene for proteo -
mikkdata, såvel som iTRAQ, som er
en populær kvantifiseringsstrategi i
proteomikk. Karl Clauser fra Broad
Institute hadde en workshop om de
novo sekvensering, det vil si hvordan
man kan lese en aminosyresekvens
ut fra MS/MS-spektra av frag -
menterte peptider.

Fra et kjemisk synspunkt er
proteomikk iboende mer uhånd -
terbart enn genomikk og trans-

kriptomikk, på grunn av kom-
pleksiteten som oppstår når du har
20 grunnleggende enheter i et
makromolekyl, i stedet for fire. De 20
aminosyrene som utgjør et protein
har et vidt spekter av kjemiske egen-
skaper, og dersom man legger til de
hundretalls posttranslasjonelle
modifiseringene som finnes, blir det
klart at mengden forskjellige
proteiner som potensielt er til stede i
en prøve er overveldende. Derfor er
proteomikk veldig avhengig av god
prøvepreparering, noe det var mye
fokus på under kurset.

Etter å ha hørt mye om hvilke
massespektrometre som er best og
om konkurransen mellom forskjel-
lige forskningsgrupper for å iden-
tifisere flest mulig proteiner fra en
prøve, satt jeg mest og lurte på

hvordan jeg kan bruke denne
imponerende ingeniørkunsten til å
løse noen interessante biologiske
spørsmål. For en PhD-student med
ambisjoner innenfor utviklings-
biologi var det derfor veldig spenn-
ende å få med seg forelesningen til
Frank Conlon. Hans gruppe på uni-
versitetet i Chapel Hill, North
Carolina har brukt proteomikk til å
studere hjerteutvikling. Ved å bruke
immunopresipitering koblet til mas-
sespektrometri har de oppdaget flere
funksjonelt viktige interaksjons-
partnere til en transkripsjonsfaktor
som er nødvendig for dannelsen av
hjertekammere.

Kurset forløp dessverre ikke helt
knirkefritt. Det var preget av at en av
instruktørene måtte melde avbud en
uke før start, og at det derfor ble

nødvendig å slå sammen flere
grupper. Dette førte til at det ikke ble
like mye hands on-tid med in-
strumentene som vi hadde håpet.
Når det er sagt, så føler jeg at jeg
hadde et stort utbytte av kurset.

To uker med intensivt kurs er selv-
følgelig utmattende. Mellom
tolvtimersdager bestående av fo-
relesninger, labarbeid og datanalyse
var det heldigvis litt tid til å utforske
campus. Vi fikk en flott tur med en
gammel østersbåt i Oyster Bay, og en
av kveldene var det bankett. Den tra-
disjonelle bankett-matkrigen er
heldigvis gått av moten, og jeg fikk
spise hummeren min i fred. Den siste
halve dagen før avreise forløp med
kajakkpadling og amerikansk fotball
på stranden til laboratoriet.

Cold Spring Harbor Laboratories.
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Arnts 
biostreker

I dette heftet bidrar Arnt
Raae med tre nye tegn-
inger. Tegningen øverst
har han kalt ”Første
semi nar”. De to tegn-
ingene nederst på siden
stam mer fra en periode
da overhead projektor
var et nytt hjelpemiddel
og har begge fått tittelen
”Foreleser i trøbbel”.

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

NBS-Nytt er et ansvarlig blad og er opptatt
av å forvalte sitt ansvar – på det som heter
”en god måte”. Det er forunderlig hvordan
begrepet blir tolket og anvendt i en tid der
ansvar oftest refererer seg til posisjon, makt
og betaling. Det er kanskje ikke vanlig å as-
sosiere ansvarlighet med sportspressen.
Det er nok der vi finner de verste mis-
brukerne av det ærverdige ordet ansvar.
Etter mine begreper er ansvar noe man
enten har eller ikke har. Det er ikke noe
man kan plukke opp og bruke etter eget
forgodtbefinnende, eventuelt kan neglisjere
dersom det ikke passer. Derfor slutter jeg
aldri å undres over uttrykk som
”lagkapteinen tok ansvar og scoret det av-
gjørende målet”. Hvis hun/han ikke hadde
scoret dette målet, er det ensbetydende
med at vedkommende ikke hadde noe an-
svar i sakens anledning, altså kunne la det
ligge? Utrykket å ”ta ansvar” burde strykes
av ethvert vokabular – det er i beste fall
uklart og brukes så å si aldri på en men-
ingsfylt måte.

Det er mange andre som ”tar ansvar”
enn idrettsstjerner, men med en noe annen
betydning. I dagens konkurranse om
medieoppmerksomhet, er det også kon-
kurranse om å påta seg ansvaret for

udåder, som sprenging av en bombe.
Terrororganisasjoner kappes om å ta an-
svar, i den betydning at de vil skryte av at
de har utført udåden. Dette er et ansvar
heldigvis veldig få er beredt til å påta seg.
Men følgende overskrift i et debattinnlegg
fikk meg til å stusse: ”Vi må alle ta ansvar
for at barn lever under verdige forhold”.
Dette er et ansvar jeg godt kunne påta
meg; det må da være fint å få æren for at
barn har det bra og lever under verdige for-
hold. Men det er kanskje litt drøyt å gi meg
ansvaret dersom det ikke er slik. Det som
menes, er sikkert at vi alle bør føle et an-
svar for barn, ikke at vi kan velge om vi vil
ta dette ansvaret eller ikke. 

De fleste av oss har vokst opp i et fors-
kermiljø der forholdet til penger, forbruk og
lønn er ganske så edruelig og ansvarlig.
Kulturen tilsier et svært nøkternt og
nøysomt forhold til pengeforbruk og avlønn-
ing. Vi bruker penger forsiktig og forsøker å
få mest mulig ut av hver forskningskrone.
Vi observerer til tider miljøer der lønns-
nivået stiger kraftig uten noen åpenbar kob-
ling til flotte prestasjoner eller mer ansvar
eller mer arbeid. Konjunkturer og
tilfeldigheter styrer lønnsnivået. Det er vel
riktig å si at det stort sett er toppledernes

lønner som kan oppleve dramatiske løft, og
dessverre er disse løftene ofte stimulert og
iverksatt av lederne selv. Avlønningen av
topplederne i Norges Forskningsråd vil nok
av de fleste bli bedømt som uforholdsmes-
sig høy. At disse direktørene, som har an-
svaret for typisk 100 medarbeidere, skal
lønnes langt bedre enn statsministeren og
dobbelt så høyt som en professor, er vans-
kelig å forsvare. Kanskje er dette fordi man
vil rekruttere de aller beste til slike posi-
sjoner? En forutsetning for dette må være
at lønnsnivået er kjent, slik at stillingene blir
attraktive. Men lønnsnivået har vært en
hemmelighet til nå, så dette hensynet var
nok ikke vektlagt. Det hadde vært inter-
essant å vite hvor mange av disse
direktørene som er rekruttert utenfra. De
som nå sitter i disse stillingene, er utvilsomt
kompetente og dyktige administratorer,
men en lønn på rundt 2 millioner kroner i
året virker både unorsk og fremmed for
forskningskulturen. Dette bestyrker min
oppfatning av at det er helt forskjellige
kulturer i Forskningsrådet og i de aktive
forskningsmiljøene, noe som må være et
problem. Jeg vil mane til ansvarlighet, der
de rette personene må finne ut at de sitter
med ansvaret og ikke trenger å ta det.

ANSVAR

Støtt våre annonsører!

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

Vi oppfordrer medlemmene 
til å vise at det lønner seg å
annonsere i bladet.
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Diseases of Fish
and Shellfish
Jeg reiste sammen med Morten Lund og vår veileder Maria Dahle, til Las
Palmas de Gran Canaria for å delta på 17th International Conference on
Diseases of Fish and Shellfish (6-12 september) arrangert av European As-
sociation of Fish Pathogens (EAFP). Jeg tilbrakte en fantastisk uke på kon-
feransesenteret med sol, god mat og mange spennende foredrag takket være
reisestipend fra NBS. 

Konferansesenteret i Las Palmas, Palacio de Congresos De Canarias, skyfri himmel og nydelig sjø-
utsikt.

Konferansen ble åpnet med et in-
teressant innlegg av Brian Austin, en
anerkjent forsker innen marin bio-
teknologi. Resten av uken var det
innlegg av stipendiater, post doc`er
og forskere fra store deler av verden.
Tema som virus og virussykdommer,
immunologi, parasittære syk-
dommer, ernæring, bakterielle syk-
dommer og dyrevelferd, alt innen
akvakultur, var i hovedfokus.

EAFP arrangerte sin første fis-
kepatologi konferanse i Plymouth,
UK i 1983 og siden den gang har
konferansen blitt arrangert annet-
hvert år med økende antall deltakere.
Akvakulturnæringen har vært i rask
vekst de siste tiårene og formålet
med dannelsen av EAFP var å
fremme utveksling av kunnskap og
assistere i koordinering av forskning
relatert til fisk og skalldyr. Kon-
feransen gir fagpersoner innen fis-
kehelse en unik mulighet til å
presentere sin forskning, både for
andre fremragende forsker så vel
som for oppdrettsnæringen som er
ivrige støttespillere. EAFP har nå blitt
en av de viktigste plattformene for
forskere innen akvakultur og kon-
feransen holder et høyt faglig nivå
med mange store navn innen fiskeh-
else. Oppdrettsnæringens interesse i
organisasjonen har bidratt til større
fokus på forskning med nytteverdi,
noe som har åpnet for flere store
samarbeidsprosjekter mellom forsk-
ningsinstitusjoner og akvaindustri. 

Med over 500 deltakere fra ca 40
ulike land, over 200 presentasjoner
og ca 220 postere var det mye å ta inn
over seg i løpet av uken. Siden mitt
fagfelt er virologi valgte jeg meg ut en
rekke foredrag relatert til ulike fis-
kevirus, samt noen med fokus på
immunologi og vaksineutvikling. 

Selv jobber jeg med et virus kalt
Picine orthoreovirus (PRV) som
nylig har blitt assosiert med hjerte –

og skjellettmuskelbetennelse
(HSMB) hos norsk oppdrettslaks.
Viruset er allestedsværende i Norge
og ses både hos oppdrettslaks og
villaks. Til nå er det kun oppdretts-
laksen som blir syk og det er
fremdeles mange ukjente faktorer
rundt både viruset og sykdommen.
HSMB ser ut til å opptre ca 6-9 mnd
etter sjøutsett, men er også påvist i
settevannsfasen. Det ses en
kumulativ dødelighet på opptil 20 %
og den angrepne fisken får en heftig
betennelse i hjerte -og skjellettmus-
kulatur. Sykdommen er svært taps-
bringende for den norske
oppdrettsnæringen og påvirker også
fiskens velferd i stor grad. Det var
stor interesse rundt PRV på kon-
feransen og jeg kom i kontakt med
forskere som arbeider med tils-
varende virus i andre land.

En av presentasjonene jeg bet meg
spesielt merke i var foredraget til H.
Sigurdardottir, Reykjavik, Island med
tittelen ”Novel viral infections in
Atlantic Salmon (Salmo Salar)”. Her
fikk vi høre at PRV ikke bare er alle-
stedsværende i Norge, men også på
Island hvor prevalensen i enkelte an-
legg er mellom 70 og 100 %. Island

har dog ikke sett sykdommen HSMB.
PRV er også oppdaget flere andre
steder uten sykdomsassosiasjon. K.
Garver fra Nanaimo, Canada,
presenterte en interessant studie der
det er satt opp et klinisk smitteforsøk
med PRV. Smitteforsøket resulterte
ikke i patologiske forandringer for-
bundet med HSMB etter PRV infek-
sjon. Dette er svært spennende og
kan ha mange forklaringer. Med
henblikk på disse presentasjonene
håper vi på fremtidige samarbeids-
prosjekter med både The Pacific
Biological Station, Nanimo, Canada
og The Institute for Experimental
Pathology, Reykjavik, Island.

Konferansen ble avsluttet med en
flott bankett på nordøstkysten av
øya. Alle deltakerne ble fraktet i buss
til Fica Laragia hvor vi fikk servert et
nydelig tapasmåltid. Her nøt vi de
siste timene med live musikk, dans
og godt humør. En smule solbrent
må jeg si meg godt fornøyd med
dette avbrekket i lab hverdagen! Kon-
feransen har gitt meg et stort faglig
utbyttet, nye samarbeidspartnere og
fantastiske minner. 

Mot slutten
av konfe -
ransen så jeg
og Morten
vårt snitt til å
teste surfe -
bølg ene uten-
for Las
Palmas. 



kunne bidra til en økt forståelse av
hvordan enkle organismer og nett-
verk av gener fungerer. 

Et viktig bidrag til byggeprosessen
av det syntetiske gjærgenomet er et
kurs kalt ”Build-A-Genome” (BAG).
Her lærer studentene teknikker
innen syntetisk genomikk, hvordan
de skal presentere og kritisere
dataene de får, samt troubleshoote
eksperimenter slik at de lykkes. Hele
kromosom III har faktisk blitt laget
av studenter i dette kurset. Andre
viktige  bidragsytere er samarbeids-
partnere fra universitetene Loyola
University Maryland i USA og
Tianjin University i Kina. Da Jef
Boeke presenterte arbeidet på kon-

feransen kunne han fortelle at over
halvparten av genomet var laget.
Sjekk ut hjemmesiden om Sc2.0 pro-
sjektet på linken http://syntheticye-
ast.org/sc2-0/.

Konferansen holdt et høyt faglig
nivå, og det var utrolig kjekt å opp-
leve at alle som deltok var interessert
i å utveksle både kunnskap og er-
faringer fra sine forskningsfelt. Flere
av foredragsholderne avsluttet sine
presentasjoner med å annonsere
ledige stipendiat- og post-doc stil-
linger, mens andre delte ut visittkort
med oppfordringer om å ta kontakt
for mulig forskningssamarbeid. En
annen arena for dette var den sosiale
middagen som ble holdt halvveis i

oppholdet, som forøvrig ble avrundet
med dans til gammel-rock spilt av et
live band. 

I tillegg til alt det faglige som ble
presentert var det også rom for
feiring av beste workshop foredrag,
beste poster, beste spørsmål stilt fra
salen, samt det beste bildet som ble
postet på facebook i forbindelse med
konferansen. Alle vinnerne mottok
hver sin spesielle vinflaske fra dis-
triktet som det perfekte minnet. I til-
legg ble den gjeve prisen kalt Hansen
Award, sponset av Carlsberg, delt ut.
I år var det den svenske forskeren
Thomas Nyström (Universitetet i
Göteborg, Sverige) som mottok
prisen for sitt arbeid om aldring av
gjærceller. 

I den uken konferansen varte
hadde vi et tett program som skulle
følges. Selv bidro jeg med en poster
de to dagene det var satt av til dette
for gruppen jeg tilhørte (gjær kom-
parativ og evolusjonær biologi). Det
var veldig kjekt få å snakke med
andre personer innenfor mitt fagfelt
– både studenter og professorer –
som kom med tilbakemeldinger og
tips til problemstillinger jeg har i for-
hold til prosjektet mitt. 

Neste gang ICYGMB konferansen
holdes er det Praha som står for tur
til å ta i mot mylderet av gjærfolk!
Mer informasjon om konferansen
holdt i år finner man på nettsiden
www.yeast2015.eu og på sosiale me-
dier finner man bilder fra kon-
feransen med #Yeast2015. 
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Gjærgenetikk og
molekylærbiologi
Takket være reisestøtte fra NBS deltok jeg og en medstipendiat på den 27.
International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology
(ICYGMB) som ble holdt i Trentino området helt nord i Italia, 6.-12.
september 2015. Omkring 600 personer sjekket inn på konferansen,
deriblant de utvalgte keynote foredragsholderne Susan Lindquist, Cam-
bridge, MA og Jef Boeke, New York University School of Medicine.

U
like typer gjær brukes
som forsknings-
modeller for å oppnå
en bredere forståelse av

biologiske prosesser og som biotek-
nologisk organisme. Generelt er gjær
en viktig organisme som blir brukt
til blant annet industriell
fermentering, for eksempel til
produksjon av etanol og biodriv-
stoff. ICYGMB er i dag etablert som
en av de viktigste arenaene for
presentasjon av ny og spennende
gjærforskning. ICYGMB avvikles
annethvert år, og denne gangen

hadde møtet et spesielt preg. På
grunn av den politiske situasjonen i
Ukraina ble konferansen flyttet fra
Ukraina til Italia, noe som førte til at
arrangørene kun hadde ett år på seg
til å planlegge. Et godt samarbeid
mellom ukrainske og italienske ar-
rangører samt ulike sponsorer
gjorde likevel dette til en fantastisk
happening. Konferansen ble holdt
nord i Italia i den lille byen Levico
Terme som til vanlig kan by på fjell-
turer, padling i innsjøer og diverse
festivaler (deriblant drue- og mais-
festival som vi fikk oppleve). 

Jeg ønsker å trekke frem Jef Boeke
sitt keynote foredrag som jeg synes
var utrolig interessant; ”The
syntethic yeast genome project
Sc2.0”. Som navnet tilsier går pro-
sjektet ut på å konstruere et syntetisk
genom, nemlig gjærtypen Sac-
charomyces cerevisiae sitt
genmateriale. Hensikten med det
syntetiske genomet er å studere
viktige egenskaper til kromosomer,
organisering av genomet, funksjoner
av RNA spleising, forskjeller mellom
prokaryoter og eukaryoter osv.
Denne kunnskapen vil blant annet

Lokalet for
konferan sen
med postere
som indikerte
arrange -
mentet.

Fantastisk
natur (her:
fjell og
maisåker)

Kunst i handlegaten i Levico Terme.
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Discovery of a
Major Maturity
Locus in
Salmon

Described as a ‘sensational’ finding in a national newspaper last year (1),
an article in Nature (2) authored by CIGENE scientists at Ås together with
their partners described a gene for fat storage that turns out to be a key
determinant of age at sexual maturity in wild salmon

W
ild Atlantic salmon
live most of their
lives in salt water
and only migrate

to fresh water rivers to spawn when
they have reached sexual maturity.
Depending on genotype, the age of
sexual maturity can be 1, 2, 3 or
more years.  A mature 1 year-old
wild salmon weighs 1-3 kg and is 50-
65 cm long while the corresponding
figures for a 3 year-old wild salmon
are 10-20 kg and more than 100 cm.

To gain insight into the genetics of
salmon maturity, the CIGENE group
led by Sigbjørn Lien together with
national as well as international
partners screened 1,518 wild fish
from 57 different populations,
including 56 populations from
salmon rivers in Norway.  All
populations consisted of mixtures of
1, 2, 3 or more years-old fish,
although the proportions varied
widely.  For example, fish from the
Tana River (Finmark) were 65% 1
year-old, 18% 2 years-old, 19% 3
years-old and 1% more than 3 years-
old while the age structure of the fish
population from the Eidfjord
watershed (Hordaland) was 5%, 5%,
84% and 6%, respectively.  Corres-
ponding values for fish from the
Namsen River (North Trønderlag)
were 37%, 32%, 30% and 7%.

Genotyping was done using a
220,000 SNP chip from Affymetrix
Axiom, analyzed using the Gene
Titan machine (3).  These analyses
identified a region on chromosome
25 with extremely strong association
with age at maturity, giving a p value
less than 10-20 which means that it
can explain 39% of variation in age
at maturity in wild salmon.  One
partner in the project was quoted as
saying, ‘We found the needle in the
haystack’.

The identified region codes for a
vestigial-like family member 3 gene
(VGLL3) involved in the
differentiation of fat-storage cells.  One
major allele of the VGLL3 gene is
designated as early (E) because it
tends to be associated with early-
maturing individuals.  Another major
allele (L) tends to be associated with
late-maturing individuals.  The study
identified an interesting difference be-
tween male and female salmon in
relation to the E and L alleles; namely,
that the L allele is recessive in EL
males but semi-dominant in EL
females (Fig. 1).  As stated in the
article, this finding ‘provides a
compelling mechanism contributing
to the larger proportion of males

exhibiting an early maturing pheno-
type compared with females’.  This is
the ‘first example of dominance
reversal allowing greater optimization
of phenotypes within each sex’.

References
1. Mauren A: Løste laksegåte med 
fiskeskjell. Aftenposten 
5 november 2015.

2. Barson N et al.: Nature 528 
(2015) 405.

3. Einset J:  The Center for 
Integrative Genetics at Ås. 
NBS-Nytt, Nr.1, 2015.

Fig. 1. Contrasting effects of E
and L alleles of the VGLL3 gene
on age at maturity in male
versus female Atlantic salmon.
Figure is redrawn from results
in reference 2. 

Atlantic salmon – Wikipedia.

Sigbjørn Lien
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Siste nytt fra 
proteinkrystallo-
grafiens høyborg
Med reisestipend fra NBS dro jeg til Universitetet i Nottingham, UK for å bli
med på CCP4 study weekend 2016. Dette møtet blir arrangert i januar hvert
år, og er ment for forskere som bruker proteinkrystallografi til å løse bio-
kjemiske problemer. I tillegg til å vise frem de nyeste oppdateringene i data-
programpakken CCP4, er helgen også en møteplass for yngre forskere innen
biokjemi. Programvarepakken CCP4 inneholder alle programmer som trengs
fra man utsetter en proteinkrystall for røntgenstråler, til man har en ferdig
proteinstruktur klar for publisering.

T
emaet for møtet var
protein-l igand-kom-
plekser. Bernhard Rupp
introduserte temaet ved å

vise diverse skrekkeksempler på
ligander som er dårlig støttet av eks-
perimentelle data. I tillegg til å plas-
sere riktig ligand på riktig sted er det
også viktig å passe på at kjemien er
korrekt. Det finnes flere CCP4-pro-
grammer som kan hjelpe til med å
lage riktige ligander: AceDRG
(presentert av Garib Murshudov),
Jligand, Privateer (et program for
bygging og validering av karbohyd-
rater), samt valideringsprogrammet
Mogul.

For første gang har CCP4-pakken
gjennomgått en totalrenovering, og
resultatet er et helt nytt grafisk
brukergrensesnitt (GUI) kalt ccp4i2.
Ccp4i2 er mer intuitivt, og er laget for
å gjøre prosessen enklere for nye
brukere. Den største forskjellen for

mer erfarne brukere er sannsynligvis
overgangen fra monster-mtz til mini-
mtz. Dette vil si at filen som
inneholder informasjonen fra selve
røntgendiffraksjonseksperimentet
(mtz) nå er bygget opp på en helt ny
måte. Når man starter et nytt prosjekt
er dette uproblematisk, men det gjør
det litt mer komplisert å bytte mel-
lom den gamle og den nye GUIen. Det
er derfor anbefalt å fullføre på-
begynte prosjekter i den gamle
GUIen, men man bør fremdeles opp-
datere til den nyeste versjonen, ccp4-
7.0, som har begge inkludert.

Det kanskje mest kjente pro-
grammet i CCP4-pakken er Coot.
Coot er et visualiseringsprogram som
blir brukt til å bygge den ferdige
proteinstrukturen fra det genererte
elektrontetthetskartet. En av
skaperne, Bernhard Lohkamp, for-
talte oss om nye Coot som nå er bedre
integrert i ccp4i2, slik at filene auto-

matisk kan overføres mellom dem.
Coot 0.8.2 har vært tilgjengelig i noen
måneder allerede, og har noen
praktiske snarveier kalt ”Key Bind-
ings” (finnes under Extensions). Ved
å holde musepekeren over et ønsket
objekt kan man for eksempel flytte til
en blobb ved å taste ”g”, og deretter
tilføre et vannmolekyl ved å taste
”W”. Det finnes også snarveier for å
raffinere et område med amino -
syreresiduer samtidig, og man kan
tilføre sine egne snarveier med
Python-skripter. 

Med økende datakraft følger
muligheten til å forbedre det visuelle.
Man kan endre utseende på
molekyler i Coot med ”ball-and-
stickify residue”, gå for en raskere (og
bedre?) raffineringsprosess med
”molasses refinement mode”, eller
endre kartrepresentasjonen med for
eksempel ”multi-chicken-maps” eller
”smoothen maps”. I tillegg kan man

kan validere strukturen med Mol-
probity direkte ved å kjøre ”probe
clashes” under ”Validate”.

Pymol er et av de mest populære
programmene for å enkelt visualisere
en proteinstruktur, og å lage pene
bilder for publisering. CCP4 har nå
ferdigutviklet sitt eget program,
CCP4MG, som er gratis tilgjengelig.
Programmet ble vist frem av Stuart
McNicholas og ser ut til å være en god
utfordrer til Pymol, med blant annet
en veldig god funksjon for
visualisering av glykosylerte prote -
iner. 

Når en proteinstruktur er ferdig
raffinert og klar for publikasjon, må
den først sendes inn til databasen
Protein Data Bank (PDB). PDB har

også gjennomgått en stor forandring
i nyere tid, og har nå kombinert inn-
sending av røntgen-, NMR- og EM-
strukturer, for å gjøre ting mer likt. I
tillegg har de et nytt valideringspro-
gram, der man får ut en grundig
rapport om kvaliteten på strukturen.
Denne rapporten vil være tilgjengelig
for alle som søker opp strukturen, og
det er anbefalt å ha den vedlagt
manuskriptet når man sender inn ar-
tikkelen til et tidsskrift. På denne
måten har fagfellene noe mer
håndfast å forholde seg til når de
vurderer artikkelen. 

Et nytt og spennende program er
DIALS, presentert av Graeme Winter.
Dette er et nytt integreringsprogram
for rådata som kan brukes i stedet for
Mosflm og XDS (og er delvis basert

på disse). De eldre programmene tar
ofte snarveier for å spare datakraft, og
dette kan føre til at man mister
verdifull informasjon. DIALS er laget
for nåtidens datamaskiner, og er
spesialisert på å håndtere data fra de
høyoppløselige PILATUS-detektor -
ene installert på synkrotroner. Pro-
grammet har også åpen kildekode,
slik at brukerne kan tilføre
algoritmer. 

Dersom dere vil høre mer fra dette
innholdsrike møtet ligger videoer fra
(nesten) alle foredragene på denne
nettsiden:https://sas.stfc.ac.uk/ -
vportal/index.jsp, og mer info om
møtet på denne siden: 
http://www.ccp4.ac.uk/events/CCP4
_2016.



modifikasjonene kan ha en
større rolle i reguleringen av
AnxA2 enn tidligere antatt.
Pågående studier undersøker
også AnxA2 sin rolle i mitose.

Kenneth
Finne dis-
puterte 11.
desember
2015 ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen
”Proteomic signature of
glomerular and tubular
damage in hypertensive
kidney disease”. Arbeidet har
vært utført ved klinisk in-
stitutt 1 og Haugesund syke-
hus med Bjørn Egil Vikse som
veileder.

Høyt blodtrykk er en viktig
risikofaktor for nyreskade, og
et økende helseproblem på
verdensbasis. Nyrens funksjon
er å kvitte kroppen med av-
fallsstoffer, og høyt blodtrykk
kan i ytterste konsekvens føre
til tap av denne funksjonen,
det vil si alvorlig nyresvikt. De
molekylære mekanismene
som fører til skade er i stor
grad ukjent, og det er vanskelig
å forutse hvem som vil utvikle
nyresvikt. Det er derfor viktig
med mer kunnskap om de
underliggende mekanismene.
Som en del av avhandlingen
har Finne etablert en metode
som tillater storskala protein-
analyse av vevsprøver fra
nyrevev som er lagret i ar-
kivene til patologiavdelingene.
Denne metoden inkluderer
reversering av formalin-
induserte kryssbindinger og
kvantitativ analyse av ekstra-
herte proteiner/peptider ved
bruk av væskekromatografi og
tandem massespektrometri
(LC-MS/MS). Metoden gir
store muligheter for viktige
fremtidige studier på en rekke
nyresykdommer. De eks-
perimentelle undersøkelsene
ble gjennomført i en rottemo -
dell hvor Finne studerte ef-
fekten av høyt blodtrykk på
proteinsammensetningen i
nyrens filtrasjonsnøster,

glomeruli, og nyrekanalene,
tubuli. Rotter med høyt blod-
trykk hadde en betydelig end-
ring i proteinsammenset-
 ningen i filtrasjonsnøstene, og
dette ble sett i sammenheng
med økt nyreskade og lekkasje
av proteiner til urinen.
Lekkasje av proteiner til urin
kan føre til betennelsesreak-
sjon, arrdannelse og til sist tap
av funksjon. I denne avhand -
lingen har Finne kartlagt end-
ringer i en tidlig fase av denne
prosessen. Metoden og fun -
nene vil bli undersøkt videre
hos pasienter med nyre syk -
dom.

Lene 
Elisabeth
Myhren dis-
puterte 16.
oktober 2015
ved Uni-

versitetet i Bergen med av-
handlingen ”Cell death
induc tion by free and encaps-
ulated cancer drug candi -
dates”. Arbeidet ble utført ved
Institutt for Biomedisin med
Stein Ove Døskeland, Lars
Herfindal og Bjørn Tore
Gjertsen som veiledere.

Akutt myelogen leukemi
(AML) er en aggressiv blod-
kreft som skyldes ukontrollert
proliferasjon av umodne hvite
blodceller. Disse akkumulerer i
benmargen og fortrenger og
hemmer veksten av de
normale blodcellene. Kreft-
behandling med cellegift har
mange uønskede bivirkninger,
siden hele kroppen blir eks-
ponert for giften, og ikke bare
kreftcellene. I tillegg vil store
deler av cellegiften bli tatt opp
av andre organer, eller bli skilt
ut før den når kreftcellene, noe
som fører til at behandlingen
ofte blir ineffektiv. Behovet for
nye medisiner og behandlings-
måter for AML og andre
kreftsykdommer er stort. I sitt
arbeid har Myhren undersøkt
iodinin, en forbindelse fra en
marin bakterie, som viste seg å
være spesielt toksisk for
leukemiceller mens den var

mindre potent mot vanlige
celler sammenlignet med kon-
vensjonell cellegift. Iodinin
kan ha potensiale som en ny
type medisin mot leukemi,
men dens bruk i behandling
hindres av at iodinin er svært
tungtløselig i væske. En al-
ternativ løsning på dette kan
være å er å innkapsle iodinin i
nanopartikler. Videre har
Myhren utviklet liposomer
som inneholder konvensjonell
cellegift brukt i behandling av
leukemi kombinert med en
proteinsyntesehemmer som
hemmer dannelsen av overlev-
elsesproteiner. Denne kom-
binasjonen førte til økt
celle død, og var spesielt ef-
fektiv mot de mest aggressive
leukemicellene. Liposomene
ble i tillegg merket slik at de
gjenkjenner leukemiceller for å
oppnå mer målrettet behand-
ling med færre bivirkninger.
Myhren sine funn viser
lovende muligheter for å ut-
vikle ny behandling mot akutt
myelogen leukemi som er
mildere mot normale organer.

Magali
VanLinden
disputerte 24.
august 2015
ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen
“Insights into NAD homeos-
tasis in the compartmentali -
zed cell”. Arbeidet har vært
utført ved Molekylærbiologisk
institutt med Mathias Ziegler
as supervisor.

Organelleinndelingen i
eukaryote celler etablerer et
ekstra nivå av enzymreguler -
ing. Fordelingen av bio-
kjemiske reaksjonsveier til
membranbelagte organeller
krever ikke bare en egnet dis-
tribusjon av enzymer til
cellulære organeller, men også
koordinert fordeling av
koenzymer for katalyse.
Nikotinamidadenindinu-
kleotid (NAD) er det viktigste
koenzymet og opptil 70 % av
det totale cellulære NAD finnes

i mitokondriene. Enzymene
involvert i NAD biosyntese har
blitt identifisert, og for noen
ble organellespesifikke iso-
former rapportert. Imidlertid
er forståelsen for mekanis-
mene bak regulering av den
subcellulære fordelingen av
NAD lite forstått. VanLinden
studerte den subcellulære for-
delingen av NAD i humane
celler med fokus på hvordan
det mitokondrielle NAD nivået
blir etablert og vedlikeholdt.
Ved hjelp av genetisk
modifiserte celler undersøkte
hun videre de cellulære kon-
sekvensene av forhøyede NAD
nivåer i mitokondriene. Det
viktigste funnet er den
endelige karakteriseringen av
en endogen mitokondriell iso-
form av nikotinamid mononu-
kleotid adenylyl transferase
(NMNAT), som et NAD
biosyntetisk enzym involvert i
å etablere det mitokondrielle
NAD nivået. I denne forbind-
else er humane celler forskjel-
lig fra planteceller, som
utnytter en NAD transportør
for import av dette koenzymet
fra cytosol til mitokondriene.
Økning av NAD tilgjengelighet
i mitokondriene gjennom
overuttrykning av en NAD
transportør fra planter i
humane celler er forbundet
med et metabolsk skifte, og
inhibering av celleprolifera-
sjon. Til slutt, studerte hun
funksjonen av den NAD-
avhengige protein deace -
tylasen sirtuin-2 (SIRT2), som
resulterte i identifikasjon av en
hittil uidentifisert isoform av
dette proteinet, som er
lokalisert i kjernen og ikke i
cytosol.

Laura Maria
Azzurra
Camassa for-
svarte 9. okto -
ber 2015 sin
avhandling

“Regulation and dysregulation
of AQP4 expression in
astrocytes” for graden PhD
ved Universitet i Oslo, Det
Medisinske Fakultet, Institutt

Magnus
Hole dispu -
terte 7. desem -
ber 2015 ved
Universitetet i
Bergen med

avhandlingen “A study of
Structure-Function-Stability
Relationships in Tyrosine
Hydroxylase”. Arbeidet er ut-
ført ved Institutt for Biomedi -
sin med Knut Teigen og
Aurora Martinez som
veiledere. 

Enzymet tyrosin hydroksy -
lase (TH) katalyserer det has-
tighetsbestemmende trinnet i
syntesen av signalstoffene
dopamin, noradrenalin og
adrenalin. Disse signalstoffene
spiller en avgjørende rolle i føl-
elsesspekteret vårt, i tillegg til
å styre bevegelser. Mutasjoner i
genet som koder for TH er års-
aken til den sjeldne, men al-
vorlige sykdommen tyrosin
hydroksylase defissiens (THD)
og sykdomstilfellene klas-
sifiseres som L-Dopa re-
sponsive eller non L-Dopa
responsive basert på om de
responderer på behandling
med L-Dopa. Hole og hans
samarbeidspartnere laget en
knock-in mus med muta-
sjonen R203H som tilsvarer
den vanligste THD muta-
sjonen i det humane TH genet
(R202H). I mus som har denne
mutasjonen er TH-enzymet
mindre aktivt og mindre
stabilt enn hos friske mus.

Dette førte til at musen mang -
let dopamin og etter hvert fikk
sviktende motoriske evner.
Pasienter med R202H-muta-
sjonen er ikke responsive til L-
Dopa og denne musen – som
er det første dyremodellsys-
temet for THD - kan videre
brukes for å teste ut nye be-
handlingsmetoder. Hole lette
etter kjemiske forbindelser
som kunne binde til TH, og
dermed forlenge enzymets
levetid. Slike farmakologiske
chaperoner kan benyttes i be-
handlingen av tilstander der
proteiner har redusert
stabilitet, for eksempel på
grunn av en mutasjon. Et
farmakologisk chaperon for
TH kan være en mulig be-
handling av THD. Hole fant tre
ulike farmakologiske
chaperoner som stabiliserte
TH og økte aktiviteten av
enzymet i celler. Disse
farmakologiske chaperonene
kan nå testes i dyremodellen vi
har utviklet, for å undersøke
om de motvirker at musene
utvikler sviktende motoriske
evner.

André Mad -
sen disputerte
18. desember
2015 ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen "Function and
regulation of Steroid Receptor
Coactivator 2 – Transcrip ional
regulation of cellular metabo -
lism". Arbeidet ble utført ved
Klinisk Institutt med Jørn V.
Sagen og Gunnar Mellgren
som veiledere.

Insulin og glukagon er
sentrale hormoner som
regulerer blodsukkernivået.
Ved faste virker hormonet
glukagon på blant annet lever-
celler, som et signal om å
generere sukker for eksport til
sirkulasjonen. Glukagon, via
cAMP/PKA-signalveien, ak-
tiverer genuttrykk av et sett
med spesialiserte enzymer
som driver leverens sukker -
dannelse (glukoneogenese).

Madsens forskning bygger på
nyere funn som har vist at et
gen kalt SRC-2 koder for et
protein som fremmer leverens
sukkerproduksjon. I sin dok -
torgrad har Madsen vist at ak-
tivering av cAMP/PKA-
signal veien gradvis medfører
at SRC-2 proteinet blir gjen-
stand for proteasomal ned-
brytning. Som konsekvens av
dette senkes genuttrykket av et
sentralt og begrensende
enzym (Glukose-6-fosfatase,
G6Pase) i glukoneogenesen.
Det ble også vist at SRC-2 har
en viktig rolle ved å tilrette -
legge for rekruttering av en
annen og avgjørende faktor,
PGC-1α, til G6Pase promo -
teren. Den beskrevne meka -
nismen kan forklare hvordan
glukoneogenesen reduseres i
fravær av SRC-2 og ved lengre
tids faste. Type 2 diabetes er en
livsstilssykdom karakterisert
av blant annet forhøyet fas-
tende blodsukker. Legemidde -
let metformin er her  første-
valgs medikamentell behand-
ling, og virker blant annet ved
å inhibere glukoneogenesen på
transkripsjonelt nivå. Madsen
viser i sin siste publikasjon at
metformin hemmer SRC-2 og
at dette har betydning for
leverens sukker- og fett-
produksjon. Denne studien
identifiserte også SRC-2 som
en interaksjonspartner av
transkripsjonsfaktoren
SREBP-1, som styrer gen-
uttrykk av enzymer involvert i
leverens fettproduksjon.
Madsens funn peker på en ny
og hittil ukjent mekanisme for
hvordan legemiddelet metfor-
min påvirker leverens
metabolisme.

Ann Kari
Grindheim
disputerte 25.
september
2015 ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen
”Phosphory lation of Annexin
A2. Regulation of subcellular
localisation and function”.
Arbeidet ble utført ved In-

stitutt for Biomedisin med
Jaakko Saraste og Anni
Vedeler som veiledere.

Annexin A2 (AnxA2) er et
multifunksjonelt protein med
mange ligander, inkl. lipider,
aktin og mRNA. Proteinet er
assosiert med dynamiske
aktin-strukturer, plasmamem-
branen og intracellulære mem-
braner, men finnes også
ekstracellulært og i cellekjer -
nen. AnxA2 er oppregulert i
mange aggressive kreftformer,
der Tyr-fosforylert AnxA2 har
en sentral rolle. Det er derfor
av stor interesse å forstå
hvordan de ulike funksjonene
av Annexin A2 reguleres av
fosforylering. Dette doktor-
gradsarbeidet har fokusert på
lokalisering og funksjon av to
fosforylerte former av AnxA2:
Ser25-fosforylert (pSer25 -
AnxA2) og Tyr23-fosforylert
(pTyr23AnxA2). Dette er de to
vanligste fosforyleringene av
AnxA2 og de kan ikke fore -
komme på proteinet samtidig.
Grindheim har vist at
pSer25AnxA2 har økt affinitet
for mRNA og aktin, sannsyn-
ligvis på grunn av stabilisering
av en proteinkonformasjon der
bindingssetene til disse ligan -
dene er mer tilgjengelige.
Videre har vi sett at
pSer25AnxA2 er ekskludert
fra kjernen, men finnes as-
sosiert med translasjonelt in-
aktive mRNP-komplekser i
cytoplasma. Både ikke-fos-
forylert AnxA2 og
pTyr23AnxA2 finnes i kjernen,
der de co-lokaliserer med
henholdsvis «nuclear
speckles» og «PML bodies»,
som indikerer ulike funk-
sjoner. Oksidativt stress
(H2O2) gir en rask defos-
forylering av pTyr23AnxA2 i
kjernen, samtidig som AnxA2
lokalisert ved plasmamem-
branen blir Tyr23-fosforylert
og deretter frigitt i eksosomer.
Vi har også vist at
pTyr23AnxA2 og
pSer25AnxA2 i stor grad også
er ubiquitinert og/eller
sumoylert. Dermed kan disse
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DOKTOR
GRADER
Nye

NBS-nytt ønsker i tiden
fremover å gi en kort omtale
av nye doktorgrader. Det er
redaksjonsmedlemmene i
de enkelte lokalforeninger
som har ansva ret for å lage
disse omtalene. Vi håper at
nye doktorander og deres
veiledere bidrar med å sende
informasjon (og gjerne
bilde av doktoranden) til det
lokale redaksjonsmedlem
(listet på side 3 i bladet)
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for Medisinske Basalfag
(IBM). Arbeidet ble utført ved
laboratorium for Molekylær
Nevrovintenskap under
veiledning av Mahmood
Amiry-Moghaddam, Ole
Petter Ottersen og Reidun
Torp. 

Mikromiljøet til sentral -
nerve systemet er nøye kon-
trollert for å sikre normale
nevronale funksjoner.
Astrocytter er såkalte støt-
teceller til nerveceller og er
den celletypen vi har mest av i
hjernen.  Astrocytter har
mange små lange føtter som
fyller rommet mellom nerve-
celler. Disse endeføttene som
også omgir hjernens kapil-
lærer er med på å regulere ut-
vekslingen av vann, ioner og
organiske molekyler mellom
blod og hjerne. Disse
endeføttene inneholder en høy
konsentrasjon av aquaporin-4
(AQP4) – en pore som tillater
transport av vann.
Astrocyttene er således
polarisert med hensyn til
vanntransport. Denne
polariserte fordelingen av
AQP4 mistes ved en rekke lid-
elser slik som Alzheimer’s
sykdom. Derfor vil en for-
ståelse av mekanismene som
styrer fordelingen av AQP4 i
gliacellene kunne spille en
viktig rolle for fremtidig syk-
domsbehandling. I dette
arbeidet utforsket Camassa og
medadrbeidere den postnatale
utviklingen av det molekylære
komplekset som inkluderer og
forankrer AQP4 i astrocyttenes
endefotsmembraner. De ut-
viklet en ekperimentell modell
som kunne brukes til å iden-
tifisere faktorene som styrer
oppbyggingen av dette
molekylkomplekset. De fant at
ekstracellulære matriks-
molekyler spiller en viktig
rolle, sammen med int-
racellulære signalkaskader.
Etter å ha identifisert eksterne
faktorer ønsker de å undersøke
hvorvidt disse faktorene kan
komplementeres med int-
racellulær signal kaskade. Av-

handlingen fremhever
viktigheten av å belyse
mekanismene som regulerer
AQP4 uttrykk og subcellulær
distribusjon.

Andreas
Midbøe
Hoff forsvarte
23. november
2015 sin av-
handling

“Identification of novel fusion
genes and transcript variants
in cancer” for graden PhD ved
Universitetet i Oslo, Institutt
for klinisk medisin. Arbeidet
ble utført ved Seksjon for
molekylær onkologi, Institutt
for kreftforskning, OUS
Radiumhospitalet med Rolf I.
Skotheim og Ragnhild A.
Lothe som veiledere.

Det molekylære maskineriet
for transkripsjon har vist seg å
være deregulert i kreftceller.
Kreft-transkriptomet kan der-
for inneholde unike trans-
kriptvarianter som kan spille
en rolle i karsinogenesen eller
ha potensial som biomarkører.
Hoffs doktorgradsarbeid i
kreftgenomikk bidrar med ny
informasjon om identifisering
av transkriptvarianter og fu-
sjonsgener i tykk- og
endetarmskreft (kolorektal)
samt testikkelkreft. I det første
og andre arbeidet benyttet
Hoff og medarbeidere seg av
storskala RNA- og
helgenomsekvensering samt
ekson-mikromatriser for å
undersøke fusjonsgener og
transkriptvarianter i
kolorektalkreft. Her oppdaget
de at et tidligere beskrevet fu-
sjonsgen, VTI1A-TCF7L2,
samt nye fusjonsgener med
TCF7L2 som partner er uttrykt
i en høyere andel av kreft-
prøver en først antatt, men
også i prøver fra normalt vev.
Videre, ved hjelp av en ny bio-
informatisk fremgangsmåte
ble potensielle fusjonsgener
nominert fra genekspresjons-
data. Disse ble analysert ved
hjelp av en egenutviklet RNA
sekvenseringsprotokoll. Denne

metoden førte til oppdagelsen
av flere hittil ubeskrevne
transkripter, hvor fusjons-
transkriptet KLK8-KLK7 og en
transkriptvariant av S100A2 er
overrepresentert i kolorektal-
kreft sammenlignet med
normale prøver og derfor av
spesiell interesse. I det tredje
studiet førte RNA se-
kvensering etterfulgt av bio-
informatisk analyse og
våtlabsvalidering til oppdag-
elsen av flere fusjonsgener i
testikkelkreft. Dette er de
første fusjonsgenene som er
beskrevet i testikkelkreft, og
flere av dem ble vist å være
kreftspesifikke og uttrykt i en
høy andel av prøver fra tes-
tikkelkreft.

Lars Henrik
Mariero for-
svarte 29.
okto ber 2015
sin avhandling
“Mitochon -

drial DNA is a danger to the
heart” for graden PhD ved
Universitetet i Oslo, Institutt
for medisinske basalfag.
Arbeidet ble utført ved Sek-
sjon for fysiologi, Avdeling for
molekylærmedisin, Institutt
for medisinske basalfag, Det
medisinske fakultet, UiO med
Kåre-Olav Stensløkken, Guro
Valen og Jarle Vaage som
veiledere.

Mitokondrier har prokaryot
opphav og mitokondrielt DNA
(mtDNA) har likheter med
bakterielt DNA. mtDNA kan
være immunogent, muligens
gjennom aktivering av NFκB.
Andre har vist at mtDNA kan
forårsake uhensiktsmessige in-
flammatoriske reaksjoner
blant annet ved revmatoid
artritt og hjertesvikt. Forsk-
ningsmiljøet hvor arbeidet er
utført undersøker den in-
flammatoriske reaksjonen
etter akutt hjerteinfarkt, og
Marieros doktorgradsarbeid
har fokusert på om mtDNA
kan utløse en uhensiktmessig
inflammatorisk reaksjon etter
akutt hjerteinfarkt. I det første

arbeidet viser Mariero og
medarbeidere at mtDNA kan
detekteres i blodstrømmen til
pasienter med akutt
hjerteinfarkt. Hjertet sannsyn-
liggjøres som kilde til sirkuler-
ende mtDNA ved at det
påvises mtDNA-utslipp fra
isolerte musehjerter etter gjen-
nomgått infarkt. I det andre
arbeidet øker NFκB aktivitet i
HEK293 luciferase-reporter-
celler som behandles med
plasma fra pasienter med
hjerteinfarkt, men ikke med
plasma fra stabil angina-
pasienter. mtDNA stimulerer
også NFκB-aktivitet in vivo i
mus. Musehjerteceller viser
økt celledød og redusert mito-
kondriell funksjon når de be-
handles med mtDNA. I det
siste arbeidet gir mtDNA økt
TNFα-, IL1β- og type 1
interferon-uttrykk i
hjertemuskelceller som
samtidig utsettes for hypoksi-
reoksygenering, men ikke i
normoksi, og denne ak-
tiveringen er NFκB-avhengig.
Til slutt finner Mariero og
medarbeidere proteinet
nucleolin på celleoverflaten i
hjertemuskelceller og at dette
proteinet kan være involvert i
internalisering av ekstra-
cellulært DNA. Økt kunnskap
om den inflammatoriske pro-
sessen etter hjerteinfarkt kan
bidra til utvikling av målrettet
antiinflammatorisk tilleggs-
behandling til dagens reperfu-
sjonsstrategier.

Ana Kucera
forsvarte 30.
november
2015 sin av-
handling
“Charac teri -

zation of novel trafficking pat-
hways from the trans-Golgi
network to the endosomal
compartments” for graden
PhD ved Universitetet i
Oslo/Centre for Immune
Regulation. Arbeidet ble utført
ved Seksjon for fysiologi og
cellebiologi, Institutt for
biovitenskap, med Oddmund
Bakke, Tone F. Gregers, Jan

Terje Andersen og Cinzia
Progida som veiledere. 

Å avdekke de intracellulære
trafikkeringsveiene proteiner
tar, er en grunnleggende opp-
gave innen cellebiologi. Et
protein av betydelig interesse
har vært den kation-uav-
hengige mannose fosfat
reseptoren (CI-MPR), da den
hovedsakelig leverer proteaser
til degraderingsveien. CI-MPR
binder proteaser inne i Golgi
apparatet, og frakter dem til
endosomene. Hvor CI-MPR og
lasten entrer endosomalsporet
har derimot vært omdiskutert,
da både sene og tidlige
endosomer har blitt vist som
målorganeller. Ved å bruke
konfokal mikroskopi på
levende celler, viste Kucera at
CI-MPR entret det sene stadiet
av tidlige endosomer. Videre
viste Kucera og medarbeidere
at Rab9, et protein som tid-
ligere har blitt demonstrert å
mediere returen av CI-MPR fra
sene endosomer til trans-
Golgi, ikke påvirket retrograd
trafikkeringen av CD8-CI-
MPR. I stedet entret også Rab9
endosomalsporet i mellomsta-
diet tidlige-til sene endosomer.
Det andre proteinet som kan-
didaten studerte var
CD74/Invariant chain. Dette
proteinet målstyrer Humant
leukocytt antigen (HLA) kom-
plekser til endosomalsporet
der CD74 brytes ned av
proteaser, og hvor HLA
samtidig binder tilgjengelige
antigene peptider. Kucera og
medarbeidere viste at en
trafikkeringsmutant av CD74,
utstyrt med det kreftrelevante
peptidet MART1, kan styres
målrettet til de sene
endosomene, og at dette er en
robust strategi for aktivering
av immunresponser i antigen
krysspresentasjon. Til sammen
har Kuceras doktorgrads-
arbeid resultert i ny kunnskap
om trafikkeringsveier til
sentrale proteiner i cellebiologi
og proteiner som kan ha be-
tydning for immunterapier.

Audun
Sverre
Myrset
Kvalvaag for-
svarte 16.

oktober 2015 sin avhandling
“Shiga toxin: Uptake and
transport in cancer cells” for
graden PhD ved Universitetet i
Oslo, Institutt for Bioviten-
skap. Arbeidet ble utført ved
Seksjon for molekylær cel-
lebiologi, Institutt for kreft-
forskning, OUS
Radiumhospitalet med
Kirsten Sandvig, Sascha Pust
og Alicia Llorente som
veiledere.

Shiga toxin (Stx) er et
bakterielt toksin produsert av
S. dysenteriae og visse typer E.
coli-bakterier. Det virker ved å
hemme ribosomer, og dermed
cellers proteinsyntese, etter
først å ha gjennomgått retro-
grad transport gjennom en
rekke intracellulære organeller.
Toksinet angriper primært
nyreceller hos friske men -
nesker, mens man har funnet
at Stx angriper en rekke for-
skjellige kreftcelletyper. Stx har
dermed diagnostisk og medi -
sinsk potensiale. Kvalvaags
doktorgradsarbeid bidrar med
ny informasjon om opptaks-
og transportmekanismer av
Stx i kreftceller. I de tre
arbeidene benytter Kvalvaag
og kolleger seg av biokjemiske
teknikker kombinert med
avansert mikroskopi. I det
første arbeidet ble det funnet
at proteiner tilhørende ERM
(ezrin, radixin, moesin)
proteinfamilien, som er opp-
regulert i mange krefttyper, er
involvert i transport av Stx fra
celleoverflaten til ribosomene.
Deplesjon av ERM proteinene
medførte nedregulering av
Stx-reseptoren Gb3, samt en
sterk hemming av retrograd
Stx-transport og tilsynelatende
omsortering av toksinet til
lysosomer for degradering.
Oppregulering av ERM
proteinene i kreftceller kan
dermed være en medvirkende
årsak til at toksinet ofte er mer

potent i disse enn i friske
celler. I det andre arbeidet fant
Kvalvaag og kolleger at de int-
racellulære sorteringskom-
pleksene CORVET og HOPS,
som interagerer med ERM
proteiner, er involvert i sorter -
ing av Stx. Ved deplesjon av
disse kompleksene ble Gb3
nivået gjenopprettet, samtidig
som retrograd toksintransport
økte, trolig grunnet omsor -
tering fra lysosomal transport.
I det tredje arbeidet studerte
Kvalvaag og kolleger opptak av
Stx i kreftceller og fant at
toksinet i løpet av få minutter
stimulerer clathrin-mediert
endocytose, den mest vel-
studerte opptaksmekanismen i
menneskeceller, men at denne
stimuleringen bremses og
reverseres etter lenger toksin-
behandling. Ved å benytte
avansert mikroskopi av
levende celler kunne Kvalvaag
og kolleger også telle antall
toksinmolekyler internalisert
per opptaksbegivenhet, både
ved clathrin-mediert
endocytose og ved andre opp-
taksmekanismer.

Marina
Vietri
defended on
the 6th of
November
2015 her

thesis”Closing the gap –
ESCRT-III orchestrates
nuclear envelope sealing” for
the degree of PhD at the Uni-
versity of Oslo. The work was
performed at the Department
of Molecular Cell Biology, In-
stitute for Cancer Research,
OUS Radiumhospitalet under
the supervision of Harald
Stenmark, Camilla Raiborg
and Coen Campsteijn.

Higher eukaryotic cells
divide by “open” mitosis, in
which the nuclear envelope
breaks down to enable capture
of chromosomes by the mitotic
spindle apparatus. During
anaphase the nuclear envelope
is reassembled around the re-
forming daughter nuclei. How

the nuclear envelope is sealed,
and whether this is
coordinated with spindle
disassembly has been largely
unknown. In this work, Vietri
an coworkers uncovered a me-
chanism whereby the mem-
brane remodeling complex
known as endosomal complex
required for transport
(ESCRT) coordinates nuclear
envelope sealing and mitotic
spindle disassembly. By using
cutting edge microscopy tech-
niques they could show that
the ESCRT machinery is
specifically recruited to
fenestrations in the reforming
nuclear envelope that are
intersected by microtubules.
Here, the ESCRT complex
recruits an enzyme, Spastin,
which severs microtubules.
The remaining holes in the
nuclear envelope are then
sealed by the membrane-
remodeling activity of the
ESCRT proteins. Impairment
of ESCRT function in
anaphase compromises
nuclear envelope integrity and
nucleo-cytoplasmic
compartmentalization,
ultimately culminating in DNA
damage. These findings not
only assign to ESCRT a novel
function, but place this
complex as an essential factor
for safeguarding genome in-
tegrity during mitotic exit and
opens up the possibility that
its activity contributes also to
other processes where nuclear
envelope architecture is
impaired, like rupture of
nuclear membranes during
virus infection, laminophaties,
aging and cancer.  The work
was published in Nature in
June 2015.

Asbjørn
Christop -
hersen for-
svarte 11.
september
2015 sin av-

handling ” Studies of gluten-
reactive CD4+ T cells in
healthy subjects and coeliac
disease patients” for graden
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PhD ved UiO, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved Centre for Immune
Regulation, Avdeling for
immunologi og transfusjons-
medisin, OUS-Rikshospitalet.
Veiledere var Ludvig M. Sollid
og Shuo-Wang Qiao.

Cøliaki skyldes intoleranse
mot gluten og gir kronisk
tarmbetennelse. Glutenfri kost
er eneste tilgjengelige behand-
ling. Nittifem prosent av
pasientene er HLA-DQ2+. De
har glutenreaktive CD4+ T-
celler i tarmen som gjen-

kjenner komplekser av
glutenpeptider og HLA-DQ2.
Christophersen bruker
multimeriserte gluten-HLA-
DQ2 molekyler og flow cyto-
metri til å detektere
glutenreaktive CD4+ T-celler i
blod. Han viser at cøliakere,
både ubehandlete og de på
glutenfri kost, har et langt
høyere antall glutenreaktive T-
celler i blod enn friske, og at de
har en aktivert fenotype i
motsetning til de man finner
hos friske. Funnet kan
potensielt endre cøliaki-
diagnostikken. Per i dag er det

krevende å undersøke det
stadig økende antallet
personer for cøliaki som på
eget initiativ står på glutenfri
kost. Samtlige diagnostiske pa-
rametre normaliseres hos
cøliakerne uten gluten i
kosten. Christophersen hevder
at deteksjon av glutenreaktive
T-celler i blod kan bli et nyttig
diagnostisk verktøy uavhengig
av kost, og at metoder
potensielt kan erstatte dagens
krav om tarmbiopsier i
diagnostikken. I tillegg viser
han at friske HLA-DQ2+ in-
divider ikke har glutenreaktive

regulatoriske T-celler slik man
kunne ha forventet ut fra stu-
dier i mus, og som kunne ha
forklart hvorfor de fleste in-
divider ikke utvikler cøliaki.
Han finner også at T-celler
med respons mot et spesifikt
glutenpeptid ofte bruker en og
samme T-cellereseptor se-
kvens på tvers av individene
med cøliaki. Sollid-gruppen
benytter nå funnene fra av-
handlingen til å videreutvikle
T-cellebasert diagnostikk av
cøliaki.

Diverse aspekter av
dopingsaken mot
Erik Tysse
Som mange av dere vet så har
redaktøren i flere år jobbet
sammen med andre NBS-
medlemmer for å prøve å opp-
klare hva som har skjedd med
analysene av urinprøven til
Erik Tysse og som ledet til at
han ble dømt for doping og
utestengt fra all idrett i 2 år. Jon
Nissen-Meyer, Erik Boye,
Bjarne Østerud og underteg-
nede skrev en artikkel i Lab
Times 1/2013 om alvorlige feil
med analysene av urinprøven
utført av det World Anti-Dop-
ing Agency (WADA) ak-
krediterte laboratoriet i Roma.
Lab Times fant artikkelen så in-
teressant at den ble slått opp
som førstesidestoff. Omtale av
denne Lab Times artikkelen og
en del bakgrunnsstoff, samt
detaljert redegjørelse for vår
involvering i Tysse-saken, ble
trykket i NBS-Nytt 1/2013 (side
19). Mange av bladets lesere har
signert på at det ikke var påvist
CERA i denne urinprøven, og
flere har spurt meg om hvordan
det går med denne saken. Her
kommer en liten oppdatering
på noe av det som har skjedd
det siste halvåret.

Nye undersøkelser av oss og
en publikasjon fra antidoping-
laboratoriet i Roma som utførte
analysene på Tysses urinprøve,
ledet til at vi (Nissen-Meyer,
Boye, Østerud og underteg-
nede) for noen måneder siden
sendte en ny artikkel til Lab
Times. Den ble trykket i Lab
Times 5/2015. Også denne
gangen fant tidsskriftet ar-
tikkelen så viktig at de ikke bare

Flere glimt fra 
Kontaktmøtet

slo den opp på forsiden, men
endog fant det riktig å trykke på
forsiden av bladet den illustra-
sjonen som er vist her.

Det ledet til en interessant
handling. En forening av fors-
kere i WADA-systemet kaller seg
WAADS (Association of Anti-
Doping Scientists) og de hadde
sitt årlige møte like etter at vår
siste Lab Times artikkel ble
publisert. De gikk til det skritt å
sende et brev til annonsørene av
Lab Times, et brev som an-
nonsørene klart oppfattet som
en trussel om at WAADS ikke
ville fortsette å kjøpe
utstyr/kjemikalier av dem
dersom de fortsatte å avertere i
Lab Times. Annonsørene (i det
minste en av dem) informerte
Lab Times om dette brevet og
det medførte at Lab Times
publiserte en lederartikkel om
dette i nr. 6/2015. Noen sitater
fra dette brevet: "Your company
[dvs selskapet som mottar
brevet] is one of the companies
that has been well respected by
our community [dvs WAADS og
WADA-akkrediterte laborato -
rier] and which has supplied us
with instruments for many
years. As you are an important
sponsor of Lab Times, we want to
inform you that we consider that
the article and behavior of Lab
Times reflects badly on your
company. We doubt that you
would wish to endorse these
practices. At a recent meeting of
our association, which represents
over 150 scientists of 
33 nations from all 35 WADA
accredited laboratories, it was

unanimously decided that we
need to inform you of the
situation and request a response.
Looking forward to a positive re-
sponse from you and your
company, which can be trans-
mitted to all of our members”.
Du finner begge våre artikler og
lederartikkelen enkelt på nettet
ved å google ”Lab Times”.

WAADS går altså til angrep
på et tidsskrift som de siste
årene har fremstått  som en
viktig formidler av diverse
kritikkverdige forhold innen
naturvitenskapelig forskning.
WAADS går til angrep på dette
tidsskriftet fordi Lab Times
trykket en artikkel der det ble 
fremsatt kritikk av arbeidet i et 
WADA laboratorium. WAADS

gjorde dette uten å komme med
noen faglige motargumenter
mot innholdet som ble
publisert. Denne saken er viktig
for ytringsfrihet og redaksjonell
frihet for tidsskrifter. Mye
kunne vært skrevet om dette,
men med min tette kobling til
saken lar jeg det bli med dette. 

Er du interessert i mer stoff
om Tysse-saken så har Erik
Tysse selv lagt ut alle rapporter
og diverse uttalelser på sine
hjemmesider (”ErikTysse.com”;
gå til siden ”Case documents”). 

Redaktøren
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Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året. 
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Mastergradstudenter og stipendiater som er NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter og kurs. Søkere må
delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Stipendet er begrenset oppad til 10.000 NOK for europeiske konferanser og kurs og
15.000 NOK for konferanser og kurs utenfor Europa. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte.  Vi oppfordrer også våre
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