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Norway’s forest industry accounts yearly for production
equivalent to more than 50 billion NOK.  Researchers at
NIBIO at Ås are using molecular technologies to
characte rize current and ancient populations of Norway
spruce (1), the most important forest species in Norway.
Les mer på side 6

Den 26-30 juni 2016 hadde jeg gleden av å delta på “The
2nd International Conference of Fish and Shellfish
Immunology” i nydelige Portland med reisestøtte fra
NBS. Konferansen arrangeres i regi av «The
International Society of Fish and Shellfish
Immunology» (ISFSI) og omhandler den nyeste forsk-
ningen innen immunologi hos akvatiske organismer.
Årets møte hadde over 200 deltagere og 100 foredrag
som dekket alt fra lipidmetabolisme i reker til
vaksinering av torsk. Les mer på side 23

Velkommen
til Storefjell
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En sommer er over. Det er også OL i Rio. Som dere ser er OL tema både i Presidentens spalte og for Biorabiaten. Da
dette skrives raser debatten her hjemme om hvordan vi skal organisere toppidrett for at vi skal hevde oss bedre i
sommer OL i Tokyo om fire år. Jeg skal ikke gå inn i den organisasjonsdebatten, men jeg har festet meg ved utsagn
fra Olympiatoppen om at der skal diskusjonen først foregå i ”full åpenhet internt” før noen av de ansatte skal få lov
til å si noe om hva de mener til media. Det medfører for eksempel at de av våre tidligere beste toppidrettsfolk, som
kanskje er de som har aller best grunnlag for å uttale seg om saken, ikke får lov til å uttale seg til media dersom de
nå er ansatt innen Olympiatoppen. Jeg minnes tidligere utsagn om forskere som ikke fikk lov til å uttale seg om
forskningspolitiske eller organisatoriske aspekter utad. Der skulle også denne type diskusjon først tas internt. Mitt
synspunkt på dette er klinkende klart. Åpenhet i slike diskusjoner må bety virkelig åpenhet, ikke ”full åpenhet
internt”. 

I dette nummeret finner du informasjon om det neste Kontaktmøtet som vil finne sted på Storefjell 19.-22. januar
2017 med Ås-gruppen som arrangør. Arrangørene har i år invitert ni utlendinger samt Marianne Fyhn til å holde
plenumsforedrag, og som vanlig dekker de inviterte plenumsforedragsholderne en stor faglig bredde. Ellers vil møtet
som tidligere inneholde en serie med minisymposier; nytt av året ar at det også blir et symposium om hvordan en
bør drive undervisning innen våre fagområder. Merk av disse dagene i din kalender og planlegg eget bidrag i form
av poster eller muntlig innlegg.

I dette nummeret kan du lese om hvordan norske forskere har brukt mitokondrie DNA til å studere hvordan norske
grantrær overlevde istiden. Det er en artikkel om nye former for vitenskapelig publikasjon, diverse møtereferater
og omtale av nye doktorgrader. Og som alltid er det et nytt bidrag fra Biorabiaten, et nytt Ordkløveri og Arnts bio-
streker. Jeg håper innholdet faller i smak og takker alle bidragsyterne til dette nummeret.

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!
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As I wrote in my previous letter I am on sabbatical, now at the University of Southern California (USC) in Los
Angeles. LA is a large, multi-ethnic, and currently a very dynamic city. The same can be said of USC with its 43 000
students. It is a private University; however, it has an admission rate of only 18% and competes for the best students
in the state and the country. It also has a nice collection of prices and distinctions among its faculty, including five
Nobel laureates. USC comes high in rankings for the world’s best universities, but it does not reach the top-10
positions, totally dominated by other US universities. Nevertheless, USC is at the very top in the ranking for excellence
in college and university sports. In 112 years it has produced more Olympians and more medallists (including 135
golds) than any other university in the US. It is often discussed over here that college sport is a money-losing activity,
so why do universities make such an effort and increasingly subsidize this activity from academic programs? Is it
due to the well-known relation between physical exercise and mental sharpness? Or by an urge to give back to the
community and society? Certainly these arguments are used, but it is nevertheless acknowledged that excellent
results in sports also result in increased applications for admission from better students, and increased donations
from alumni and prominent supporters.

Donations are entrenched in the US academic and research system and are the reason why so many universities
here are rich, to a level that is not known in most European institutions (except maybe by the Universities of Cam-
bridge and Oxford in UK). At Stanford, the sponsored research represents 17% of the 2015-16 budget, whereas
endowment represents 21%. The donations finance scholarships, infrastructure and faculty positions that take the
name of the donor. At USC, the proximity to Hollywood has led to symbolic George Lucas and Steven Spielberg
Buildings at the USC School of Cinematic Arts. The urban legend tells that they outbid each other to get this privilege.
In Science departments the donations have a tremendous impact on research. Last year, a large portion of the USC
budget was used to headhunt 6 outstanding professors in different fields of chemistry, biosciences and physics. They
came, with all their group members, from Scripps and other institutions to create The Bridge@USC -  revealing a
relatively high university freedom in hiring processes. In addition to new buildings and infrastructure these PIs got
additional funds to continue their breakthrough discoveries in advanced areas such as membrane protein structure,
NMR screening, serial femtosecond X-ray diffraction, drug development and biomarker validation. But also im-
portant is the degree of academic and economic freedom that these groups have to redirect their research, giving
them a large flexibility to pursue new avenues. New enterprises include uniting efforts with their campus neighbors
working on digital arts and animations to build the first atomic resolution structure of man!. 

With this prospects and competition, I am actually amazed and happy that NBS-members do it MUCH better in
research than our athletes do in Rio-2016!
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F
or years, plant ecologists
assumed that Norway was
devoid of vegetation
during the last Ice Age and

that pine and Norway spruce trees
established themselves here from
eastern regions 9000 and 3000 years
ago, respectively.  The Swedish forest
researcher Leif Kullman had earlier
reported on 11,000 year old remains
of Norway spruce near Kongsvinger,
Norway but his findings (2) were
considered as inconclusive evidence
for the existence of Norway spruce
in Scandinavia during the last Ice
Age.

The study reported in the Science
article (1) was conducted by Mari
Mette Tollefsrud at NIBIO together
with several national and
international partners, including
major co-authors at Universities in
Tromsø, Uppsala and Copenhagen.
More than 100 Norway spruce forests
across Europe were screened as well
as ancient DNA extracted from sedi-
ments in Trøndelag and Andøya,
Norway (Fig. 1).

Mitochondrial DNA variation was
scored using 11 different PCR pairs.
One of these pairs (designated
mh05) gave a clear distinction be-
tween 2 haplotypes (haplotype A
versus haplotype B) which were

identical except for a 21 bp deletion
in haplotype A.  Haplotype A in-
dividuals are found only in
Scandinavia with the highest
frequencies occurring in western
Norway, suggesting that trees with
this genotype may have been re-
sponsible for recolonization of
Norway spruce from refuges after the
last Ice Age.

Further evidence for Ice Age
refuges of forest trees in Norway are:
1) identification of haplotype A
mitochondrial DNA in 6,500-10,300
year old sediments from Trøndelag
and 2) findings of pine chloroplast
DNA and spruce chloroplast DNA in
20,000 year old and 17,700 year old
sediments, respectively, from
Andøya.

After its publication, a group of
international scientists, including 2
affiliated with the University of
Bergen, criticized the report’s
conclusions, saying that inadequate
protocols were used to exclude
contamination in sediment samples

(3).  In answering this criticism,
Parducci et al. (4) pointed out that for
the results to be caused by
contamination would require that
different pieces of collection
equipment would have had to be
similarly contaminated in 2
independently collected samples, a
coincidence they consider to be
unlikely.  

Forest researchers at NIBIO are
optimistic that individuals with
haplotype A might be important for
breeding trees that show ‘flexibility to
survive under changing climatic
conditions’.

References:
1. Parducci, L et al.: Science 
335 (2012) 1083-1086
2.Kullman, L: J. Biogeogr. 29 
(2002) 1117
3. Birks, HH et al.: Science 
338 (2012) 742a
4. Parducci, L et al.: Science 
338 (2012) 742b
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Did Norway Spruce
Survive in Refuges 

During the Last Ice Age?

Norway’s forest industry accounts yearly for production equivalent to more
than 50 billion NOK.  Researchers at NIBIO at Ås are using molecular tech-
nologies to characterize current and ancient populations of Norway spruce
(1), the most important forest species in Norway.

Fig. 1.  Extent of glacial ice coverage in Europe 60,000-15,000 years
ago.  A and T represent Andøya and Trøndelag sites, respectively,
where ancient DNA samples were found.  Wikipedia.
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T
he American Association
for Cancer Research
(AACR) is the oldest and
largest scientific or-

ganization in cancer research. The
annual meeting is a unique op-
portunity to learn about the newest
discoveries in all areas of cancer
research and to meet and interact
with scientists from all over the
world.

Although this was my 3rd AACR
annual meeting the extent of the pro-
gram was still overwhelming. It was
difficult to pick the most interesting
sessions among major and minor
symposia, methods workshops,
clinical trial symposia, plenary ses-
sions, organ site- specific sessions
(just to name a few) and the most
relevant among the close to 5000
posters.

This year’s theme “Delivering
Cures Through Cancer Science” high-
lighted the connection between basic
and translational research and
advances in patient care. It was
encouraging to see, how
breakthrough research finding from
previous years are now evaluated in
clinical trials and start to be included
in standard patient care protocols.
One of those successes is the use of

immune checkpoint inhibitors.
Based on the usefulness in treating
metastatic melanoma, the immune
checkpoint inhibitors anti-PD1 and
anti-CTLA4 are now tested in a
broad variety of cancers. Encourag-
ing results have been seen e.g. in
non-small cell lung cancer, Merkel
cell carcinoma, colorectal and kidney
cancer. 

Immunotherapy was one of the
major topics of this year’s annual
meeting. Many sessions focused on
combining immunotherapy with
other cancer treatments such as ra-
diotherapy. In a very interesting ses-
sion the adjustment of radiation
regimes to fit immunotherapy was
discussed.

Another major topic was the use of
precision medicine and targeted
therapies. In two pediatric cancer
sessions the usefulness of databases
collecting genomic and epigenetic
patient data to design targeted
therapies was demonstrated. 

For me, working in pediatric
cancer research, this years meeting
was very relevant since various ses-
sions focused on pediatric cancers.
In an extremely interesting pediatric
cancer working group town meeting
the difficulties to access new drugs
for the use in pediatric cancers was
discussed. A penal of leading
scientists, pediatric oncologists,
patient advocacy organizations and
the pharmaceutical industry dis-
cussed this important topic.  
Various sessions also focused on

tumor microenvironment, immunity

and inflammation. The lectures of
Johanna Joyce on macrophage-
based therapies, Lisa Coussens on
intratumoral leukocytes, Sergei
Grivennikov on the inflammatory
microenvironment and Crystal
Mackall on immunotherapy for
childhood malignancies were only
some of the fantastic talks I listened
to.

One of my personal highlights was
the poster sessions. It was chance to
see the most recent findings relevant
to my own work and to exchange
experiences. Furthermore, I greatly
appreciated the opportunity to dis-
cuss my own work in the pediatric
cancer poster session. Getting
feedback from other PhD students,
medical doctors, industry re-
presentatives and some of the lead-
ing scientists in pediatric cancer
research is highly motivating but also
shows that there is always more work
to be done.

During this years conference the
vice president of the USA, Joe Biden,
addressed the cancer research
community in a speech. He talked
about the National Cancer Moonshot
initiative to “end cancer as we know
it” and the importance of col-
laborations and removing barriers
for the benefit of the patients. 

I attended the conference together
with six other colleagues from
Tromsø, Oslo and Stockholm. All
coming from Scandinavia, we
enjoyed a temperature around 20 °C.
New Orleans is city rich in culture
and history. Arriving one day before

the conference gave us the op-
portunity to see the city and learn
about the history on a paddle wheel
boat ride. Being remined of the
desolation caused by hurricane
Katrina 2005 it was impressive to see
how the city, with the hard work of
citizens and helpers, has recovered. 

Of course one cannot visit New
Orleans without experiencing blues
and jazz clubs. On evenings without
an official program we enjoyed
delicious cajun food and fantastic
music in the French Quarter and
Frenchman street where we lucky to
see a wedding procession ”New

Orleans style”.

This years meeting also hosted the
first AACR Runners for Research 5K
Run/ Walk. Conference attendees
together with patients, survivors, or-
ganizantions and everyone interested
ran or walked 5 km along the
riverwalk to raise awareness and
funds for research. 

Attending the 2016 AACR annual
meeting gave me some insight into
the newest advances in cancer
research and their translation into
the clinic. Mutidisciplinary
conferences are a great experience as
they facilitate the exchange between
scientists, clinicians, patient advocay
groups, pharmaceutical industry and
politicians for the benefit of the
patients. The next meeting will take
place in Washington, DC from the
1st- 5th of April 2017.

AACR ANNUAL MEETING 2016

«Delivering Cures 
Through Cancer
Science» 
The AACR’s 107th annual meeting took place in New Orleans from April
16th to 20th. With kind support from the NBS I was able to attend this
multidisciplinary conference hosting some of the leading scientist in cancer
research.
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Ernest N.
Morial

Convention
Center, New

Orleans

Wedding
procession,
Frenchmen
Street, New
Orleans 
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Nye former for
publisering
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Åpen tilgang
Hvordan vi publiserer viten-
skapelige arbeider er i støpeskjeen
som aldri før. I juni ble det
presentert en rapport fra en regje-
ringsoppnevnt arbeidsgruppe som
har utarbeidet forslag til retnings-
linjer for åpen tilgang (”open
access”) til vitenskapelige arbeider.
Der ble det slått fast at det er bred
enighet om at gratis og umiddelbar
tilgang til forskningsresultater vil gi
store gevinster for mange parter.
Den faglige utviklingen vil gå ras-
kere, økonomisk svakerestilte fors-
kere/land vil kunne delta i
utviklingen, næringslivet og offentlig
sektor får raskere innblikk i de siste
framskritt og allmennheten kan
lettere holde seg orientert om ut-
viklingen.  De sterkeste motkreftene
kommer fra de store, etablerte for-
lagene, som ser at deres ufor-
skammet høye fortjenestemarginer
– basert på forskeres gratisarbeid -
nå vil krympe betydelig. 

Rapporten ble offentliggjort i
midten av juni og er tilgjengelig her:
https://www.regjeringen.no/globala
ssets/departementene/kd/dokumen
ter/rapport-nasjonale-retnings-
linjer.pdf. Bare sett fingeren din på
papiret i dette bladet, og så kommer
rapporten i posten. Hovedanbefal-
ingen er at alle offentlig finansierte
forskningsprosjekter skal publisere
i tidsskrifter med åpen tilgang.
Dersom dette ikke gjøres, skal ar-
tikkelen uansett bli gjort tilgjengelig
så fort som mulig etter publisering
gjennom et vitenarkiv. Institusjoner

som har en viss forhandlingsmakt
oppfordres til å påvirke forleggerne
slik at det blir mest mulig åpen
tilgang til publisert materiale.  Men
oftest er utgiftene til publisering
med åpen tilgang så høye at fors-
kerne ikke har råd til det. Derfor må
finansiering av disse utgiftene gå
gjennom forskningsbevilgninger for
at denne snuoperasjonen skal ta av.
Vi får vel tro at verden går i retning
åpen tilgang til vitenskapelige
publikasjoner, men det kan ennå ta
en del år før det er dominerende.
Åpen tilgang utløser et stort

problem som ikke ble nevnt i
rapporten, nemlig flommen av
useriøse tidsskrifter, et fenomen
som vi kanskje bare har sett starten
på. Hver dag får jeg invitasjoner fra
lugubre tidsskrifter om at jeg kan
publisere hos dem – hvis jeg bare
betaler for det. Kvaliteten er selv-
følgelig svært lav og det er tids-
skrifter der jeg helst ikke vil se mitt
eget navn. Sannsynligvis vil halv-
parten av dem forsvinne i løpet av
kort tid og nye horder av useriøse
aktører vil storme inn. Hold dere
helt unna disse tidsskriftene! Det
finnes lister over hvilke tidsskrifter
som er akseptable, men det er en
kjempejobb å holde slike lister opp-
datert. En liste som blir kontinuerlig
oppdatert og som virker pålitelig, er
publisert av Directory of Open
Access Journals (DOAJ), sjekk
https://doaj.org/. En inngang til
ytterligere litteratur om problemstil-
lingen kan finnes på
https://scholar.google.com/citations
?user=EtHsEcMAAAAJ.

Preprints
Jeg vet ikke hva vi skal bruke av ord
på norsk for dette, men jeg beklager
bruken av ”preprints” i denne ar-
tikkelen. De fleste av oss har opplevd
praktiske problemer knyttet til
publisering i de klassiske kanalene.
Det er flere og flere skjemaer som
skal fylles ut og alle involverte skal
informeres på kryss og tvers. Noen
opplever at det kan ta lengre tid å få
publisert et arbeid enn det tar å
skaffe de eksperimentelle re-
sultatene. Undersøkelser blant fors-
kere har vist at opptil 90% er
misfornøyd med dagens publika-
sjonssystem. For en yngre forsker er
det ikke ønskelig å bruke et år eller
to på å få publisert et arbeid som i
praksis er klar til publisering. Det
fremmer ikke utviklingen, verken
for forfatteren eller for samfunnet.
Åpen tilgang er ikke noen løsning på
slike problemer, for det innebærer
ingen særlig reduksjon i byråkrati
eller formaliteter. 

Når det gjelder biologi, er det
vanskelig å få til endringer, for
økosystemet med de store biologi-
journalene er vel etablert og kom-
pleks. Men vi kan lære av andre

fagfelt, for eksempel fysikk og
matematikk. De benytter ”preprints”
til å meddele sine funn før den
endelige publiseringen. Dette
”preprint” er et fullstendig manu-
skript skrevet og satt sammen kun
av forfatterne, uten innspill fra en
uavhengig fagfelle-vurdering.
Manuskriptet blir sjekket for uøns-
kete ting (svada, pseudovitenskap,
stygt språk, etc) og deretter lagt ut
på en åpen nettside som er til-
gjengelig for alle. En slik form for
kunnskapsoverføring er rask, nesten
gratis og åpen for alle, både for-
fattere og lesere. Dette har fungert
aldeles utmerket for de aktuelle
fagfeltene. Er dette noe for oss
biologer?

Mange motforestillinger dukker
opp. Kan man sitere en ”preprint”?
Ja, absolutt. Tanken er at man kan
benytte denne metoden for å fortelle
at man har funnet noe, og dette kan
være viktig for å få siteringer og for
å markere at man var først ute. Ingen
kan la vær å sitere en relevant og
viktig ”preprint”. Det finnes allerede
servere som tar ”preprints” innen
biologi, som bioRxiv, men de er ikke
mye brukt. Mer informasjon av dette

kan du finne på hjemmesiden til
ASAPbio (Accelerating Science and
Publication in biology), se
http://asapbio.org/meeting-infor-
mation. 

Men vil de gamle tidsskriftene ak-
septere en artikkel dersom den
allerede er publisert som ”preprint”?
Ja, de fleste vil det, og de øvrige er
under sterkt press for å endre hold-
ning. For oss forskerne er det ideelt
å få en rask utgivelse (”preprint”)
kombinert med en fagfellevurdering
i et seriøst tidsskrift. 

Fordelene med ”preprints”: Du of-
fentliggjør dataene når de er klare,
ingen unødvendige forsinkelser.
Arbeidet blir øyeblikkelig til-
gjengelig for andre og datoen for of-
fentliggjøring blir angitt. Arbeidet
blir synlig og dine kolleger kan
umiddelbart lese om hva du driver
med. Neste trinn er å utnytte for-
delene med et konvensjonelt tids-
skrift eller åpen-tilgang-journal: En
fagfellevurdering gir sikring av fag-
lig kvalitet og kan ofte forbedre
presentasjonen og sikre at arbeidet
holder de faglige standarder som er
forventet i feltet. Tidsskriftene kan

gjøre arbeidet mer synlig. For-
matering og publisering av arbeidet
av et profesjonelt firma gjør ofte at
leservennligheten øker betydelig. 
Det er ett argument mot

”preprints” som må tas alvorlig: Vi
ser allerede i dag at det publiseres
mer enn det burde. Med ”preprints”
blir vel terskelen lavere og det blir
enda vanskeligere å skille viktige
signaler fra ubehagelig støy? Ja,
sannsynligvis. Men jeg tror vel ikke
at den beste løsningen er å bremse
folks publikasjonsiver. Det er mer
hensiktsmessig å utvikle gode
søkerutiner, bedre måter å kom-
munisere om og bestemme hva som
er korrekt kunnskap og hva som
ikke er det. Etter hvert blir det
kanskje ikke så stas å ha på publika-
sjonslista en lang rekke arbeider
som ingen siterer? 

Dette er nok en utvikling som vil
rase av gårde, uavhengig av hva
norske biokjemikere måtte mene.
Men det er allikevel viktig at vi er
orientert og har en mening som vi
formidler til våre politikere og ad-
ministrativt ansvarlige. 

https://doaj.org/
Directory of Open Access
Journals (DOAJ)
DOAJ is a community-curated
online directory that indexes
and provides access to high
quality, open access, peer-
reviewed journals.
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EUROPEAN CYTOSKELETAL FORUM 

- Cell Adhesion 
and Migration
Det 31. internasjonale European Cytoskeletal Forum ble holdt i Cambridge,
England, fra 20-23. juni 2016. Årets møte handlet om cellers evne til å be-
vege seg, og hvordan dette reguleres av ulike faktorer.  Forskere fra hele
verden deltok på konferansen, og takket være reisestipendet fra NBS fikk jeg
også muligheten til å delta.FO
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M
øtet ble organisert
av The Biochemical
Society, og ble holdt
ved det ærverdige

Robinson College i Cambridge. Kon-
feransen varte i 4 dager, og var delt
opp i seks sesjoner med ulike tema.
Den første sesjonen dreide seg mest
om reguleringen av cytoskjelettets
dynamikk. Cytoskjelettet består av
filamenter og faktorer som er es-
sensielle for å gi celler struktur og
støtte, og er viktig for både cellemig-
rering og adhesjon (hvordan celler
fester seg til underlaget).
Abercrombie keynote speaker
Kenneth Yamada (NHI, USA), holdt
et svært interessant foredrag om
hvordan celler kan merke omgiv-
elsene rundt seg og hvordan cyto-
skjelettet kan reguleres ut fra slike
ytre stimuli. Også Manuel Thery
(CEA, Frankrike) hadde en veldig
bra forelesning om hvordan mikro-
tubuli som blir ødelagt kan reddes,
og hvordan dette gjør mikro-
tubuliene sterkere både fysisk og dy-
namisk. Etter en lang dag med flere
interessante foredrag så avsluttet vi
den første dagen med middag og
påfølgende EM-kamp på stor-
skjerm, til stor glede for fotballinter-
esserte forskere. 

På tirsdag startet dagen med en
flott forelesning av Giorgio Scita
(IFOM, Italia) om hvordan
endocytose, som er betegnelsen på

hvordan celler tar opp materiale fra
utsiden, kan påvirke cytoskjelettet og
videre cellenes migrering. Andre fo-
relesere snakket også om hvordan
aktin og myosin er regulert i cellene,
og hvor viktig denne reguleringen er
for at cellene skal kunne fungere
normalt. En særlig spennende
presentasjon hadde Johanna Ivaska
(Turku, Finland), som fortalte om in-
tegriner, som er reseptorer som sitter
på cellers overflate og medierer cel-
leadherens, og hvordan endringer i
integrin-aktivitet påvirker både
adherens, spredning, migrering og
invasjon. På ettermiddagen var det
tid for den første postersesjonen, og
over 130 postere var hengt opp. Det
ble mye mingling og fagprat, og den
gode stemningen holdt seg utover
hele kvelden. 

Onsdagens høydepunkt for under-
tegnede var foredraget til den svært
dyktige Ana-Maria Lennon Dumenil
(Institut Curie, Frankrike). Hun for-
talte hvordan dendrittiske celler, som
er celler i immunforsvaret, kan
regulere spesifikke faktorer i cyto-
skjelettet og dermed migrere på ulike
måter og med ulik fart. Dette
påvirker videre hvordan disse cellene
vandrer rundt i kroppen på leting
etter patogener, og viser hvordan
regulering av cellemigrering er es-
sensielt for et velfungerende immun-
forsvar. I tillegg til inviterte
gjesteforelesere så ble også en rekke

stipendiater og postdoktorer plukket
ut til å holde korte presentasjoner,
noe som ga stor bredde i hva som ble
presentert.  Det var et høyt faglig nivå
på konferansen, og at også de store
og anerkjente forskerne tok godt vare
på oss unge var veldig gøy.  På ons-
dagens postersesjon fikk jeg
presentere min poster- Jeg fikk mye
god feedback fra både veletablerte
forskere og PhD studenter, hvilket var
veldig inspirerende. 

Konferansens fjerde og siste dag
handlet mest om cellemigrering i
forhold til kreft og sykdom. Kroppen
vår er avhengig av at for eksempel
celler i immunforsvaret klarer å be-
vege seg for å kunne fungere op-
timalt. Samtidig kan feil i
reguleringen av cellemigrering føre
til sykdommer og kreft.  Dette er et
veldig aktuelt tema, og de viten-
skapelige diskusjonene rundt dette
var svært interessante. 

Flere av de som bidro på møtet
hadde imponerende bilder og filmer,
og resultater fra avanserte mikro-
skopi-teknikker. I tillegg til å få nye
venner og et mer internasjonalt nett-
verk, så har jeg dermed også fått flere
nye tips og ideer til eksperimenter
som kan utføres. Jeg er veldig glad for
at jeg fikk delta på dette møtet, og
anbefaler det gjerne til andre. Takk til
NBS for reisestøtten.
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Welcome the Norwegian 
Biochemical Society 
Contact Meeting, 
January 2017!

The 19-22 January 2017, the 53rd contact  
meeting will be organized at Storefjell  
Mountain Resort in Gol, Buskerud. The 
destination is located approximately 3 
hours from Oslo and is easily reached by 
train or bus from Oslo and Bergen. 
Travelers from Trondheim and Tromsø 
will have the opportunity to get 
transport directly from Gardermoen to
Storefjell by bus.    

W
e have invited ex-
cellent plenary
speakers that will
inspire you and the

minisymposia will as usual give
great opportunities for all from
master students to established
professors to convey their research
to the community. Furthermore, the
exhibitors will be present with the
latest updates on services,
consumables and instruments for all
fields in life sciences. And last, but
not least, the contact meeting will
give great opportunities to catch up
with old and new colleagues at
dinner, in the bar, in the pool, at the
disco or in the skiing slopes. 

The contact meeting is an im-
portant arena for young scientists to
present their work for the first time
to the community and to possibly
meet their future employers. To make
the meeting even more attractive for
this group, we have decided to charge
only 3000 NOK for MSc and PhD
students (everything included,
except travel to and from Storefjell)!

Plenary lectures
We are proud to present 10 dis-
tinguished international speakers

that cover a broad range of topics.
Emmanuelle Charpentier: co-dis-
coverer of the extremely hot
CRISPR-Cas9 gene editing system
and recipient of several prestigious
awards. Thomas Helleday: per-
forms ground-breaking research on
promising cancer treatment thera -
pies.  Erik Martens: conducts state-
of-the-art research on the
mechanisms of gut-microbe
interac tions. Ralph Bock: develops
cutting-edge techniques in plant
biotechnology. Ines Thiele: uses a
systems biology approach to
generate outstanding models for
predicting of fluxes in human
metabolism. Gideon Davis: world
leading in unraveling mechanisms
of carbohydrate active enzyme.
Vincent J. Lynch: deciphers the
fascinating evolutionary me-
chanisms of how elephants avoid
cancer. Marianne Fyhn: combines
experimental biology and phy -
sics/mathematics to understand
how the brain adapts to changes in
the environment. Sophien
Kamoun: top scientist who explores
the details of fungal pathogenicity.
Dan S. Tawfik: legendary structural
biologist who investigates the
evolution of protein function.

Minisymposium
We’ll organize the minisymposia as
usual, but this time we will also have
some sessions that are dedicated to
specific themes. Microbiology will
for example be well represented as
we collaborate with the Norwegian
Microbiology Society (NFM) this
year. The Digital Life network is also
sponsor of the meeting and will have
a dedicated minisymposium.
Furthermore, we will pre-arrange
two minisymposia with the help of
the exhibitors and Winnie Eskild,
respectively. The exhibitors will aid
in putting together a session on “tips
and tricks” in biochemistry/
molecular biology. Maybe you get
ideas to how new experiments or
analytical techniques for your
problem? Winnie Eskild (UiO)
recently organized a successful
conference on education in the
molecular life sciences. Building on
this, Winnie will put together a
minisymposium session program
that will benefit all that teach and
supervise (or will teach/supervise)
topics in molecular life sciences at
universities.

Hope to see you at Storefjell!!
The Organizing Committee
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J
eg var i utgangspunktet
usikker på om det ville ha
noe for seg for en bio-
kjemiker som meg å dra på

en mikrobiologikonferanse, men i
2016 slo ASM sammen sitt tra-
disjonelle «General meeting»
(omtrent som vårt eget vintermøte)
med Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Che-
motherapy (ICAAC) og dermed ble
det mye mer interessant for meg å
delta siden jeg har antibiotikaresis-
tens som PhD prosjekt. Konferansen
var enorm, og med over 10000
deltagere og flere parallelle sesjoner
var det lett å miste oversikten. 

Før selve konferansen begynte
deltok jeg på to ulike workshops i
regi av ASM. Der lærte jeg mye nytt
om farmakokinetikk og farmako-
dynamikk som er viktig både i
bruken og utviklingen av nye
antibiotika. Det var også flere
karrierefremmende kurs, blant annet
om tillaging av postere og abstracts.

Et av de største høydepunktene
var en intervju-økt med Bill Gates
som fortalte om arbeidet de driver i
The Gates Foundation, om hvordan
de prøver å redde liv mest mulig

kostnadseffektivt. Utryddelse av
polio er en av prioriteringene de har,
noe som fremstår som ulogisk hvis
man skal redde liv kostnadseffektivt,
men poenget er at besparingene blir
enorme så snart sykdommen faktisk
er utryddet og man ikke lengre
trenger å behandle og vaksinere.
Gates fremsto som ydmyk og be-
skjeden og poengterte at deres bi-
drag fortsatt var en dråpe i havet

sammenlignet med de bidragene
som verdensnasjonene bidrar med,
men at de prøver å bruke penger der
det merkes mest og med minst mulig
byråkrati.

Gra ham F. Hatfull presenterte
SEA-Phages prosjektet der bachelor-
studenter får engasjere seg i et forsk-
ningsprosjekt der de isolerer og
analyserer sin egen bakteriofag. Det

finnes så mange unike bakteriofager
at sannsynligheten er stor for at hver
student finner en unik bakteriofag
som de kan gi navn til (navn-
settingen førte ikke uventet til mye
latter i salen). Jeg gikk fra presenta-
sjonen med en ny inspirasjon til å
være med på å utvikle undervis-
ningen hjemme, for Hatfull kunne
vise til at studentene følte større eier-
skap til faget når de var ferdige med
kurset og at deltagerne på kurset
hadde større sannsynlighet for å for-
tsette på studiene sine i ettertid. 

Det var selvsagt ikke mulig å
komme utenom revolusjonen innen-
for genteknologi CRISPR-Cas9 har
betydd, og Jennifer Doudna som
opprinnelig er strukturbiolog
presenterte hvordan hennes gruppe

var med på å utvikle teknikken. Det
skal sies at det er en del kontrovers
om hvem som gjorde hva først, men
det ble ikke berørt i presentasjonen.
Hun snakket selvsagt en del om alle
de nye bruksområdene for tek-
nologien, men også om deres arbeid
med å karakterisere systemet og
hvordan de kombinerte røngten-
krystallografi og elektronmikroskopi
for å forstå hvordan de ulike kom-
ponentene i systemet interagerer. 

På antibiotika-resistens fronten
var det også mye nytt. Etter at
AstraZeneca fikk godkjent AvyCaz-
kombinasjonsterapi med β-
laktamase inhibitoren avibactam og
ceftazidim basert på fase 2 data er
det kommet mange andre diazabisy-
klooktan-derivater fra selskaper som
Merck, Wockhardt og Entasis
Therapeutics. Flere av disse
derivatene var interessante fordi de
hadde selvstendig antibiotika-ak-
tivitet der avibactam i seg selv kun er
en β-laktamase inhibitor. Det finnes
andre antibiotika enn β-laktamer
selvsagt, og David C. Hooper snakket
om resistens mot quinoloner og
hvordan proteiner bestående av
gjentatte pentapeptid danner helix-
lignende strukturer som gir
bakterier resistens. 

Peter Palese gav en tenkevekkende
forelesning om utviklingen av in-
fluensavaksiner og hvor komplisert
det er å sette sammen nye vaksiner.
Mye arbeid blir lagt ned i å finne en
universell influensavaksine, og det er
ingen tvil om at en slik vaksine ville
forhindret mye lidelse.

En av de mest fascinerende øktene
jeg deltok på omhandlet koblingen
mellom mikrober og vårt sinn.
Spesielt bakteriene i mage- og
tarmsystemet fikk mye opp-
merksomhet, og en forsknings-
gruppe hadde oppdaget at bakterier
i tarmen kunne metabolisere L-
DOPA slik at mengden L-DOPA ble
redusert for individer som var
bærere av disse organismene. Det
kunne de også korrelere med fo-
rekomst av depresjon og andre
mentale lidelser. En annen
skremmende presentasjon viste
hvordan tilsynelatende harmløse
streptokokk infeksjoner kan gi friske
barn og unge tvangslidelse (OCD)-
lignende symptomer over natta. 

Utover forelesninger var det ende-
løse rekker av postere der studenter
og forskere fra hele verden
presenterte sitt arbeid. Samlingen av
abstracts fra konferansen var på
nærmere 4000 sider, så jeg måtte
bruke søkefunksjonen flittig for å
finne de mest relevante posterene.
Men det var også veldig interessant å
bare gå fra poster til poster for å se
variasjonen i det ulike grupper
jobber med. Selv presenterte jeg en
poster og opplevde å få veldig nyttige
tilbakemeldinger fra både in-
dustrirepresentanter og andre aka-
demikere. Ikke ulikt NBS eget
vintermøte var det også mange inter-
essante boder fra ulike leverandører.
Jeg fikk kjøpt meg et slips med pe-
riodesystemet på og en hjuldyr-
kosebamse til de der hjemme
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ASM Microbe
2016
16.-20. Juni deltok jeg på ASM Microbe i Boston med reisestøtte fra NBS.
Over 10000 deltagere fra hele verden gjorde konferansen til en opplevelse for
livet.

Bill Gates trakk en nesten full sal for å snakke om arbeidet som
The Gates Foundation gjør. Copyright ASM/ Todd Buchanan

Dr. Doudna ble tildelt nok en
pris for sitt fremrag ende arbeid,
og flere spekule rer i at hun er en
sterk kan di dat til Nobelprisen
blant annet for sitt arbeid med
CR I SPR / c a s 9 - s y s t em e t .
Copyright ASM/ Todd Bu-
chanan

Alt er stort i Amerika er det flere som sier, og ASM Microbe var ikke noe unntak. Her er utstillingshallen.
Copyright ASM/ Todd Buchanan
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Human
Genetics
The European Human Genetics conference is organized annually by the Eu-
ropean Society of Human Genetics (ESHG) with the aim of promoting
research in basic and applied human and medical genetics as well as
facilitating contact between individuals with common interests in this field.
Fortunately, I had a great chance to attend this year conference held during
21th-24th May in Barcelona, Spain thanks to a travel grant from NBS.

T
he European Human
Genetics Conference has
become one of the
premier events in the

field of human genetics with over
3000 participants, more than 215
oral presentations, 18 workshops, 8
educational sessions, and over 150
exhibiting companies. The
conference was joined with the Eu-
ropean Meeting on Psychological
Aspects of Genetics (EMPAG) this
year. Therefore, there were many ses-
sions running in parallel and I, as a
master student in medical biology,
had a wide range of choices. I tried
to consider those topics which were
mostly related to my current field of
research: Functional characteriza -
tion of mutations associated with
the autosomal recessive cerebellar
ataxia (ARCA) disease. 

The conference was started with
some educational sessions on
Saturday morning. These sessions
were designed to give a general basic
introduction to certain topics

through addressing basic issues and
focusing on educational aspects of
genetics. I decided to attend the ses-
sion under the title “Genetic privacy
and data sharing” and consist of two
very interesting parts about some
genome hacking techniques and
databases capable of tracing the
identity of real persons through a
process consisting of three main

steps: first, Short Tandem Repeats
(STRs) sequences are extracted from
the whole exome sequencing (WES)
datasets. Next, the resulted haplotype
of STRs on the Y chromosome will be
subjected to the genomical datasets
and the surname of an individual
will be inferred. Last, more infor-
mation will be combined to achieve
the identity of the person.

Next I attended the plenary ses-
sion of the conference where the
major subjects and state of the art
techniques were reviewed by the
speakers mostly renowned in their
field of expertise. Lectures were
focused on the new discovered genes
and druggable targets in genomic
diseases and rare syndromes such as
Bazex Syndrome and Noonan Syn-
drome, by using next-generation
sequencing techniques and 3-D ana-
lysis of patients’ genome. 

At the end of the day, the most
notable and exciting work from all
abstracts submitted to the
conference were orally presented
during six parallel concurrent ses-
sions. Among them, I had the chance
to attend three lectures about
intellectual disabilities. There are
many de novo pathogenic variations
in neurodegenerative diseases.
Several of these pathways and new
genes have been discovered due to

the development of whole exome
sequencing (WES) techniques. For
instance, Histone 3 Family 3B
proteins are involved in histone
dimerization. While mutated, these
proteins are associated with severe
neurodegenerative disorder and
brain atrophy.

The second day of the conference
was started with poster viewing with
authors. Most attenders (including
me) brought a poster showing data
and progress with their personal
research. Posters provided a great op-
portunity for people interested in a
particular topic to meet and ex-
change ideas and network with other
researches. I presented a poster
displaying the main achievements
during my master project under the
title: “in vitro characterization of
STUB1 mutations in recessively
inherited spinocerebellar ataxia-16
(SCAR-16)”. Autosomal recessive
spinocerebellar ataxia disease is ori-

ginated by several mutations in
STUB-1 gene which encodes CHIP
(C-terminus of Heat shock protein
70 – Interacting Protein) as a
common co-chaperone and E3-
ubiquitin ligase. The project was
aimed to analyze the structural and
functional consequences of six
selected mutations through different
assays including Ubiquitination
Activity Assay, Limited Proteolysis,
Oligomerization Analysis, and sub-
sequently, Circular Dichroism (CD)
assay.

This section was continued by a
number of concurrent sessions about
sharing and mining omics data,
epigenetic mechanisms, and
neuromuscular disorders. General
information regarding multi-tissue
transcriptome analysis was
provided, which has helped to reveals
disease-relevant and causal links be-
tween obesity and gene expression.
Moreover, functional interactions be-
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tween different proteins such as
SOX10, ZEB2, and EDN3 were
explained during the developmental
processes by using mouse enteric
nervous system. Some of these
proteins were analyzed to under-
stand their impact on the regulation
of expression in PWS-specific stem
cell neurons. For example, while
knocked out, zinc finger protein ZNF
274 activates the expression of re-
pressed maternal 15q11.2-q13 tran-
scripts. 

The third day of the conference
began with a poster viewing section,
and continued by several sessions
and workshops. This time, I had the
chance to attend a whole session of
“Neurogenic disorders”. In this ses-
sion, several structural mutations
contributing to Autism were
introduced, and the role of different
proteins and genes such as POGZ, a
zinc finger protein, in the appearance
of various intellectual disabilities
were discussed. In the last part of this

session, the effect of mutated human
metastasis regulator protein H-
prune in microcephaly and
neurodevelopmental delay was
explained. H-prune was identified as
a glycogen synthase kinase 3 (GSK-
3)-binding protein, which is localized
in focal adhesions and has been
suggested to be involved in cell
migration. Mutated forms of both H-
prune and GSK-3 proteins can lead
to the delayed disassembly of
paxillin microtubules and micro -
cephaly.
Finally, the last set of lectures was

held under the subject: “rare diseases
and gene discoveries” where the
study of genetic basis of rare diseases
such as idiopathic short stature,
skeletal dysplasias, recessive
inherited early childhood-onset
steroid resistant nephrotic syndrome
were nicely presented by next
generation sequencing and single-
cell-RNA-sequencing techniques.
This was followed by a Mendel
lecture on epigenetics and Rett syn-

drome. Gene targeting in the 21th
century was discussed during the
Mendel lecture. Mouse models of
Synovial Sarcoma disease were
made, and a fusion gene involved in
translocation was used as a target,
consisting of two genes called SYT
and SSX.  The encoded protein is
known to bind to a DNA-binding
domain and affects the transcription
process. The mutant genes, therefore,
cause abnormal transcription of
genes in Muscles and further
appearance of the disease.

In this report, I tried to give a
general overview of the main ses-
sions and events designed during
this year ESHG conference. In fact,
the number of lectures and meetings
held during this conference is too big
to be included in this report. There-
fore, I encourage you to visit to the
conference web-site:
“https://www.eshg.org” for more in-
formation on the organization and
the detailed program of conferences.

I
t was great to have this op-
portunity because these tools
will be essential to develop
my PhD project on semen

microbiome where I will be looking
at how bacteria in semen may affect
reproductive success in a passerine
species. In this 18-days course, the
27 participants acquired basic pro-
gramming skills during hands-on
lectures based on different topics in
Evolutionary Biology. 

The course started with a basic
introduction to Unix command line
and was followed by an application
of this new knowledge to Next
Generation Sequencing data ana-
lyses. We had an introduction to R
and solved basic statistical problems
using this software. Afterwards we
had a module on Basic Statistics and
Inference and another on
Comparative Transcriptomics where
we applied what we had learned in R.
After the only day off (when we took
the opportunity to visit the city of
Leipzig and relax) we were
introduced to Python. This was the

first year they included this tool in
the course and it was quite well done
as the lecturer made it simple to
grasp. We used Python to analyse
Population Genomics data as well as
Phylogenomics and to build graphs
and networks. It was very interesting
to have a module on Data
Visualization because we learned the
best and worst ways of showing our
data in a paper which is essential to
publish successfully and make our
work be useful to others.

In most evenings throughout the
course, invited researchers in
evolutionary biology showed us how
they apply bioinformatics to develop
their topics. They had a lot of
experience to share and we had the
opportunity to discuss it with them.
Having people with similar working
interests sharing their experience
made the course easier to grasp and
more interesting. I have learned a lot
and applied the knowledge acquired
both by solving the day-to-day
problems during the modules but
also by doing a final project.

The final project was developed in
the last three days of the course. The
participants worked in groups of 3 to
8 people and developed a project in-
tegrating all the tools we had learned
about. Some participants started by
suggesting a topic for the project they
would like to work on which resulted
in six possible projects. A teaching
assistant with relevant experience in
each topic was assigned to each
project. This final project allowed me
to have a better understanding on
how the different tools can be used
together to analyse and solve
emergent problems in evolutionary
biology. 

It was a privilege to participate in
this course not only because it is es-
sential for my PhD project to learn
and successfully apply programming
tools but also because of the high
quality of the lectures and speakers.

Programming for
Evolutionary Biology
With the development and widespread application of next-generation
sequencing tools in Evolutionary Biology it has become invaluable to possess
good computational programming skills. Such skills are specifically relevant
for scientists who wish to analyse high-throughput sequencing data. Thanks
to a grant from NBS I was able to attend the course “Programming for
Evolutionary Biology” which covered the bases of Unix, Python and R. This
course was organized by Katja Nowick and Rui Faria and was held February
10-27at the University of Leipzig, Germany. 
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Fish and
shellfish
immunology
Den 26-30 juni 2016 hadde jeg gleden av å delta på “The 2nd International
Conference of Fish and Shellfish Immunology” i nydelige Portland med rei-
sestøtte fra NBS. Konferansen arrangeres i regi av «The International Society
of Fish and Shellfish Immunology» (ISFSI) og omhandler den nyeste forsk-
ningen innen immunologi hos akvatiske organismer. Årets møte hadde over
200 deltagere og 100 foredrag som dekket alt fra lipidmetabolisme i reker til
vaksinering av torsk.

K
onferansen ble avholdt
ved Holiday Inn By the
Bay i havnebyen Port-
land i samarbeid med

the University of Maine’s
Aquaculture Research Institute.
Hovedtemaene for konferansen var
blant annet vaksinering av fisk og
deres adaptive immunforsvar samt
interaksjoner mellom vert og
bakterie. Det hele ble sparket i gang
med et bli-kjent-arrangement
søndag kveld, med både lokal øl og
irsk folkemusikk i et av hotellets
mange konferansesaler, noe som
satte en god stemning for resten av
møtet. 

Den vitenskapelige delen av kon-
feransen startet neste dag med et fo-
redrag av Christopher Secombes
(University of Aberdeen) om siste
nytt innen fiskecytokiner og deres

rolle i fiskens immunsystem. Han be-
skrev noen av de viktigste genetiske
forskjellene mellom fiskenes
immunsystem og virveldyr, som
blant annet tilstedeværelsen av
multiple paraloge gener i beinfisk, og
deres opphav. Konferansen ble de-
retter delt opp i to parallelle sesjoner
med hovedfokus på vaksinering i
den ene delen og krepsdyrets
immunologi i den andre. På slutten
av dagen var det også lagt inn en
egen postersesjon, hvor blant annet
to chilenske forskningsgrupper
presenterte sitt arbeid om den pa-
togene bakterien Piscirickettsia
salmonis. Da jeg selv jobber med
denne bakterien var dette en flott
mulighet til å diskutere erfaringer,
noe som førte til gode samtaler og ny
kunnskap om pågående forskning. 

Konferansens tredje dag ble åpnet
med et foredrag av Bassem Allam
(Stony Brook University) om
bløtdyrenes immunologi og deres
barrierer mot bakterier. Da mus-
linger kan filtrere opp til flere tusen
liter vann i løpet av et døgn er de mer
eksponert enn noen andre arter mot
patogene bakterier og virus. Det
krever en spesialisert immunologisk
tilpasning og muslingene har derfor
meget velutviklede slimhinner for åJeg som holder foredrag på konferansen.

Fra båttur i
Portland, i
regi av kon-
feransen.

Hummermiddag i regi av konferansen.
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forhindre dannelsen av infeksjoner
under vannfiltrering. Deretter var det
igjen to parallelle sesjoner resten av
dagen; denne gangen med fokus på
vaksinering av fisk og genetikk. På
slutten av dagen var det lagt inn en
sosial aktivitet med en båttur til
Peaks Island. På båtturen ble vi
guidet gjennom de mange
fyrtårnene i Portland, før vi gikk i
land på Peaks Island, der ventet et
nydelig uteområde ved sjøen og
nykokt hummer. Her ble deltagerne
sittende i lystig lag til solen gikk ned
og båten måtte returnere. 

Onsdag morgen tok Marta
Gomez-Chiarri (University of Rhode
Island) opp igjen tråden om
bløtdyrenes immunologi, nå med

fokus på immunrelaterte gener hos
østers. Deretter ble det igjen delt opp
i to parallelle sesjoner, nå med fokus
på fiskeimmunologi og vert-patogen
interaksjoner. Her fikk vi presentert
bruken av sebrafisk som en modell-
organisme for studier av fis-
keparasitter av Louise von G
Jørgensen (Universitet i Kø-
benhavn). Det ble vist hvordan
bruken av transgene sebrafisk- linjer
med fluoriserende nøytrofiler kan
benyttes til å studere interaksjoner
mellom immunsystemet og
parasitten Ichthyophthirius
multifiliis. Videopptak av både GFP
taggede nøytrofiler og m-cherry
taggede I. multifiliis viste blant annet
hvordan parasitten kan livnære seg i
fisken ved å spise nøytrofilene og

dermed også slå ut vertens immun-
forsvar. Konferansen ble avsluttet tid-
lig denne dagen da det igjen var lagt
inn tid for sosiale aktiviteter. Nå
kunne en velge mellom en ny båttur
i Portland området eller shoppingtur
til flere av USA sin mange outlet-
butikker.

Konferansens sin siste dag startet
med et foredrag av Jeff Yoder (North
Carolina State University) om
medfødte immunreseptorer i se-
brafisk, de ulike klassifiseringene og
deres rolle ved infeksjoner. Medfødte
immunreseptorer spiller en viktig
rolle innen signalisering i en or-
ganisme, og kan både motta eller
sende ut ekstracellulære signaler for
å modifisere immunresponsen til
enkelte celler. Disse inkluderer blant
annet DICPs, PIGRLs og NILTs,
involvert i den primære immunre-
sponsen i sebrafisk. 
Kort tid etterpå var det min tur til

å entre scenen for å presentere våre
studier av bakterien P. salmonis og
dens yttermembran vesikler. Fo-
redraget gikk overraskende bra og
trass en god dose sceneskrekk var
det en veldig fin erfaring. Kon-
feransen ble så avsluttet med et
”generalmøte” for ISFSI, hvor det
blant annet ble annonsert at det
neste «Fish and Shellfish
Immunology» møte skal avholdes på
Gran Canaria. På kvelden var det en
finere middag i ballsalen på hotellet,
hvor det også ble delt ut priser for
beste poster og foredrag. Til min
store overraskelse og glede ble jeg
tildelt prisen for beste PhD foredrag
noe som ga en flott avslutting på
konferansen for meg. Dagen etter var
det på tide å sette kursen tilbake til
Norge, og med på hjemreisen var
både diplom og en god dose inspira-
sjon til videre forskning.

Omgvelsene
var havna i
Portland. Er medisinsk 

stråling farlig?

IAftenposten har det i sommer pågått en diskusjon om medisinsk 
stråling er farlig. Diskusjonen ble utløst av at røntgenlege Tor Ole 
Kjelevand skrev en kronikk med tittelen ”Medisinsk stråling er 
ikke farlig likevel”. Han skriver at den såkalte ”Linear Non-

Treshhold” teorien (LNT-teorien) har vært retningsgivende for 
strålevern i mange år. Den bygger på antagelsen om at risikoen for 
kreft som følge av stråling er direkte proporsjonal med strålings-
dosen. Det hevdes at personen bak LNT-teorien (Herman 
Muller, nobelprisvinner på 50-tallet) delvis holdt tilbake 
informasjon om egne forsøk, muligens for å øke frykten for 
konsekvenser fra prøvesprengninger av atomvåpen. Det er 
nå flere forskere som hevder at effekten ikke er lineær, 
men bifasisk, og at litt stråling er gunstig for oss. Det 
påstås at LNT-teorien har gjort mye skade ved å spre 
frykt bl.a. for viktige diagnostiske undersøkelser. 

De som påstår at litt stråling er bra for oss 
bygger på studier av personer som ble utsatt for relativt 
lave stråledoser etter bombene over Hiroshima og Nagasaki. 
Data fra Taiwan der 10 000 personer flyttet inn i et nytt boligkompleks bygget 
med kobolt-60 kontaminerte stålbjelker peker i samme retning. En studie publisert i fjor viste 
at personer som bodde i områder hvor amerikanerne hadde utført kjernefysiske tester hadde betydelig mindre risiko for å få
lungekreft. Kjelevand skrev i sin kronikk at det nå finnes 3000 vitenskapelige artikler om positive helseeffekter av lavdosestrål-
ing. 

Med en så oppsiktsvekkende artikkel for folk flest var det vel ikke overraskende at det måtte komme et svar fra myndighets-
personer og en fagdirektør i Statens strålevern var raskt ute med å svare at det er riktig at LNT-teorien er retningsgivende for
strålevern.  Jeg klarte imidlertid ikke å finne fagargumenter i det svaret utover at det ble påpekt at forskning av helseeffekter ved
lave stråledoser er beheftet med usikkerhet og at Norge, som de fleste andre land, baserer regelverk og forvaltning på anbefal-
inger fra FNs vitenskapelig komité, UNSCEAR, fra den internasjonale komiteen for strålevern, ICRP og fra Verdens helse-
organisasjon.

Senere skrev Per Søstrand (Oslo Universitetssykehus) at det ikke var påvist økt kreftrisiko for de hundre tusen som ryddet
opp etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Videre skrev han at japanske forskere nå har konkludert med at det var feil å evakuere
boliger og sykehus som lå tett inntil det havarerte kjernekraftverket i Fukushima. Han konkluderte med at forvaltningsmodeller
som predikerer hypotetiske krefttilfeller basert på kollektive doser og LNT-modellen har ansvar for mye ubegrunnet frykt.

En skal være forsiktig med å uttale seg om tema man ikke har satt seg grundig inn i. Likevel slår det meg at de som
argumenterer for at litt stråling ikke er farlig synes å ha gode argumenter for det, mens jeg savner fagargumenter for det
motsatte synspunktet.

Redaktøren
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om gammel olympier er
Biorabiaten mer enn gjen-
nomsnittlig opptatt av de
olympiske leker. Særlig in-

teressert er han i sommerlekene,
siden de er mer allsidige og omfatter
deltakere fra et større antall land. Så
denne sensommeren har Biorabi -
aten viet til fjernsynssendingene fra
Rio, og hverken små eller store be-
givenheter av annet slag kan få revet
ham bort fra TV-skjermen. 

Men noen skår i gleden er det jo.
Blant annet ergrer det Biorabiaten at
det er så få russiske deltakere. Joda,
han er jo enig i at det beste ville være
om ingen av deltakerne brukte kuns-
tige midler for å kunne yte mer.
Biorabiaten er, når sant skal sies, så
gammeldags at han til og med skulle
ønske at OL-deltakerne ikke hadde
som yrke å være idrettsutøvere, men
rett og slett var vanlige mennesker
som hadde et talent for å løpe fort
eller hoppe høyt. Det var jo sånn det
var på femtitallet, da Biorabiatens
olympiske interesser først ble vakt.
Da kunne ukjente utøvere dukke opp
fra Trysil og andre utmarker, sope
inn en gullmedalje eller to, for så å
forsvinne igjen som tømmerhuggere
i Østerdalens dype skoger. 

Men selv på femtitallet forekom
det at idrettsutøvere ble mistenkt for
å ha brukt ukonvensjonelle metoder
for å bli bedre. Vladimir Sjilikovski
mistet grunnet sykdom en arm da
han var et halvt år gammel. Trass i
dette handikappet ble han en av
verdens beste skøyteløpere, og også
en fremragende svømmer. Men i
norske aviser ble det antydet at
armen ikke manglet grunnet

sykdom, men hadde blitt operert
bort for at Vladimir skulle bli mer
strømlinjet og derfor gå enda fortere
på skøyter. Mer begrunnede mis-
tanker om at stadig forbedrede pres-
tasjoner kunne skyldes andre ting
enn talent og trening kom senere,
først og fremst grunnet utviklingen
av syntetiske anabole steroider og
andre medikamenter som kunne øke
yteevnen. Ifølge Biorabiaten har
toppidretten de siste femti årene
vært styrt av en voldsom kamp mel-

lom den farmasøytiske industrien,
som har utviklet stadig nye pres-
tasjonsstimulerende preparater, og
antidopingindustrien, som har prøvd
å holde følge ved å utvikle mer
følsomme og spesifikke metoder for
å påvise preparatene. I et kappløp
som dette vil som regel de som ut-
vikler nye medikamenter ha for-
spranget, mener Biorabiaten, og viser
til en lang rekke av utøvere som har
sopt inn gullmedaljer i olympiader
og andre mesterskap, bare for å bli

OL
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avslørt som dopingbrukere flere år
senere, når tilstrekkelig gode ana-
lysemetoder forelå.

Biorabiaten ser en parallell mel-
lom den pågående kampen for å
sikre at idrettsutøvere er dopingfrie
og Den olympiske komités tidligere
kamp for å sikre at olympiske
deltakere var amatører, det vil si at de
ikke tjente penger på idretten sin.
Idealet om amatøren var et viktig
moment da de olympiske leker ble
gjenopplivet for drøyt hundre år
siden, men har med tiden blitt stadig
mindre vektlagt. Biorabiaten er
kynisk nok til å mene at Den
olympiske komité etter hvert innså at
lekene ville tjene inn mer penger
dersom de beste utøverne fikk delta,
og at dette er hovedgrunnen til den
fullstendige utvanningen av amatør-
begrepet. Men uansett motivene, sier
Biorabiaten, er det åpenbart at det i
løpet av lekenes levetid har foregått
en utvikling fra fullstendig utelukk-
else av profesjonelle deltakere til
nærmest fullstendig aksept av dem.
Og nå mener Biorabiaten at tiden er
inne til å foreta en tilsvarende
helomvending når det gjelder dop-
ingbruk. 

Det mest åpenbare problemet med
dopingforbudet er ifølge Biorabiaten
at det ikke virker. Utøvere og or-
ganisasjoner med tilstrekkelige res-
surser har til enhver tid klart å ligge
i forkant av utviklingen i ana-
lysemetodene og brukt stimulerende
midler som ikke har latt seg påvise.
Et annet problem er at klas-
sifiseringen av stimulerende midler
som enten dopingmidler eller tillatte
midler er politisk styrt, mener
Biorabiaten, og viser til at EPO og
høydehus begge fører til økt
oksygenopptak, men at bare det ene
av dem er forbudt. Et annet eksempel
hvor man kan mistenke politiske
motiver er meldonium, som er et
middel som hovedsakelig har blitt
benyttet i Øst-Europa og som ifølge
noen eksperter er omtrent like
stimulerende som en kopp kaffe i ny
og ne. Men meldonium ble forbudt
fra januar 2016 og dro med seg noen
russiske og østeuropeiske idretts-
utøvere i fallet.

Men etter Biorabiatens mening er
det største problemet at antidoping-
arbeidet har utviklet seg til å bli en
like stor industri som utviklingen av

nye dopingmidler. Dopingstatusen til
idrettsutøverne avgjøres av et antall
akkrediterte laboratorier som
tilsynelatende ikke er underlagt noen
form for ekstern kvalitetskontroll.
Utøvere utpekes som juksere basert
på analyser som er så dårlig utført at
resultatene av dem aldri ville blitt
godtatt av for eksempel et
fagfellevurdert tidsskrift, sier
Biorabiaten og viser til det som
finnes av dokumentasjon i den
såkalte Tysse-saken, som tidligere
har vært omtalt i NBS-Nytt. I den
saken kan det se ut til at analysene
ikke bare er dårlig utført, men at
dataene også er manipulert etter
analysen for å påvirke konklusjonene
man kan trekke av dem. 

Så nå mener Biorabiaten at det er
på høy tid å si at nok er nok og tillate
doping, på samme måte som man
for noen år siden godtok at folk som
levde av sin idrett skulle få delta i de
olympiske leker på lik linje med
amatører. Og når men først er i gang
kan man like gjerne åpne for genet-
isk modifisering også, legger han til.
Det er naturligvis kjedelig at folk er
villige til å sette liv og helse på spill
for å vinne et mesterskap, men alt vil
være bedre enn hvordan det er nå,
hevder Biorabiaten, hvor man ikke
vet om de største gangsterne er de
som leverer dopingmidler til ut-
øverne eller de som kan skalte og
valte med utøvernes skjebne uten
noen form for samfunnskontroll. Og
en fjerning av dopingforbudet vil jo
også føre til at vi biokjemikere og den
farmasøytiske industrien endelig
kan få vår rettmessige del av æren for
nye mesterskap og nye verdens-
rekorder. Tenk dere bare: En ny
verdensrekord på 100 m sprint -
"brought to you by Pfizer!".
Biorabiaten forlater opprømt lokalet,
full av forventninger for fremtidens
idrettsarrangementer og en lang
serie av olympiske leker uten dop-
ingskandaler. 
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F
RET is an imaging tech-
nique that provides the
opportunity to study
molecular interactions

inside living cells with great
spatiotemporal resolution. In this
technique, two fluorophores change
their fluorescence behavior depend-
ing on their proximity to each other.
The excited donor fluorophore
transfers its energy to a nearby
acceptor fluorophore, via a dipole-
dipole coupling. The emitted energy
from the acceptor can then be used
to calculate the FRET efficiency,
which in turn allows us to determine
the distance between the two.
Theodore Förster was the first to
successfully calculate the FRET
efficiency, and established the
Förster distance. He published what
is now known as the “FRET bible” in
1946. The Meeting was first held on
the 100th anniversary of his birth
and was again held this year, 2016,
due to its previous success. The
main focus of the meeting was to
discuss newly developed methods,
probes, and the use of biosensors, all
of which being of interest to me for
my newly initiated project. 

The meeting, although short, was

packed. Each day was divided into
three main presentation topics,
consisting of 4-7 presentations each,
a poster session and parallel evening
discussions. The presenters were a
good mix between well establish
leading scientist within the field and
PhD students. The talks were varied,
as FRET is such a versatile technique,
ranging from extracting information
about conformational dynamics to
fluorescent probe development. The
conference provided a
comprehensive overview of newly
developed methods such as extended
excitation Fluorescence Lifttime
Imaging Microscopy (FLIM), and
techniques that allow for N-way
FRET, where you can use multiple
colors. The lectures topics were
broad, yet always focused on how
FRET had been implemented. There
were many interesting talks but since
space is limited I have decided to
highlight 4 presentations and the
evening discussion I attended.

Niko Hildebrant, or captain FRET
as we called him, opened the
conference by introducing the his-
tory of FRET development and
Theodore Förster himself. The his-
toric insight was then followed by

Ulrich Steiner, a previous student of
Förster, who then elaborated on the
scientific work of Förster.

The presenter I was most keen on
meeting was Irina Gopich, a
theoretical computational
biophysicist. Her talk was on
maximum likelihood analysis in
single molecule FRET. In addition to
being an excellent presenter, it was
impressive to hear in the following
talks that most people were using her
newly developed “toolkit” for
calculating proper FRET efficiency.
In the talk she discussed various as-
pects of likelihood-based methods,
the accuracy of such a method and
how it could be used to calculate
FRET efficiency. FRET efficiency is
normally calculated as a function of
the number of photons emitted from
the acceptor during an observation
time. However this could potentially
result in loss of information as the
time resolution isn’t always sufficient
to measure photon arrival times.
Problems such as hidden confor-
mational states and dark acceptor
states are always an issue when using
the photophysical properties of dyes.
Instead of calculating FRET
efficiencies based on fluorophore in-
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FRET 
On the 3rd to 6th of April 2016, I had the pleasure of attending the
International Discussion Meeting “Förster resonance energy transfer in life
sciences – FRET 2”, thanks to a travel grant from NBS. The meeting took
place at the Max Planck institute in Göttingen, Germany. There were 180
participants, which allowed for good talks and fruitful discussions. My inter-
est in this meeting was to establish a network within the community and
learn about the various applications of this technique, as it is integral for my
project.

tensities, one could use a likelihood
distribution of the observing
photons based on the assumed con-
formational dynamics. By im-
plementing a model for photon
statistics to the experimental results
one could avoid such problems.

Dagmar Klostermeier gave a
lecture titled: “Unwind and relax:
Using single-molecule FRET to dis-
sect the mechanism of ATP-driven
molecular machines”. Her talk stret-
ched across her groups most resent
publications about the RNA helicase
elF4A and DNA gyrase. RNA
helicases utilize ATP- driven ma-
chines in order to separate RNA
duplexes and remodel RNA
structures. DEAD-box helicases
comprise the largest family of RNA
helicases, all of which share a
common helicase core of two flexibly
linked RecA-like domains.
Additionally DNA gyrase, an enzyme
that introduces negative supercoils
into DNA is also ATP-dependent.
Through a combined approach of
biochemical and biophysical
methods they had unraveled the con-
formational cycle these two ATP-
dependent enzymes, showing both
the temporal and spatial confor-
mational dynamics upon interaction
with nucleic acids.

Theodorus Gadella, Jr. gave an in-
teresting talk titles: “mScarlet, a novel
high quantum yield monomeric red

fluorescent protein with strongly
enhanced properties for sensitized
emission- based FRET”. The reason
I highlight this talk is because he
went stepwise through the
development of fluorophores focus-
ing on FRET specific properties.
Through the use of bacteria and
random mutations they made
several libraries of fluorophores with
varying properties. What was inter-
esting was that they started the
selection process by searching for
fluorophores with long lifetime, ins-
tead of intensities. The fluorescence
lifetime is the time spent in an
excited state and is dependent on the
environment of the fluorescent
molecule. Fluorescence lifetimes can
be measured by fluorescence lifetime
imaging microscopy (FLIM), either
by looking at the decay over time
(pulsed) or by frequency domain
measurements (harmonic). FLIM is
often combined with FRET when
studying molecular interactions.
Therefore the resulting fluorophore,
mScarlet, could potentially be a
useful tool for different FRET pairs.

On the second day of the meeting
before the discussion session, they
had arranged a concert with classical
music, by the Hyperion Trio. This
was an excellent way to relax after the
long sessions, and get ready for the
upcoming discussions. In the parallel
evening discussion groups, I chose to
take part in the probe and biosensor

development, as this is of most inter-
ests to my project. The session
started with three short lectures,
there of development of photo-
stabilizer-dye conjugates. A few
newly developed photostabilizers
were shown to increase FRET
efficiency and shorten the dark states
of acceptor molecules. The short
presentations resulted in a discus-
sion that lasted all night, about the
lack of proper controls. Towards the
end of the session, I managed to dis-
cuss my project and use of biosensor
with the group and ended up talking
long into the night with Marcel Bru-
chez and Dorus Gadella, Jr. This was
very helpful. 

By end of the conference, I made
several new connections, and one of
them showed me the alpaca ranch on
campus. There we were allowed to
pet and feed the animals, which was
a perfect ending to a wonderful mee-
ting. 

I would like to thank NBS for the
opportunity to attend this discussion
meeting. In addition to learning
about newly developed techniques
and probes, resulting in a more in-
depth understanding of the FRET
technique, and its pitfalls, it allowed
me to network with leading and up-
coming scientists.
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Arnts 
biostreker

Arnts biostreker er
denne gangen en il-
lustrasjon av hvordan
det enkelte ganger føles i
Bergen når regnet høljer
ned.  Da denne illustra-
sjonen ble laget var det
ikke bare vått og trist i
Bergen, men det var
også budsjettider med
dystre utsikter.

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

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

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

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

VED ERIK BOYE

Denne gangen er tonen i min lille epistel
noe forskjellig fra den du har opplevd før;
mer tenksom og lærende og ikke kjepp-
høy og kritisk. For lettere å forstå det jeg
skriver nedenfor, bør du se en liten film-
snutt som en våken postdoc (Silje
Anda)gjorde meg oppmerksom på:
https://www.youtube.com/watch?v=Ovi7
uQbtKas.

Den inneholder en kort, morsom og fyndig
monolog fylt av både humor og intellekt,
skrevet og fremført av Stephen Fry, som
mange av dere kjenner fra både
morsomme og seriøse programmer på
BBC. Han har blitt utropet til «The most
irritating man in Britain».  I denne film-
snutten angriper han det han kaller
«grammar nazis», det vil si folk som er
(sykelig) opptatt av grammatikalske og
språklige detaljer og har et sterkt behov
for å kommunisere avvik fra
språknormene til andre. Disse personene
«don’t enjoy language»; de møter nye
ideer og formuleringer med hånende
kritikk og latterliggjøring. Media regner
ned av brev med demonstrasjoner av hvor
mye disse pedantene kan om
grammatikalske detaljer. 

Fry hevder at det de sier, ikke er av noen
viktighet. Det er så mange pedanter der
ute som har uendelig med tid til å pirke
på andre i stedet for å bruke ressursene
på å skrive poesi, kjærlighetsbrev eller
vakre noveller. ”They are too busy snee-
ring at the grocer’s use of the apostrophe.
Send them to Hades”, sier han. Alt dette
formidler han med et nydelig, vittig og
blomstrende språk der både lydbilde,
grafikk og innhold stimulerer opplevelsen.
Spill den av flere ganger for å få med deg
de nydelige detaljene!

Så går Fry inn på pedantenes begrunn-
elser for å oppføre seg som pedanter. De
hevder at de gjør dette for å beholde
språket som et instrument for presis kom-
munikasjon. ”Pedants claim that their
fight is only for clarity”. Dette avvises full-
stendig, og Fry hevder at meningen i
disse utsagnene er vanligvis helt tydelig
uansett, selv om de formelt sett kan være
feil. Det var her jeg hadde tenkt å lure
meg unna kritikken. Jeg har hele tiden
tenkt at det er viktig med et presist språk
og derfor må man beskytte det språket vi
har. Jeg ser daglig setninger som jeg må
lese fire-fem ganger før jeg forstår hva

som egentlig menes. Noen nær meg
hevder at jeg er svært lite fantasifull når
det gjelder å tolke det andre sier. Sant
nok, jeg tror folk mener det de skriver,
men det er ikke alltid tilfellet. 

Ett synspunkt på språkutvikling er at den
må bare gå sin gang, og det folk sier, blir
etter hvert vårt språk. Jeg tror ikke det er
så enkelt, for jeg tror at hvis man ikke er
bevisst på språket man fører, kan vi få et
språk som ikke funker særlig bra. Jeg er
lei meg når ord jeg er glad i, blir borte
eller får en helt ny mening uten å bli er-
stattet. En professor i nordisk språkviten-
skap uttaler at ” Folk kommuniserer alltid
språklig på den “beste” måten til enhver
tid”. Er det virkelig slik? Jeg kan leve med
å spise middag på skjøkkenet og høre
rapporter om skjedekollisjoner  eller å se
akkusativ forsvinne i solnedgangen og
engelsk bruk av genetivapostrofen innført
i Norge. Men jeg insisterer på at det er en
del aspekter av vårt språk der tapte sjeler
bør få en oppstrammer for å skjerpe seg
og uttale seg korrekt og, fremfor alt,
presist. Kanskje burde denne spalten
legge mer vekt på hvordan upresist språk
kan føre til misforståelser?

Grammar nazis

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.



Balance your personal 
life and work
Research is hard and tedious and
often frustrating – more so than we
tell our incoming graduate students.
It is important to have interests in
(and draw satisfaction from)
extracurricular activities. 

Show your enthusiasm
My daughter graduated in psy-
chology and theater. She attended
one of my lectures and, not being
particularly interested in cellular
proteostasis, afterwards critiqued
my talk in terms of stage presence,
liveliness, body movements, and
pause for emphasis. For her the

lecture was a theatrical performance
with more elements than just its
intrinsic need to get information
across. And she is right; how can we
expect to motivate our students,
colleagues, and the public unless we
project enthusiasm and
engagement?

Appreciate your colleagues
We are known and judged as much
by our behaviors and personalities
as we are by our scientific
contributions. This point is
sometimes forgotten, and it will be-
come more important as review
processes strive for more trans-
parency. In my view there is no con-

flict between being critical and
objective and still being nice and ap-
preciative of the needs and feelings
of others.

Teach and mentor
When we address the beneficial role
of graduate education in non-
research careers, for example, we
recognize that what we teach our
student is the art of problem solving.
Scientists are renowned for their
analytical skills: They can naturally
step back from a problem,
objectively isolate the variables that
affect the outcome, and suggest and
implement solutions. Thus the skill
set we teach extends far beyond the
ability to pipet colorless liquids
accurately - it enables our graduates
to tackle more important challenges
to benefit society. 

Have high standards
It is obvious and of utmost im-
portance that our work is solid and
reproducible. But I also find pleasure
in writing manuscript that can be
easily read and displaying data on
slides and in figures in aesthetically
pleasing ways. This takes time and
effort, and I often draw strong
criticism from the lab members
when I complain about font sizes
and varying line widths in their ma-
nuscript illustrations. But, “What is
written without effort is in general
read without pleasure”, and I find
that my occasionally obsessive-
compulsive behavior has served us
well.

Hele artikkelen finner dere på
følgende link:
http://www.ascb.org/newsletter/jun
e-2016-newsletter/.  
Den er verd å lese.

Redaktøren
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THE AMERICAN SOCIETY 
FOR CELL BIOLOGY:

President’s Column
Jeg har flere ganger tidligere i NBS-Nytt referert til hva som skrives i
presidentens spalte i ASCB Newsletter. Lederne av denne organisasjonen ut-
merker seg normalt både ved å ha en eksepsjonell vitenskapelig produksjon.
De har også sett utviklingen i faget over mange år og gjort seg vurderinger
om hva som er viktig for videre utvikling av fagfeltet. Nåværende president
er Peter Walter. Han er molekylær biolog/biokjemiker og professor ved Uni-
versity of California, San Fransisco (UCSF). Walter er vel mest kjent for sine
studier om proteintransport inn i ER, hvordan cellen utfører kvalitetskontroll
for proteinene som syntetiseres og hvordan organeller kommuniserer og
regulerer hvor mye som lages av de forskjellige proteinene. 

I
juninummeret av ASCB
Newletter stiller han spørs-
mål om hva som er
hemmeligheten bak en

vellykket forskningskarriere. Han
sier at han ofte kommer i diskusjon
med studenter om det tema. Han har
ikke noe klart svar på spørsmålet,
som imidlertid har ledet til at han
har skrevet om noen aspekter som
har vært viktig for han selv. Jeg har
under sitert fra deler av de 10
punktene han beskriver i denne ar-
tikkelen.

See yourself as an explorer
As such, you need to take risks to try
new things and be prepared for
failure. Exploring a white spot on the
map is incredibly rewarding. Each
one of the projects I and my
colleagues embarked led us into
depths were current knowledge
stops. This is the place to be, a place
to be exited rather than scared.

Embrace the paradox
When an experiment does not yield
an expected result, it often is far
more exciting than finding the
expected, especially if there is no
clear explanation. Many important
discoveries, sometimes disparag-
ingly portrayed as a result of “dum
luck”, actually derive from the
follow-up of paradoxical ob-
servations.

Communicate with others
There is great value in discussing
your out-of-the-box ideas or latest
results with others. Many great new
ideas and unforeseen connections in
our own research resulted in an
open dialogue, often at meetings
over a beer or two. Almost everyone
appreciates being asked for input or
suggestions. 

Ask significant questions
Our daily life in the lab often centers
on minutiae: determining a rate

constant for your favorite enzyme or
figuring out whether histidine 146 is
really that important. We need to
remind ourselves constantly of the
larger question that prompted us to
make these inquiries and how small
answers will synergize as pieces of
the larger puzzle.

Don’t expect linearity
We write grants and research
proposals as if we know where a
project will lead. It is important to
look forward in this way, but this ap-
proach maps out only one obvious
road where a project may go. As a
project progresses, more often than
not, opportunities for new (perhaps
totally unexpected) findings will
open up. Sometimes they might
require you to learn a new expertise
or enter a new field. My advice: Don’t
let these opportunities slip away, but
balance abandon with caution. 

Peter Walter.



Fanny Pélis-
sier disputerte
9. mai 2016 ved
Universi tetet i
Bergen med
avhand lingen
“The Role of

Age in Cellular Responses to
Microenviron mental Cues as a
Breast Cancer Susceptibility
Factor”. Arbeidet ble utført ved
Institutt for Biomedisin og
Lawrence Berkeley National La-
boratory med James Lorens og
Mark LaBarge som veiledere.

Den underliggende kob-
lingen mellom alder og bryst-
kreft er fortsatt uklar. Hos
kjønnsmodne kvinner opprett-
holder stamcellene i brys-
tepitelet homeostase i
brystvevet og lager celler til nye
melkeganger ved eventuelle
svangerskap. Med økende alder
forandres brystvevets oppbyg-
ning og påvirker adferden til
disse stamcellene. Det er uvisst
hvorfor og hvordan, men nyere
forskning indikerer at cellenes
lokalmiljø spiller en avgjørende
rolle, og at forandringer der gjør
brystvevet mer mottakelig for
kreftutvikling. Pélissier har
identifisert en ny reseptor, Axl,
på overflaten av stamceller i
brystepitelet. Axl reseptoren er
viktig i vedlikehold av de
viktige stamcellene i brys-
tepitelet . Tidligere har forsk-
ningsgruppen vist at aggressive
brystkreftceller også kan ha et
høyt uttrykk av Axl reseptoren.
Arbeidet etablerer dermed en
hittil ukjent kobling mellom Axl
uttrykk i brystvevets stamceller

og aggressive kreftceller. Stu-
dien kaster videre lys over et
nytt kjennetegn ved aldring;
nemlig forandringen i de
epiteliale stamcellene i
brystvevet ved økende alder.
Stamceller isolert fra eldre
kvinner misoppfatter in-
strukser fra omgivelsene som
vanligvis undertrykker kreft-
utvikling, noe som igjen øker
risikoen for utvikling av bryst-
kreft. Ved å se på tusenvis av
brystceller isolert fra 44 kreft-
frie kvinner av økende alder
identifiserte vi de celletypene
som forandres med alder og
som dermed kan bidra til økt
fare for brystkreftutvikling.
Denne kunnskapen kan bidra
til utvikling av brystkreft-
forebyggende tiltak, og iden-
tifiserer samtidig et lovende
angrepspunkt for målrettet
kreftbehandling av aggressive
brystkreftsvulster.

Camilla Os-
berg dis-
puterte 2. mai
2016 for
doktorgraden
ved Uni-
versitetet i

Bergen med avhandlingen ”The
protein N-terminal acetyltrans-
ferase C (NatC) – Functional
implications and evolutionary
conservation”. Arbeidet ble ut-
ført ved Molekylærbiologisk In-
stitutt med Thomas Arnesen
som hovedveileder.

Gjærtypen Saccharomyces
cerevisiae ble i denne av-
handlingen brukt som modell-
organisme for å studere
enzym komplekset NatC. NatC
er et medlem av NAT-enzym -
familien (NatA-NatG) og har
som hovedoppgave å acetylere
N-terminalen til bestemte
proteiner i cellen. Dette blir
regnet for å være en irreversibel
modifisering da det enda ikke
er blitt identifisert noen de-
acetyltransferase. Omtrent 80 %
av alle proteiner i mennesket og
over 50 % av gjærproteinene
blir N-terminalt acetylert, men
fremdeles er det uvisst hvorfor
dette skjer i så stor grad og
hvilken påvirkning det har på
proteinene. Flere av NAT-ene
har blitt vist å være koblet til
ulike typer kreft samt Ogden

syndromet der rammede gut-
tebarn dør før de er to år. Det er
altså svært viktig å studere
NAT-ene, identifisere sub-
stratene deres og å finne ut
hvorfor de fleste proteiner
modifiseres på denne måten.
Først undersøkte vi om N-
terminal acetylering styrer
NatC substratenes subcellulære
lokalisering. Vi slettet den
katalytiske subenheten til gjær
NatC og detekterte et utvalg
GFP-taggete substrater ved
hjelp av fluorescensmikroskopi.
Fra dette konkluderte vi at N-
terminal acetylering ikke
påvirker NatC substratenes
subcellulære lokalisering
generelt. Videre studerte vi den
evolusjonære konserveringen
av NatC mellom gjær og
menneske. Vi fant ut at den
humane katalytiske subenheten
og den ribosombindende sub-
enheten kan fungere sammen i
gjær, men også i kombinasjon
med gjær NatC subenheter. Ved
hjelp av en proteomikk-basert
metode identifiserte vi gjær
NatC substrater og over halv-
parten av dem ble gjenkjent av
humant NatC! Dette gjør at vi
nå kan studere egenskapene til
NatC i større grad samt
viktigheten av enzymet.

Alexander
Hellesen dis-
puterte 4. mars
2016 ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen

"Immuno-endocrine
interactions in autoimmune
Addison's disease". Arbeidet ble
utført ved Klinisk Institutt 2
med Eirik Bratland og Eystein
S. Husebye som veiledere.

Pasientar med autoimmun
Addisons sjukdom (AS) mang -
lar evna til å produsere livs-
viktige hormon som kortisol og
aldosteron. Dette skuldast at
immunforsvaret går til selektivt
angrep på og tek livet av dei
hormonproduserande cellene i
binyrebarken. Det er ikkje
kjend kva som trigger og driv
denne destruktive prosessen,
men truleg beror utviklinga av
AS seg på eit samspel mellom
immunforsvaret, binyrebarken
og ukjende miljøfaktorar. Målet

med doktorgraden har difor
vert å avdekke mekanismar
som kan vere aktive under ut-
vikling av AS. T celler som rea -
gerer på proteinet 21-hydroksy-
lase (21OH) i binyrebarken er
truleg sentrale i destruksjonen
av binyrebarken ved AS. Ved
hjelp av dextramer-teknologi
har Hellesen vist at pasientar
med AS har høgare forekomst
av T celler i blodet spesifikke
for eit peptid av 21OH enn
friske individ. Hos pasientane
viste T cellene seg samtidig å
reagere sterkare på 21OH
peptidet, blant anna ved å skilje
ut pro-inflammatoriske
cytokiner. Dette underbygger
teorien om at desse 21OH-re-
aktive T cellene er skadelege og
involvert i sjukdomsutviklinga.
Hellesen har vidare i sitt arbeid
vist at binyrebarkceller har evne
til å gjenkjenne strukturar som
er assosiert med ei rekke virus
og responderer på desse med å
skilje ut spesifikke kjemokiner.
Desse kjemokina viste seg
samtidig å vere forhøga i blodet
hos pasientar med AS, og var i
stand til å tiltrekke seg 21OH-
reaktive T celler fra immunfor-
svaret. Funna tyder såleis på at
cellene i binyrebarken kan spele
ei aktiv rolle i sin eigen under-
gang i AS ved å rekruttere
skadelege celler. Studien viser
òg at eksponering av binyre -
barkceller for virus-assosiert
RNA og interferoner vil kunne
gjere binyrebarken ekstra
sårbar for eit angrep fra
immunforsvaret.

Juliane Wis-
suwa dis-
puterte 25.mai
2016 ved Uni-
versitetet i
Bergen med
avhandlingen

"The Arctic Mid-Ocean Ridge
Vent Fields - A valuable
Resource for Marine Biopros-
pecting?”. Arbeidet ble utført
ved Senter for Geobiologi med
Ida Helene Steen, Runar Stokke,
Hans Torstein Kleivdal and Rolf
Birger Pedersen som veiledere.

Rundt varme kilder langs
den arktiske midthavsryggen
dannes det skorsteinstrukturer,
såkalte ”Black smokers” som
spyr ut 320 graders mineralrikt

vann. Bakteriene her livnærer
seg på kjemiske forbindelser
som hydrogengass, hydro-
gensulfid og metan som
stammer fra jordens indre.
Tross ekstreme levevilkår ser
man et yrende liv av bakterier
og dyr med en unik toleranse
for slike forhold. Dette gjen-
speiles i deres egenskaper og
proteiner. Marin bioprospekte -
ring er innsamling av materiale
fra havet for katego risering og
analyse til forskning og ut-
vikling. Bakterier funnet i
varme kilder langs den arktiske
midthavsryggen og deres
enzymer representerer unike og
mulige verdifulle biologiske res-
surser. Wissuwa har fokusert på
glycoside hydrolaser (GHs) og
mer spesifikt amylaser i GH13.
Enzymene i denne gruppen er
spesielt anvendbare i ba-
kervarer, i papir- og tekstil-
industrien, i næringsmiddel-
industrien og for å produsere
bioetanol. Nye termotolerante
stivelsesnedbrytende bakterier
er blitt isolert fra den arktiske
midthavsryggen. PacBio-
genomsekvensering og as-
sembly identifiserte nye
amy laser og andre enzymer av
industriell relevans. I tillegg til
isolater ble en multi-omics
tilnærming benyttet for å se på
samspillet i en mikrobiell
biofilm festet til en varm kilde
på ca. 2400 meters dyp. En
kombinasjon av metageno -
 mikk- transcriptom – og
proteomikk, samt FISH ble be-
nyttet for å identifisere de
dominerende mikroorganis-
mene i biofilmen. Resultatene
ga grunnleggende informasjon
om hvordan bakterier tilpasser
seg livet i varme kilder på
dyphavet, hvordan de sam-
handler og bekreftet at varme
kilder langs den arktiske midt-
havsryggen er en viktig kilde til
nye enzymer.

Renate
Hvidsten
Skoge dis-
puterte 29.
april 2016 ved
Universitetet i
Bergen med

avhandlingen “NAD-dependent
and NAD-independent α-
tubulin deacetylation”.
Arbeidet har vært utført ved

Molekylær biologisk institutt
med Mathias Ziegler og
Thomas Arnesen som veiledere.

Cytoskjelettet, som består
blant annet av mikrotubuli,
bidrar til å opprettholde og me-
diere cellenes form og beveg-
elser. Mikrotubuli er i stadig
endring; de kan brytes helt opp
og bygges opp igjen i løpet av få
minutter. I tillegg til å bestem -
me cellens form bidrar mikro-
tubuli også til korrekt fordeling
av DNA ved celledeling og
fungerer også som sporskinner
for intracellulær transport av
diverse cellekompo  nenter.
Mikrotubuli er formet som hule
rør eller «tuber» og består i
hovedsak av α- og β-tubulin.
På innsiden av disse tubene kan
α-tubulin lysin 40 acetyleres
post-translasjonelt. Denne
modifikasjonen er assosiert
med mikrotubuli som er mer
stabile. Acetyleringen er
reversibel og det finnes to ulike
enzym som deacetylerer α-
tubulin lysin 40, SIRT2 og
HDAC6. I sitt doktorgrads-
arbeid har Renate Hvidsten
Skoge studert rollene til SIRT2
og HDAC6 i reguleringen av
acetyleringsnivået til α-tubu -
lin. Et av hovedfunnene i dette
arbeidet var at acetylering -
nivået av α-tubulin lysin 40
avhenger av tilgjengeligheten til
den essensielle kofaktoren
nikotinamid-adenin-dinu-
kleotid (NAD). Den resiproke
reguleringen skjer som følge av
at SIRT2 behøver NAD som en
kofaktor. Videre ble det obser -
vert at bare SIRT2, og ikke
HDAC6, kan deacetylere α-
tubulin lysin 40 som befinner
seg i perinukleære mikrotubuli-
strukturer. Disse funnene har
dermed bidratt til å separere
funksjonene til to enzym som
tilsynelatende hadde samme
rolle i reguleringen av α-
tubulin. Videre danner funnene
en forbindelse mellom
regulering av spesifikke cyto-
skjelettstrukturer og
metabolisme via NAD og
SIRT2.

Tone Aspevik disputerte 21.
juni 2016 ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen “Fish
protein hydrolysates based on
Atlantic salmon by-products -

Enzyme-cost
efficiency and
character iza -
tion of sensory,
surface-active
and nutritional
properties”.

Arbeidet har vært utført ved
Nofima i Bergen med Åge Oter-
hals og Nils-Kåre Birkeland
som veiledere.

Filetering av fisk genererer
store mengder avskjær, slik som
hoder og rygger. I dag blir dette
hovedsakelig kastet eller brukt
som dyrefôr. Mye av avskjæret
har høy kvalitet og burde heller
brukes som mat til mennesker.
En mulig fremgangsmåte er
produksjon av vannløselige
proteinhydrolysater. Ved bruk
av enzymer kan man bryte ned
proteinet i råstoffet til mindre
og mer vannløselige peptider.
Etter separasjon av olje- og
beinfasen sitter man igjen med
en proteinrik vannfase, som
kan tørkes til et proteinpulver.
En av hovedutfordringene med
en slik prosess er at slutt-
produktet smaker bittert. I til-
legg kan bruk av enzymer
utgjøre en stor prosesskostnad.
Disse problemstillingene har
vært utgangspunkt for denne
doktorgraden. Målet har vært å
øke forståelsen av prosess-
betingelser som påvirker ned-
brytning av fiskeproteiner og
smaken som dannes. Lakse -
hoder og -rygger fra en
fileteringsprosess har blitt
brukt som råstoff for produk-
sjon av proteinhydrolysater.
Forskjellige kommersielle
enzymer (Alcalase 2.4L,
Corolase 7089, Neutrase 0.8L,
Promod 671L og Protex 7L) ble
brukt i hydrolyseprosessen.
Smak, næringsmessige og
kjemiske egenskaper for slutt-
produktene har blitt evaluert.
Studien har vist at både valg av
enzym og nedbrytningsgrad er
viktig for dannelse av bitters-
mak, hvor høy bittersmak er
knyttet til høyt utbytte av løst
protein. Selv om bittersmak er
mulig å redusere ved riktig valg
av enzym og prosesstid, har
også sluttproduktet i studien en
karakteristisk fiskesmak og det
anses som mest anvendelig i
fiskebaserte produkter.

Thale Kris-
tin Olsen for-
svarte 23. mai
2016 sin av-
handling "The
enigma of
ependymal

tumors: a journey in their
genomic and transcriptomic
landscapes" for graden Ph.D.
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for klinisk medisin.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for kreftcytogenetikk, Institutt
for kreftgenetikk og infor-
matikk, OUS Radiumhospitalet
med Petter Brandal og Sverre
Heim som veiledere. 

Ependymomer er sjeldne
hjernesvulster som kan ramme
både barn og voksne. Det
diagnostiseres om lag 10 nye
tilfeller i Norge hvert år. I sitt
doktorgradsarbeid har Olsen
fokusert på kartlegging av fu-
sjonsgener i ependymomer. Fu-
sjonsgener er en viktig
patogenetisk mekanisme ved
mange ulike typer kreft. De kan
ha diagnostisk og prognostisk
betydning, og også representere
nye angrepspunkter for mål-
rettet kreftbehandling. I det
første arbeidet beskriver Olsen
og medarbeidere kromosomale
forandringer i en serie
ependymomer fra norske
pasienter. Her fant de at to av
svulstene hadde strukturelle
kromosomforandringer i et be-
stemt område av kromosom 2. I
artikkel 2 viser de så hvordan
disse kromosomforandringene
fører til dannelsen av fusjons-
gener som involverer ALK. ALK
er en tyrosinkinase som kan
aktiveres av fusjoner. Det er vist
at slike ALK-fusjoner har av-
gjørende patogenetisk betyd-
ning for flere kreftformer, blant
annet visse typer lymfom og
lungekreft. Det finnes flere
spesifikke ALK-hemmere på
markedet som blant annet
brukes i behandlingen av
lungekreft. Dette er den første
beskrivelsen av ALK-fusjoner i
hjernesvulster. Forfatterne
lanserer hypotesen om at disse
to ependymomene kan re-
presentere en hittil ubeskrevet
form for hjernesvulst hos barn,
kjennetegnet av ALK-ak-
tivering. Ettersom det allerede
finnes målrettet behandling for
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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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ALK-fusjoner, har dette funnet
potensielt stor klinisk betyd-
ning. Det siste arbeidet i
doktorgraden er en utvidet fu-
sjonsgen-analyse i
ependymomer. Ved hjelp av
RNA-sekvensering beskriver
Olsen og medarbeidere flere
nye, kreftspesifikke fusjons-
gener. 

Tale Barøy
forsvarte 30.
mai 2016 av-
handlingen
”Genomic and
Transcriptomic
Aberrations in

Osteosarcoma” for graden Ph.D.
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for Klinisk Medisin.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Tumorbiologi, Institutt for
Kreftforskning, Radiumhos-
pitalet, OUS med Leonardo A.
Meza-Zepeda, Ola Myklebost og
Øyvind Bruland som veiledere.

Osteosarkom er en sjelden og
alvorlig kreftsykdom, som ofte
rammer barn, og er karakteri -
sert av et svært komplekst
genom. Barøy har studert
genomet og transkriptomet til
denne krefttypen, og i avhand -
lingen ble mulige mekanismer
som kan forårsake den geno -
miske kompleksiteten iden-
tifisert. Videre ble det funnet
høy grad av tumorhetero -
genitet, selv mellom flere kreft-
prøver fra samme pasient.
Studiene viste også at det vel-
kjente tumorsuppressorgenet
TP53 var inaktivert i et høyere
antall osteosarkomer enn tid-
ligere antatt, pga. strukturelle
rearrangementer påvist ved se-
kvensering. Det første,
rekurrente fusjonstranskriptet i
osteosarkom ble også beskre -
vet, nemlig PMP22-ELOVL5. Et
høyt antall fusjonstranskripter
som ikke hadde korresponder-
ende genomiske rearrange -
menter ble identifisert, og
indikerer at trans-splicing kan
være en viktig funksjon for å
generere transkriptom -
mangfold. Genet CHM ble iden-
tifisert til å være et potensielt
tumorsuppressorgen og er tid-
ligere ikke beskrevet innen
kreftbiologi. LSAMP er et annet
gen som er foreslått å ha en
tumorsuppressiv rolle i os-

teosarkom. LSAMP ble studert
og genomet, transkriptomet og
proteinnivået ble karakterisert.
Når LSAMP ble gjenuttrykt i en
cellelinje med homozygot dele-
sjon av genet, ble prolifera-
sjonsraten signifikant redusert
in vitro, og tumorvekst ble
signifikant forsinket in vivo,
noe som validerer en tumor -
suppressiv funksjon. I arbeidet
ble det også demonstrert at mål
for behandlingsmuligheter
kjent fra andre krefttyper kan
bli identifisert i osteosarkom
ved sekvensering, og det åpner
dermed vinduet for persontil-
passet behandling av osteosar-
kompasienter. 

Monica Aas-
rum forsvarte
27. april 2016
sin avhandling
“Signalling
pathways
mediating cell

migration and proliferation
activated through EGFR and
Met and the role of the docking
protein Gab1” for graden dr.
philos ved Universitetet i Oslo,
Institutt for klinisk medisin.
Arbeidet ble utført ved Avdeling
for farmakologi med Thoralf
Christoffersen som veileder.

Vekstfaktorer styrer viktige
prosesser i kreftceller. Aasrum
og medarbeidere har studert
hvordan de to vekstfaktor
reseptorene epidermal vekst-
faktorreseptor (EGFR) og Met
aktiverer ulike signalveier som
påvirker proliferasjon og
migrasjon av ulike kreftceller.
Effekter ved å stimulere EGFR
og Met med henholdsvis EGF
og hepatocytt vekstfaktor
(HGF) ble analysert. I tillegg ble
aktivering av EGFR ved den G
protein-koplede reseptor
(GPCR) aktivatoren lysofos-
fatidinsyre (LPA) studert. Kreft-
cellelinjer fra tykktarm, buk-
  spytt kjertel og munnhule ble
benyttet i disse studiene.
Stimu lering av kreftcellene med
EGF, HGF og LPA aktiverte ulike
signalveier og induserte
proliferasjon og/eller migra-
sjon. I de fleste cellelinjene ble
EGFR transaktivert ved stimu -
lering med LPA. Selv om trans-
aktiveringen hadde en biologisk
rolle, som vist ved induksjon av

proliferasjon eller migrasjon,
ble EGFR-uavhengig aktivering
av disse prosessene også sett
ved LPA stimulering. I tillegg
ble rollen til proteinet Gab1, i
signalveier aktivert ved EGF og
HGF, studert ved å benytte
leverceller i primærkultur som
modellsystem. Gab1 er et
“docking” protein som er i
stand til å bringe sammen
viktige signalproteiner nær den
aktiverte vekstfaktor resepto -
ren. Gab1 interagerte forskjellig
med de to reseptorene EGFR og
Met, men var nødvendig for ak-
tivering av signalveier fra begge
reseptorene. I hvilken grad
Gab1 var involvert i aktivering
av disse signalveiene var
avhengig av type vekstfaktor og
dosen av vekstfaktor. Gab1 viste
seg å ha en spesielt viktig rolle
ved lav dose HGF stimulering. 

Torunn
Rønningen
forsvarte 25.
januar 2016 sin
avhandling
“Metabolic in-
fluence on

chromatin organization in
adipose tissue stem cells” for
graden Ph.D. ved Universitetet i
Oslo. Arbeidet ble utført ved Av-
deling for Molekylærmedisin,
Institutt for medisinske
basalfag, Universitetet i Oslo
med Jan Øivind Moskaug og
Philippe Collas som veiledere.

Fettvev inneholder flere ulike
celletyper, deriblant adipocytter
og fettstamceller. Fettstamceller
kan differensiere til adipocytter,
og har også viktige funksjoner i
regulering av inflammasjon i
vevet. Rønningens doktorgrads-
arbeid har fokusert på hvordan
fettstamceller påvirkes av
metabolske faktorer med fokus
på endringer i epigenetikk og
kromatinstruktur. I den første
delen av arbeidet viser Røn-
ningen og kolleger at dyrkning
av fettstamceller ved forhøyet
glukosenivå gir endringer i his-
tonmetylering i promotere for
gener involvert i inflammasjon.
De viser også at differensiering
av stamceller til adipocytter
under økt glukosekonsentra-
sjon gir økt uttrykk av in-
flammasjonsgener. I den andre
delen av arbeidet har Røn-

ningen og kolleger karakterisert
lokaliseringen av his-
tonmodifikasjonen N-acetyl
glucosamine på histon H2B
(H2BGlcNAc) i fettstamceller
ved bruk av ChIP-seq. GlcNAc-
modifikasjoner er metabolsk
regulert og påvirkes direkte av
intracellulært glukosenivå. De
fant at H2BGlcNAc er assosiert
med store, ikke-kodende om-
råder i genomet. Disse om-
rådene holder seg svært stabile
gjennom adipogen differen -
siering og viser liknende egen-
skaper som Lamin assosierte
domener (LADs), områder av
DNA som er assosiert med
periferien av cellekjernen. Røn-
ningen og kolleger viser de-
retter at det skjer en stor
omorganisering av lamin A
LADs under adipogen
differensiering, og at dannelsen
av nye LADs skjer på områder
som er anriket med H2BGlcNAc
før differensiering. Dette
antyder en rolle for H2BGlcNAc
som ”mønster” for omorgani -
sering av genomet under
differensiering. Avhandlingen
bidrar til økt forståelse for
epigenetiske endringer under
stamcelledifferensiering, og
hvordan disse kan påvirkes av
metabolske faktorer. 

Petter Hol-
land forsvarte
27. mai 2016
sin avhandling
“Novel proteins
involved in
lysosomal

trafficking and degradation
through autophagy” for graden
Ph.D. ved Universitetet i Oslo,
Institutt for medisinske
basalfag. Arbeidet ble utført ved
avdeling for molekylærmedisin
med Anne Simonsen og Tore
Jahnsen som veiledere. 

Arbeidet inkluderte studier
av tre ulike proteiners rolle i
autofagi og andre aspekter ved
lysosomets funksjon. I det
første arbeidet beskriver Hol-
land og medarbeidere en ny
rolle for HS1BP3 i regulering av
mengden autofagi i cellen. De
oppdaget at HS1BP3 påvirker
mengden av lipidet phospha -
tidic acid (PA) og viste at
HS1BP3 ko-lokaliserer med det
PA-dannende enzymet PLD1 på

resykleringsendosomer. Ef-
fekten HS1BP3 har på autofagi
var avhengig av PLD1 funksjon
og påvirket mest sansynlig PA
innholdet i resykleringsendo -
somer. I det neste arbeidet ble
den funksjonelle rollen til
RAB24 i autofagi studert i
detalj. RAB24 ble fjernet fra cel-
lene ved siRNA og det ble opp-
daget defekter i nedbrytning av
bestemte autofagi-substrater,
såkalt selektiv autofagi, og i
størrelsen på lysosomer som
har fusjonert med auto-
fagosomer. Det ble konkludert
at RAB24 lokaliserer til auto-
fagosomer på et tidlig stadium
og at det påvirker nedbryt-
ningen, men ingen effektorer av
RAB24 ble identifisert. Den
tredje studien i avhandlingen
omhandlet proteinet LYST, der
mutasjoner kan forårsake
Chediak-Higashi syndrom som
karakteriseres av forstørrede
lysosomer i alle celler. Det har
blitt foreslått etter studier av
paraloger av LYST i andre or-
ganismer at LYST kan være
involvert i autofagi. Holland og
medarbeidere gjennomførte en
grundig studie av autofagi og
lysosomets protein-ned-
brytende funksjon i celler uten
LYST, både etter siRNA i
humane cellelinjer og i primære
celler fra pasienter. De fant
ingen defekter i autofagi eller
andre aspekter ved lysosomets
protein-nedbrytning og kon-
kluderte med at Chediak-
Higashi symptomer ikke
forårsakes av defekter i auto-
fagi.

Monika
Szymaska
defended on
February 5th
2016, her thesis
entitled "Endo -
cytic down -

regu lation of the oncoproteins
ErbB2 and ErbB3" for the de-
gree of PhD at the Department
of Clinical Medicine of the Uni-
versity of Oslo. Her work was
performed in the Laboratory
for Molecular and Cellular
Cancer Research, OUS Rikshos-
pitalet under the supervision of
Espen Stang, Vibeke Bertelsen
and Henrik Huitfeld.

Excessive activation of ErbB
(HER) proteins, a family of
receptors for growth factors, is
involved in cancer. Two mem-
bers of the ErbB family, ErbB2
and ErbB3, and specifically
ErbB2-ErbB3 heterodimers,
have recently gained more in-
terest due to their major
contribution in development of
breast, gastric and colorectal
cancers. Inactivation of ErbB
proteins may be achieved by
inducing their internalization
and degradation. The overall
aim of the thesis was to better
understand the mechanisms
underlying these processes.
Previously, it was demonstrated
that ErbB3 is internalized via
clathrin-mediated endocytosis,
but the molecular mechanisms
regulating ErbB3 internali -
zation were poorly understood.
In her thesis, Szymanska iden-
tified epsin 1 as a specific
adaptor protein facilitating
ErbB3 internalization. The
frequent activation of ErbB
proteins in cancer makes them
attractive targets in cancer
treatment. Another focus of the
work was to increase the under-
standing of mechanisms of
action of pertuzumab, a
therapeutic antibody binding to
ErbB2, on ErbB2-ErbB3
heterodimerization and
activation of ErbB3. She and co-
authors demonstrated that
pertuzumab in addition to
inhibit ErbB2 in cancers over-
expressing ErbB2, also could be
used to inhibit ErbB3 in
cancers co-expressing ErbB2
and ErbB3. However, most
mAbs have limited in vivo anti-
tumor effects when administ-
rated alone. Therefore,
Szymanska and co-authors
additionally investigated the
ability of a mixture of two novel
mAbs to induce ErbB2
internalization and de-
gradation, and characterized
the mechanisms controlling
these processes. 

Elisa Fiorito
defended on
April 27th 2016
her thesis
entitled “Study
of the role of
CTCF and

FOXA1 in breast cancer” for the

degree of PhD at the University
of Oslo, Department of Bios-
ciences, Faculty of Mathematics
and Natural Sciences. The work
was performed at the Norwe -
gian Centre for Molecular
Medicine (NCMM), under the
supervision of Antoni Hurtado
and Odd Stokke Gabrielsen.

Breast cancer is
characterized by uncontrolled
proliferation of mammary
epithelial cells and represents
the most common female
malignancy in the world.
Clinical studies have shown that
70% of the cases express
Estrogen Receptor α (ER), a
nuclear receptor that activates a
specific transcriptional pro-
gram driving cell proliferation
and survival. Recent studies
have identified a new class of
proteins, named ER coope-
rating factors, which tightly
modulate ER binding to the
chromatin and transcriptional
activity. In her thesis, Elisa
Fiorito aimed at elucidating the
role of the cooperating factors
CTCF and FOXA1 in specific
breast cancer contexts. First, by
employing genomic methods,
this work showed how different
genotypes of a common genetic
variant influence CTCF binding
to the chromatin, MRPS30
transcription and ER-positive
breast cancer risk. The second
part of the thesis showed that
CTCF can repress a subset of
genes related to breast cancer
poor prognosis by influencing
the formation of long range
chromatin interactions and
contacts with the nuclear
lamina. Finally, Elisa Fiorito
contributed to the study of
FOXA1 role in the activation of
genes promoting breast cancer
aggressiveness and estrogen-
independent cell growth. Al-
together, the findings reported
in this thesis highlight the im-
portance of ER cooperating
factors and open clinical pers-
pectives on the prediction of
breast cancer outcome. More-
over, the development of drugs
able to modulate the functions
of these factors might be crucial
to overcome anti-estrogen
resistance and prevent breast
cancer progression. 

Tonje
Skarpeng-
land forsvarte
19. februar
2016 sin av-
handling
“Impact of

oxidative DNA base excision
repair in atherosclerotic
disease” for graden Ph.D ved
Universitetet I Oslo. Arbeidet
ble utført ved Institutt for Ind-
remedisinsk forskning og Av-
deling for mikrobiologi, Klinikk
for laboratoriemedisin, OUS
Rikshospitalet, med Pål
Aukrust, Bente Halvorsen og
Sverre Holm som veiledere. 

Aterosklerose er en betenn-
elsesprosess på innsiden av
arterier som kan føre til
hjerteinfarkt og hjerneslag.
Risikofaktorer for aterosklerose
omfatter flere prosesser som
potensielt kan skade DNA, slik
som røyking, høyt kolesterol og
høyt blodtrykk. DNA-skader
repareres først og fremst gjen-
nom base excision repair-
signalveien, og NEIL3 er ett av
reparasjons-enzymene som
gjenkjenner DNA-skader og
innleder base excision repair.
Skarpengland og medarbeidere
har i genmodifiserte mus vist at
Neil3 påvirker aterosklerose -
utviklingen. I mus som fikk
høy-fett diett førte Neil3-
mangel til økt aterosklerose
grunnet forhøyede lipider i blod
og lever, samt manglende ut-
pumping av kolesterol fra
makrofager. Studien indikerer
at Neil3 kan ha en genregula -
torisk rolle i tillegg til konven-
sjonell DNA-reparasjon.
Forskerne undersøkte også om
DNA-skade akkumuleres i
human aterosklerose. Sammen-
lignet med friske kar viste stu-
dien at aterosklerotiske plakk
akkumulerer DNA-skade i
mitokondrielt DNA, men ikke i
nukleært DNA. Base excision
repair-signalveien var aktivert
både på gennivå og proteinnivå
i aterosklerotiske plakk, noe
forskerne tror er en be-
skyttende respons mot aterosk-
leroseprosessen. I det tredje
arbeidet sammenlignet fors-
kerne DNA fra 1624 deltakere
som fikk hjerteinfarkt med
4087 friske deltakere uten
hjerteinfarkt, og fant at
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personer med én bestemt gen -
variant av NEIL3 hadde nesten
50% økt risiko for hjerteinfarkt.
Fremtidige studier er nødven -
dig for å kartlegge hvordan
disse dataene kan imple -
menteres i klinisk forskning,
hvor formålet på sikt er å for-
bedre behandlingen av hjerte-
og karsykdom.

Tonje Husby
Haukaas for-
svarte 28. April
2016 sin av-
handling
”Meta bolic
profiling of

breast cancer using ex vivo MR
spectroscopy” for Ph.d-graden
ved NTNU, Trondheim. Arbei -
det ble utført ved Institutt for
sirkulasjon og bildediagnostikk
med Tone F. Bathen og Guro F.
Giskeødegård som veiledere. 

Årlig blir over 3000 kvinner
diagnostisert med brystkreft i
Norge. Selv om 90 % av pasient -
ene fortsatt er i live 5 år etter
diagnosen, er prognosene sterkt
avhengig av hvor langt kreften
har rukket å utvikle seg. I til-
legg gjør biologisk heterogenitet
at pasienter med samme type
brystkreft kan ha helt ulikt syk-
domsforløp. Bedre forståelse for
hva som bidrar til dette kan
føre til mer presis diagnose og
behandling. På grunn av økt
behov for energi og biomasse
har kreftvev et helt annet stoffs-
kifte, eller metabolisme, enn
friskt vev. Disse forskjellene kan
potensielt benyttes til utvikling
av ny målrettet behandling, og
er også en kilde til prognostiske
biomarkører. Magnetisk reso -
nans (MR) spektroskopi kan
benyttes for å undersøke hvilke
metabolitter som er tilstede i
kreftvev. I denne avhandlingen
ble det funnet tre hovedgrupper
brystkreft med store forskjeller
i metabolsk profil. Disse grup -
pene hadde en jevn fordeling av
etablerte genetiske subtyper, og
kan derfor bidra med ny og
viktig informasjon i valg av be-
handlingsstrategi. Neoadjuvant
behandling (før operasjon)
viste klar effekt på kreftvevets
metabolisme, og denne effekten
var forskjellig i pasienter som
responderte på behandlingen
sammenliknet med de som

ikke gjorde det. Kartlegging av
molekylære mekanismer for
behandlingsrespons er viktig i
søket etter nye molekylære mål.
Metodiske analyser viste des-
suten at hurtigfrysing av vev
bør skje innen 30 minutter for å
minimere metabolsk de-
gradering. Dette er viktig kunn-
skap for å sikre høy kvalitet på
metabolske analyser av
biobankmateriale. Samlet sett
har avhandlingen vist at
metabolsk data kan bidra i
søken etter nye behandlings-
strategier for brystkreft.

Marit Bugge
forsvarte
12.april 2016
sin avhandling:
” Toll-Like
Receptor 3
Signaling in

Intestinal Epithelial Cells”  for
PhD-graden ved NTNU i
Trondheim. Arbeidet ble utført
ved Institutt for kreftforskning
og molekylærmedisin og Senter
for molekylær inflammasjons-
forskning under veiledning av
Nadra Nilsen og Terje Espevik. 

Toll-lignende reseptorer
(TLRer) er viktige sensorer i
menneskets medfødte immun-
forsvar og aktiveres av kom-
ponenter som representerer fare
for verten, eksempelvis mole -
kyler assosiert med infeksjon
og vevsskade. TLRer kan trigge
en betennelsesreaksjon eller in-
flammasjon når de aktiveres, og
i de fleste tilfeller er en inflam -
matorisk respons fordelaktig
for verten (bekjemper infek-
sjon). Men inflammasjon kan
også være skadelig, og TLRer
kan føre til kronisk inflamma-
sjon om de blir feilregulert eller
uhensiktsmessig aktivert.
Kronisk inflammasjon i et gitt
organ øker risikoen for å ut-
vikle kreft i det samme organet.
Et klassisk eksempel i denne
sammenheng er inflamma -
torisk tarmsykdom (IBD) som
øker risikoen for å utvikle tykk-
tarmskreft. Formålet med
doktorgradsarbeidet var å
undersøke hvordan TLRer på -
virker inflammasjon og kreft-
utvikling i tykktarmen. Ved å
sammenligne tarmvev fra
pasienter med IBD og friske
kontroller fant Bugge og kol -

leger at cytokinet CXCL10 var
forhøyet i vevsprøver fra IBD-
pasienter, og identifiserte epitel-
cellene som en sentral kilde til
cytokinutskillelse. Videre stu -
derte de cytokinutskillelse i re-
spons på TLR-aktivering i
kolonepitelcellelinjer og opp-
daget sentrale forskjeller mel-
lom friske og maligne celler.
Bare metastatiske kreftceller
responderte på TLR3-aktive -
ring, og i tillegg til å skille ut
cytokiner, fikk cellene forsterket
evne til migrasjon/invasjon.
Dette var uventet siden TLR3 er
kjent for å gi responser som
hemmer kreftutvikling. TLR3-
aktivatorer er under kliniske ut-
prøving mot flere typer kreft,
men funnene til Bugge kan tyde
på at aktivering av TLR3 kan ha
ugunstige effekter i tarm og
potensielt fremmer meta-
stasering.

Åsmund Flo-
bak disputerte
for PhD-
graden ved
NTNU den 16.
mars 2016.
Tittelen på av-

handlingen var “From Systems
Perturbation to Predicting Drug
Synergies”. Veiledere var  Astrid
Lægreid, Martin Kuiper, Liv
Thommesen og Tonje S.
Steigedal.

De moderne kreftmedisinene
(targeted therapies) påvirker
signalstrømmen i celler, og
virker ved å bremse signaler
som gir cellevekst, eller øke
signaler som bremser celle -
vekst. Et problem i klinikken
har vært at effekten av slike
medisiner gjennomgående er
kortvarig. Jeg leter etter meto -
der for å kombinere medisinene
på en smart måte. Det er umu -
lig å teste alle kombinasjoner
blindt, siden antall kombina -
sjoner øker eksponentielt med
antall enkeltmedisiner til-
gjengelig. For eksempel vil man
fra 150 medisiner kunne danne
over 10.000 parvise kombina -
sjoner. Jeg laget en datamodell
over signaltrafikk i en celle,
hvor hvert proteins aktivitet er
representert ved en ligning hvor
oppstrøms regulatorers påvirk-
ning evalueres ved hjelp av
boolsk matematikk. Med denne

modellen kunne vi for en kreft-
cellelinje gå fra biomarkørmål-
inger, til simuleringer og
pre diksjoner av medikaments-
ynergier. Vi testet 21 parvise
kombinasjoner, og fant at
metoden korrekt klassifiserte
20 av 21 responser som syn-
ergistiske eller ikke-synergis-
tiske, validert i cellelinjer og
dyreforsøk, og vi fant både
kjente (PI3K/AKT og MEK) og
tidligere ikke-beskrevne
(PI3K/AKT og TAK1) synergier.
Resultatene danner grunnlaget
for vår nye plattform ved
NTNU, “DrugLogics”
(https://www.ntnu.edu/health/
druglogics), hvor målsettingen
er todelt. I første omgang vil vi
utvikle verktøy som hjelper oss
og legemiddelindustrien å
rangere kombinasjoner med
størst potensial for å være full-
treffere i kliniske studier. I neste
omgang vil vi bruke vår meto -
de, hvor vi går fra biomarkører
via datasimulering til effektpre -
diksjoner, til å skreddersy be-
handlingen for den enkelte
pasient.

Miriam
Grgic dis-
puterte 2.
oktober 2015
ved Universitet
i Tromsø med
avhandlingen

“Insights into bacterial
protection and survival – A
study of three enzymes from
cold adapted bacteria”.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for Kjemi med Ingar Leiros,
Bjørn Altermark, og Gro Elin
Kjæreng Bjerga (Uni Research,
Bergen) som veiledere.

Bakterier er tallrike og ut-
bredte organismer, som finnes i
miljøer utsatt for ulike trusler.
For å vite hvordan bakteriene
lever er det viktig å forstå om
hvordan enzymene fungerer.
Arbeidet i avhandlingen om-
fattet studier av bakterielle
enzymer som brukes til be-
skyttelse mot trusler fra miljøet
de lever i. Et av de studerte
enzymene var en metallo-β-
lactamase fra den fiskepatogene
bakterien Aliivibrio salmoni -
cida, et enzym som ofte er
involvert i antibiotikaresistens. I
studiet ble det forsøkt å forstå

hvordan enzymene fungerte for
å få ny innsikt i antibiotika -
resistens-tematikken og be-
kjempelsen. I tillegg har to
DNA-modifiserende enzymer
fra den kuldetilpassede bak -
terien Psychrobacter arcticus
blitt studert. Det var en restrik-
sjonsendonuklease og en
metyltransferase. Restriksjons-
endonukleasen brukes av bak -
terien til å kløyve fremmed
DNA. For at enzymet ikke skal
angripe eget DNA har bak -
teriene merket det med en
metyl, på bestemte plasser.
Metyltransferasen overfører
slike metylgrupper til DNAet.
Dermed kan bakterien be-
skyttes seg mot for eksempel
restriksjonsendonukleaser fra
virus eller egne restriksjons-
enzymer. Psychrobacter
arcticus er en bakterie isolert
fra 30 000 år gammel perm-
afrost i Sibir, mens Aliivibrio
salmonicida kan bli funnet i
kalde marine miljø. Bakteriene
har tilpasset seg livet i et kaldt
miljø. Enzymene har dermed
fungert på svært lave tempera -
turer. Å studere slike enzymer

gjør at vi kan forstå denne
tilpasningen samt at de kan ha
en kommersiell verdi innenfor
bioteknologi. Alle tre enzymene
ble klonet, produsert rekom-
binant og renset. Metallo-β-
laktamasen var godt tilpasset til
sitt marine miljø med høy ak-
tivitet ved lav temperatur. De
DNA-modifiserende enzymene,
restriksjonsendonukleasen og
metyltransferasen, var utford-
rende og krever mer arbeid,
men antydet tilpassing til et
kaldt miljø. 

Dipankar
Manna
defended his
PhD thesis
entitled ”Struc -
ture-function
characteriz -

ation and cytotoxicity studies of
fungal chimerolectins” at the
University of Oslo on June 14th
2016 . The work was performed
at the Department of Chemistry
and at the Institute for Cancer
Research, OUS Radiumhos-
pitalet under the supervision of
Ute Krengel, Kirsten Sandvig

and Harald Thidemann
Johansen.
Mushroom lectins play a

significant role in host defense
against external threats and can
be cytotoxic. Many of them are
well characterized biochemi -
cally, but their mechanism of
action is unclear. PSL1a is a
sialic-acid specific lectin from
the fruiting bodies of the mush -
room Polyporus squamosus and
a close homologue of the blood-
group-B-specific lectin MOA
from Marasmius oreades. The
two lectins are structurally
highly similar. Their C-terminal
dimerization domains resemble
papain-like cysteine proteases –
proteins that are key players in
plant defense. In his thesis,
Manna characterized the sub-
strate specificity and proteolytic
activity of PSL1a and MOA, and
explored how PSL1a mediates
cellular toxicity. The proteolytic
mechanisms of PSL1a and MOA
were investigated by protein
crystallography using cysteine
protease inhibitors. They
revealed an unusual metal-
dependent activation me-

chanism, which takes place at
the dimer interface and involves
tyrosine gating. A BLAST search
suggests the existence of a much
larger fungal-specific family of
chimerolectins with these
unique features, making
PSL1a/MOA the founding mem-
bers of a novel subfamily of
papain-like cysteine protea ses.
Exposure of cancer cells to PSL1
resulted in cell rounding,
detachment, reduced DNA and
protein biosynthesis, and
eventually apoptosis. It further
triggered the disruption of
vinculin complexes in focal
adhesion points. Cytotoxicity
was shown to be entirely
dependent on the lectin’s
proteolytic activity. Moreover,
PSL1a treatment of Drosophila
eggs partially inhibited their
developmental stages to form
pupa or adult flies. Taken
together, Manna’s thesis
elucidates the molecular me-
chanisms of the two fungal
lectins, and suggests a potential
of PSL1a for cancer treatment.
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