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NBS-Nytt har gjentatte
ganger omtalt manglende
dokumentasjon for diverse
helsekostprodukter og vi har
gitt uttrykk for bekymring
for synkende kvalitet i mange
vitenskapelige artikler som
følge av en ”eksplosjon” av
nye tidsskrifter der det synes viktigere at tidsskriftene
får betalt for hver publisert artikkel enn at publikasjonene skal holde en god kvalitet. NRK’s programserie
Folkeopplysningen har i høst sendt et program om
slankemidler der de har kombinert informasjon om
helsekostprodukter med en ”vitenskapelig studie” som
jeg synes er så interessant at den fortjener omtale i NBSNytt. Les mer på side 15

Professor Hans Krokan ved Institutt for kreftforskning
og molekylær medisin ved NTNU, Trondheim, ble 2.
november overrakt St. Olavs Orden for sin banebrytende
medisinske forskning. Hans var president i NBS i årene
1986-1988 og er æresmedlem i selskapet. Under finner
du noe av argumentasjonen som NTNU brukte da de
forslo at Hans skulle få denne utmerkelsen. Les mer
på side 43
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Kjære biokjemikere!

Kjære lesere!

The end of the year is just some few weeks away and as usual, many of us will be preparing exams, yearly reports,
and dreaming about a possible celebration if our project is chosen by NFR this year. Will we be so fortunate? If we
are expecting funding for a research project from FRIPRO we know that the probability of getting a grant is low,
actually very low (lower than 10%). FRIPRO is the natural program for basic, fundamental, high quality research in
our field, so it should be the place to apply for most NBS members. I read in the NFR webpages that this year FRIPRO
has “Nær 950 millioner kroner til fordeling”. This includes the funding of FRIMEDBIO and FRINATEK as well as
FRIHUMSAM (Humanities and Social Sciences).
Am I impressed by this large sum and our funding rates? Not at all! My colleagues at USC where I am a guest this
semester are not impressed either. The National Science foundation, which supports traditional academic areas as
well as "high risk, high pay off " ideas in all fundamental sciences and engineering, except medical sciences (depending largely on NIH), funds 27% of the received applications in Biology. Comparing total funds and number of awards
is not very illustrative due to the extreme differences in country size, budget and research activity, as well as the
cost of research. For the latest Norway is at front! But funding rates can be compared, and these are also higher for
programs equivalent to FRIMEDBIO and FRINATEK in countries closer to us (e.g. 20-25% for research projects by
the Research Council of Sweden, and even higher in many European countries).
We understand that research in high-cost Norway requires larger grants for similar activities, which partly explains
our low success rate despite increasing budgets. However, this is a very poor consolation for all Norwegian researchers
and institutions and a very bad strategy if the selection of the top grants year after year is just consolidating the
same type of research and is missing the novel, transformative and different projects that stay right below the line.
In my opinion realizing the innovative research potential in Biochemical and Biomedical Norwegian research
requires a substantial increase in funding in open programs and a commitment to restrain all non-essential costs
in research. In the mean time we can just dream that this is the year of yes! Actually concerns about funding are
also escalating at American Universities as well as to how difficult –or attractive- is it going to be for foreign students
and experts to come to US from now on. For me, it is time to start preparing the suitcase. I am looking forward to
the new (hopefully funded) new year in Bergen.

Da dette skrives har USA nylig valgt ny president. Før resultatet ble kjent trodde jeg at jeg skulle skrive om en valgkamp som jeg synes var en parodi, en virkelighetens parodi. Når en vet resultatet av denne parodien så vet man
ikke hvilke ord man skal bruke for å beskrive det som har skjedd. Det er skremmende hvordan en kan bli valgt til
det som omtales som verdens viktigste stilling etter å ha kommet med så mange vannvittige uttalelser i perioden
frem til valget. Er kritisk tenkning blitt fullstendig mangelvare hos folk flest? Eller skyldes dette en så stor mistillit
til sittende politikere at en nykommer kan si nær sagt hva som helst og likevel vinne?

REDAKTØR
Tore Skotland

PRESIDENT
Aurora Martinez

In need of funding!

I dette nummeret finner du en fyldig artikkel om Nobelprisen i medisin eller fysiologi som i år ble tildelt en pionér
i autofagi, Yoshinori Ohsumi. Autofagi er et område der det er mange aktive forskningsgrupper i Norge og hvor vi i
norsk forskning har bidratt betydelig helt fra ”autofagiens barndom” med forskningen i gruppen til Per Seglen. Nettopp årets Nobelprisvinner og Per Seglen holdt innledningsforedragene på det store autofagimøtet som ble arrangert
på hurtigruta for noen år siden og som du finner stor omtale av i NBS-Nytt 3/2013.
Også Nobelprisen i kjemi er omtalt i dette nummeret sammen med flere andre priser og utmerkelser. Jeg vil spesielt
trekke frem en omtale av Hans Krokan, æresmedlem i NBS og tidligere president i selskapet, som for kort tid siden
ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. NBS-Nytt gratulerer.
Per Brandtzæg, en pioner innen immulogisk forskning, gikk bort for kort tid siden, 80 år gammel. Dere finner en
omtale av ham i dette nummeret. Mange husker sikkert at han var en av plenumsforedragsholderne på Kontaktmøtet
på Røros i 2014.
Redaktøren har tidligere skrevet om manglende produktdokumentasjon for diverse naturprodukter som i følge
annonsene skal ha fantastisk effekt på nær sagt alle mulige helseproblemer. Det kommer mer av denne type stoff i
dette nummeret, der det spesielt er omtale av et program i serien Folkkeopplysningen på NRK. Ellers finner du i
dette nummeret diverse møtereferater, samt de faste artiklene Ordkløveri, Biorabiaten og Arnts biostreker.
Vi nærmer oss jul, hvilket betyr at for mange av dette bladets lesere er det stor spenning om det blir ”julegave” fra
Forskningsråd eller andre finansieringskilder. Jeg har gitt uttrykk for det tidligere, og gjør det gjerne igjen: Jeg forstår
ikke at en ikke kan klare å finne løsninger der unge forskere vet om de har lønn neste år før det bare er et par uker
igjen av året og deres ansettelsestid.
Jeg håper at dere finner innholdet i dette nummeret av interesse og ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År.
Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret og håper på å motta like mange artikler i tiden fremover.

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2017
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2017

NBS-nytt nr.
1
2
3
4
4
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Innleveringsfrist
6. februar
22. mai
1. august
6. november

Utsendelsesdato
27. februar
12. juni3
11. september
27. november
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Nobelprisen i
medisin eller
fysiologi til
pionér i autofagi
Den 3. oktober i år ble det opplyst fra Nobelforsamlingen ved det Karolinske
Instituttet i Stockholm at Yoshinori Ohsumi tildeles Nobelprisen i fysiologi
eller medisin for 2016 for hans oppdagelser av mekanismer for autofagi.

A

utofagi er en prosess
hvor cellens eget
materiale omsluttes av
membraner (autofagosomer) og fraktes til lysosomet hvor
det brytes ned. Nedbrytningsproduktene resirkuleres og brukes
som byggemateriale for nye
molekyler eller til energiproduksjon

for cellen (Fig. 1). Autofagi er derfor
viktig for cellulær homeostase og for
cellenes evne til å overleve stress,
men er også viktig for å fjerne cellens søppel (som for eksempel
ødelagte organeller eller protein aggregater) som kan føre til sykdom
hvis det ikke fjernes og brytes ned.

Christian de Duve oppdaget
lysosomet i 1955 [1]. Han fikk i 1974
Nobelprisen i fysiologi eller medisin
for denne oppdagelsen. De Duve
lanserte begrepet autofagi i 1963 på
et symposium om lysosomer i
London [2]. Begrepet autofagi
stammer fra de greske ordene auto
(”selv”) og phagein (”spise”) og var

Fig. 1. Makroautofagi: En dobbeltmembran struktur kalt fagofor dannes, vokser og omslutter deler
av cytoplasma. Fagoforen, lukker seg og forsegles slik at autofagosomet dannes. Autofagosomet kan
så fusjonere direkte med lysosomer eller først med seine endosomer for å gi amfisomer som så til
slutt fusjonerer med lysosomer. I autolysosomet brytes innholdet i amfisomer og autofagosomer
ned og byggesteiner resirkuleres (tegning: Jennifer A. L. Nunn).
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molekylær innsikt
i denne prosessen
begynte å komme, i og med
pionerarbeidet
som Yoshinori
Ohsumi utførte
med gjær (Saccharomyces cerevisiae) som modellorganisme.
Ohsumi tok sin PhD utdannelse på proteinsyntese i
E. coli. Under et postdoc opphold i Gerald Edelmans lab ved
Rockefeller University i USA begynte

ningsfunksjoner i vakuolen i gjær. I
likhet med planteceller, men til forskjell fra høyere eukaryote celler, slik
som pattedyrceller, har gjær bare ett
stort lysosom kalt vakuolen. Ohsumi
trodde ikke på at vakuolen bare var
en ”søppelbøtte”, som var tidens
oppfatning. Han likte mikroskopi og
vakuolen kunne studeres med lysmikroskopi. Hans ide var derfor å
studere morfologiske endringer i
vakuolen under betingelser som
leder til massiv proteinnedbrytning,
som for eksempel når gjær
differensierer ved å sporulere når de
sultes for nitrogen.

en god
beskrivelse av det
De Duve observerte i mikroskopet,
nemlig at deler av cellens cytoplasma
var omsluttet av membraner som fusjonerte med lysosomet, cellens nedbrytnings- og gjenvinningsstasjon.
Ohsumi ble født i Fukuoka i 1945,
og 71 åringen er i dag professor
eremitus ved Tokyo Institute of Technology. Han er fortsatt fullt aktiv i
labben og publiserte for få måneder
siden en viktig artikkel i
Developmental Cell om rollen til et av
autofagiproteinene i dannelsen av
supramolekylære autofagi initier
ingskomplekser [3]. Ohsumi var i
labben da sekretæren i Nobelkomiteen, professor Thomas
Perlmann, ringte og fortalte den store
nyheten. Som den beskjedne
personen han er, uttrykte Ohsumi
først stor overraskelse og så stor
takknemlighet over å få prisen. Han
var også overrasket over å få den
alene siden autofagi i dag er et stort
og superaktivt forskningsfelt. Imidlertid var situasjonen en helt annen
da Ohsumi gjorde sine grensesprengende oppdagelser tidlig på 90tallet i en alder av 43 år. Det gikk
faktisk nesten 30 år fra de Duve
lanserte begrepet autofagi til ny

han å studere DNA replikasjon i gjær
etter først å ha jobbet med in vitro
fertilisering i mus. Tilbake i Japan
fortsatte han studier i gjær i Yasuhiro
Anrakus lab. Her analyserte han
transport over vakuolemembranen.
Som uavhengig forsker valgte
Ohsumi etter hvert å arbeide med et
annet tema. Valget falt på nedbryt-

Ohsumi sitt valg av betingelser var
også basert på tidligere studier gjort
av andre pionerer i autofagiforskningen utført på pattedyrceller. Vår
egen Per Seglen er i aller høyeste
grad en av disse med sine studier av
sult-indusert autofagi i isolerte leverceller (hepatocytter). Seglen (som
Dan Klionsky omtalte som "the

NBS-NYTT 4 - 2016
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Fig. 2. Ohsumi og medarbeidere observerte med lysmikroskopi at autofagiske «bodies» (AB)
akkumulerte i vakuolen (V) i gjærceller som ble sultet.
Norse God of Autophagy" i et intervju
i tidsskriftet Autophagy noen år tilbake) gjorde viktige studier av
hvordan nivåer av de ulike
aminosyrene påvirket autofagi [4] og
er kanskje mest kjent for oppdagelsen av den første effektive
inhibitoren av autofagi, 3metyladenin [5], som har blitt mye
brukt. Et for lite påaktet bidrag, som
vi tror vil få mye betydning i tida
framover, er Seglens utvikling av en
metode for å måle bulk autofagi,
basert på sekvestrering av det
løselige cytosoliske enzymet laktat
dehydrogenase. Det er kanskje ikke
så mange som vet at Seglen i sine
ultrastrukturelle studier av autofagosomer i leverceller med elektronmikroskopi oppdaget både fagoforen
(se Fig. 1) og amfisomet, fusjonsproduktet av et autofagosom og et
sent endosom [6].
Det første gjennombruddet som la
grunnlaget for isolering av auto-
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fagigener kom med Ohsumi sin artikkel i J. Cell Biol. fra 1992 [7]. Her
brukte han en gjærstamme som var
defekt i flere proteaser i vakuolen slik
at lysosomal nedbrytning av
proteiner ikke fungerte skikkelig. Når
han sultet disse cellene for nitrogen
og studerte dem i lysmikroskopet så
han en akkumulering av såkalte
autofagiske «bodies» eller vesikler i
vakuolen (Fig. 2). Dette kunne bekreftes ved bruk av elektronmikroskopi. Han observerte også at
autofagiske bodies var vesikler med
diameter på 400-900 nm, med
enkeltmembran og et innhold som
så likt ut som cytoplasma. Ohsumi
fant videre at ikke bare nitrogen
mangel, men også mangel på
karbonkilde eller aminosyrer førte til
akkumulering av autofage vesikler i
en stamme som ikke kunne bryte
ned proteiner i vakuolen. Dette studiet la grunnlaget for screening av
mutanter og isolering av de første
autofagi (Atg) genene.

Selve “boksåpneren” til molekylær
innsikt i autofagifeltet er artikkelen i
FEBS Letters fra 1993 der Ohsumi
sammen med en av sine første
doktorgradsstudenter, Miki Tsukada,
isolerte mutasjoner i 15 ulike autofagi
gener [8]. Her benyttet de en gjærstamme defekt i flere vakuolære
proteaser som de muterte med det
kjemiske mutagenet etyl metansulfonat og derpå sultet cellene for
karbon. Med lysmikroskopet lette de
så etter celler som ikke akkumulerte
autofage vesikler i vakuolen. De analyserte 5000 kolonier og fant 10 recessive mutanter. To av disse var mutert i
Atg1 genet som senere ble vist å kode
for protein kinasen Atg1 som i
patterdyr tilsvarer ULK1 og -2. I sitt
neste screen utnyttet de Atg1
mutantens reduserte levedyktighet
under nitrogen sult og regnet med at
alle autofagidefekte mutanter ville
oppføre seg slik.Ved først å screene for
nedsatt overlevelse ved sult og så identifisere autofagidefekte mutanter med

mikroskopet isolerte Ohsumi og medarbeidere mutasjoner i 14 nye gener;
Atg2-15. Etter denne triumfen hvilte
ikke Ohsumi og medarbeidere, som
ble stadig flere, på sine laurbær. De
startet kloningen (ved komplementasjon av mutantene) og sekvenseringen
av Atg genene. En serie på tre publikasjoner i Gene initierte de direkte
molekylære studiene av autofagi
genene. Det første genet de klonet var
Atg5 [9], fulgt av Atg13 [10] og den
førstnevnte Atg1 kinasen [11]. Videre
studier av Ohsumi og medarbeidere
på 1990- og 2000-tallet førte til
karakterisering av funksjonen til de
ulike Atg proteinene og deres funksjonelle og strukturelle hierarki. En av
de viktigste oppdagelsene ble gjort i
2000 da de fant at proteinet Atg8 konjugeres kovalent til autofagimembranen og derved kan brukes som en
markør for autofagi [12-14].
Ohsumi sine studier la også
grunnlaget for den eksplosjonen
man så i interessen for autofagi fra
midten av 2000-tallet. Et PubMed
søk på «autophagy» gir i dag mer
enn 26000 treff - 94% av disse er fra
siste 10 år. Hovedgrunnen til denne
enorme interessen er at man ved
bruk av autofagi-defekte modellorganismer som mus, bananfluer og
C. elegans viste at autofagi er viktig
for å beskytte oss mot sykdommer
som kreft og nevrodegenerering og
hindre aldring. En annen viktig årsak
var identifiseringen av proteinet LC3
som den humane homologen til Atg8
[15]. Man hadde nå en markør for å
studere autofagi i celler fra pattedyr
samt i forsøksdyr som mus.
Disse viktige initielle funnene
hadde alle sin opprinnelse i Japan.
Ohsumi har hatt en enorm betydning for autofagifeltet i Japan. Han
har samarbeidet tett med andre
sterke autofagigrupper i Japan (f.eks
E. Kominami og T. Yoshimori) og
flere av Ohsumis tidligere studenter

og postdocs har etablert seg som
selvstendige verdensledende forskere
innen autofagifeltet. De to mest
kjente er Tamotsu Yoshimori og
Noboru Mizushima som bestemte
seg for å studere funksjonen til Atg
proteiner i mammalske systemer.
Mizushima publiserte i 2004 en artikkel i Nature som viste at mus som
mangler autofagi (Atg5 knock-out)
dør rett etter fødselen siden autofagi
er viktig for å overleve den akutte
sulteperioden som inntreffer før
diing [16]. To år etter viste en annen
japansk gruppe (med Ohsumi som
medforfatter) at mus med betinget
knock-out av Atg7, et annet protein
som er essensielt for autofagi, utvikler en nevrodegenerativ fenotype
med akkumulering av proteinaggregater i nervecellene [17]. Disse
studiene la også grunnlaget for vår
økte forståelse av spesifisiteten av
autofagi. Vi vet i dag at autofagi er en
nøye regulert prosess hvor spesifikke
substrater kan selektivt gjenkjennes
for nedbrytning ved autofagi. Denne
selektive ”oppryddingen” i cellene
som autofagi bidrar til er viktig for å
fjerne skadelige komponenter som
kan føre til kreft (f.eks ødelagte mitokondrier som genererer reaktive
oksygenradikaler som kan gi DNA
skade og kreft) og demens (proteinaggregater) dersom de ikke fjernes.
Autofagi er også viktig for å forsvare
oss mot invaderende mikrober og for
å hindre aldring. Autofagi settes i
gang og oppreguleres ved sult og flere
studier har vist at økt autofagi er
viktig for den livsforlengende effekten av såkalt kalorirestriksjon. Det
er imidlertid viktig å merke seg at for
mye autofagi ikke nødvendigvis alltid er bra. Selv om autofagi kan forhindre utvikling av kreft vet vi at
autofagi også kan bidra til økt overlevelse av kreftceller. Terapeutisk
regulering av autofagi fremstår i dag
som et svært attraktivt mål og det er
derfor viktig med økt innsikt i rollen
til autofagi i ulike celletyper og vev,

samt under ulike metabolske betingelser. En detaljert forståelse av autofagi kan være nøkkelen til å
forhindre sykdommer og forlenge
livet, og Ohsumis oppdagelser av de
molekylære mekanismene involvert
i autofagi i gjær har vært helt essensielle for vår forståelse av denne
prosessen i høyerestående organismer.
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The Nobel Prize for
Chemistry 2016
highlights tiny
synthetic machines
TEODOR SILVIU BALABAN, AIX
MARSEILLE UNIVERSITÉ, MARSEILLE
Email: ts.balaban@univ-amu.fr

IREP GÖZEN, THE BIOTECHNOLOGY
CENTER, UNIVERSITY OF OSLO,
E-mail: irep@biotek.uio.no

ALDO JESORKA, BIOPHYSICAL TECHNOLOGY LABORATORY, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, GÖTEBORG
Email: aldo@chalmers.se

The 108th Nobel Prize for Chemistry, awarded by the Swedish Academy in
2016, celebrates synthetic organic chemistry. The academy’s choice of JeanPierre Sauvage from the University of Strasbourg, Sir J. Fraser Stoddart from
Northwestern University, and Bernard L. Feringa from the University of
Groningen accentuates accurate molecular design, meticulous organic
synthesis and careful characterization of function by diverse analytical techniques.

A

fair share of earlier
Chemistry Nobel Prizes
were honouring outstanding achievements
in organic synthesis, most recently
in 2010 the palladium-catalyzed
cross couplings developed by Heck,
Negishi and Suzuki, and in 2005 the
olefin metathesis method of
Chauvin, Grubbs and Schrock. In
2016, the focus was clearly on
particularly exciting capabilities of
man-made molecules, ingeniously
designed and created by the
laureates and their teams. These
researchers are the champions of
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synthetic molecular machines functional molecules that do not
catch the eye due to their chemical
and physical properties, but because
of their ability to exhibit quasi-mechanical movements in response to
a specific stimulus. The structures
feature mechanically interlocked architectures, molecules with side
groups that keep other, not
chemically connected molecules in
their place. And voila, since no
chemical bonds are involved, the entrapped molecules are able to move
in response to external signals.

The majority of the known
molecular machines are in fact
biological in nature, intricate protein
structures that are capable of moving
other molecules into the exact
positions where they are needed to
fulfil their physiological functions.
Molecular motors such as kinesin,
myosin and dynein are prominent
examples, and the most complex one
is perhaps the ribosome, a formidable molecular assembly line for
biopolymers.
Ever since the function of these
biological architectures has been
revealed, scientists have dreamt of

recreating and even improving them
for medical purposes, making them
useful for autonomous cell repair
and ex-vivo production of
biomolecules. Over the years, a
variety of different synthetic
molecular machines have been
invented and skilfully synthesized,
including molecules that resemble
tweezers, shuttles, gears, turnstiles,
ratchets, motors and switches.
However, the very first to accept the
challenge and attack the problem
from the synthetic side were indisputably Sauvage, Stoddard and
Feringa.
Jean-Pierre Sauvage, student of
Jean-Marie Lehn and co-author of
the 1983 paper on host-guest
molecular assemblies that made
Lehn one of the recipients of the
Chemistry Nobel Prize in 1978,
developed very efficient methods for
the synthesis of organic catenanes,
chain-like interlocked molecules
(from latin catena – chain). Although
the two chain units are not covalently
connected, a chemical bond needs to
be broken in order to disentangle
them. Olympiadane, a five-ring
catenane that features the structure
of the Olympic rings, is shown in the
top panel of the figure [1].
James-Fraser Stoddard introduced
the rotaxanes, structurally related
mechanically interconnected systems. These species feature a central
molecule functioning as an axle,
upon which a ring-shaped molecule
is located, which itself cannot escape
due to the presence of dumbbellsshaped molecular units at each end
of the axle. Stoddard showed that the
ring, although confined on the axle,
can slide on it, and interact with
functional groups along the linear
path. A combination of several
rotaxane units, capable of controlled
stepwise movements of an entire
molecule consisting of several rings,

could be achieved. This assembly became known as “molecular elevator”
(middle panel) [2].
Feringas’ similarly ingenious
contribution to the molecular machine world is the synthetic
molecular motor (bottom panel) [3].
Such device was anticipated by
nanotechnology pioneer Richard
Feynman as early as 1959. In 1999,
Feringas team reported on the
design of a molecular assembly that
showed repetitive, unidirectional
rotation around a central chemical
bond in a chiral, helical hydrocarbon,
driven and controlled with respect to
direction by a combination of
illumination with ultraviolet light
and a change in temperature. A
second generation of the light driven
rotating nanomachine with a simpler
structure, higher efficiency and
faster speed followed in 2002, and
finally, in 2016 a chemically fuelled
molecular motor emerged, also from
Feringas laboratory.
The usefulness of the molecular
devices established by the three
scientists has yet to be proven
practically. However, the fact that
they were synthetically prepared in a
controlled manner, and painstakingly designed to carry out predefined tasks, is one of the greatest
achievements of organic chemistry.
The synthetic chemist is an artist
and artisan alike, but his service is all
too often taken for granted. He can
synthesize
essentially
every
conceivable molecule, provided that
it is energetically stable and adheres
to the chemical principles. Researchers from other branches of
chemistry, also from physics, biology
and engineering fields, just need to
ask for their desired functional
molecule, and the synthetic chemist
produces it. The 2016 Nobel Prize in
Chemistry honours three truly outstanding representatives of that

Top panel: Olympiadane [1]. Centre panel:
Molecular Elevator [2]. Bottom panel: Molecular Motor [3].
noble art, and highlights at the same
time the abilities and the potential of
organic synthetic chemistry as a
fundamental science that enables
technological innovation and progress beyond its own scope.
References
[1] J-P Sauvage et al.: Angew.
Chem. Int. Ed. 33 (1994) 1286.
[2] J.F. Stoddard et al.: Science 303
(2004) 1845.
[3] B. Feringa et al.: Nature 401
(1999)152.
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Per Brandtzæg
1936-2016
Professor Per Brandtzæg, en pioner innen immunologisk forskning og
internasjonalt kjent for transportmodellen for sekretoriske antistoffer er død.
Per Brandtzæg ble født i 6.juni
1936 i Bergen og vokste opp i Ørskog.
I en alder av 16 dro han hjemmefra,
først til landsgymnaset i Volda, og så
til tannlegestudiet i Oslo. Under førstegangstjenesten i hæren forsket han
på gingivitt (tannkjøttbetennelse)
under veiledning av professor Jens
Wærhaug og fikk her sin lidenskap
for forskningen tent. I 1962 fikk han
et Fulbrightstipend for å studere
medisinsk
mikrobiologi,
immunologi og patologi ved University of Alabama i Birmingham,
USA. Under veiledning av professor
Fredrik W. Kraus gjorde Per sin mastergrad i Alabama på studier av
immunologiske forsvarsmekanismer
av menneskets slimhinner. En stor
del av Pers arbeid var basert på
lokalisering av immunglobuliner og
andre proteiner i vev ved hjelp av
immunfluorescens. Per ble fascinert
av mulighetene immunhistokjemi ga
og etter at han kom tilbake til Norge
stiftet han Laboratorium for
immunhistokjemi
og
immunpatologi, LIIPAT, på Rikshospitalet.
Det var som forsker og LIIPATs
leder i mer enn 40 år at Per ble
internasjonalt
anerkjent.
Slimhinnenes immunsystem var et
nytt forskningsområde, som har vist
seg i senere tid å være særdeles viktig
da de fleste infeksjoner angriper via
slimhinnene. Per brukte fysikalske
og immunologiske metoder for å
studere immunglobuliner i eksterne
sekreter og forsvarte sin doktorgrad
i 1971 med tittelen "Human
Secretory Immunglobulins". Farging
av vevssnitt med antistoffer var en ny
metode som Per videreutviklet for å
studere hvite blodceller og andre
celler in situ. Ved hjelp av ny mikroskopiteknologi var han i stand til å
utføre parvise immunfluorescensfarginger av to antigener i samme
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vev. Hans store vitenskapelige gjennombrudd kom i 1974 da han beskrev modellen for hvordan
sekretoriske IgA-antistoffer blir
selektivt transportert gjennom
kjertelepitel. I løpet av de neste årene
ble den "norske" modellen støttet av
mange internasjonale laboratorier og
Pers transportmodell finnes nå beskrevet og illustrert i de fleste lærebøker i immunologi. Modellen
beskriver hvordan transmembran
sekretorisk komponent (SC, kjent i
dag som polymer immunglobulinreseptor, pIgR) fungerer som en
reseptor/bærerprotein for polymere
IgA-molekyler gjennom epitellaget.
Omtrent på samme tid viste Per også
at det lille polypeptidet, J-kjeden,
som er koblet til polymert IgA og
pentamert IgM, ble produsert av
slimhinnens plasmaceller. Viktig for
Pers modell var det faktum at bare
IgA og IgM som inneholder J-kjeden
kunne binde SC/pIgR. Per beskrev
derfor J-kjeden og SC/pIgR som
”lock and key” i transportmodellen.
Det endelige beviset på at transportmodellen var riktig kom i 1998
da Per og kolleger viste fravær av

epitelial IgA-transport i mus der
pIgR var knocket ut.
Under Pers ledelse ekspanderte
LIIPAT raskt og i løpet av de neste 40
årene veiledet han mer enn 40
doktorgradsstudenter og mange
postdoktorer. LIIPAT ble kjent for en
serie av møysommelige kliniske og
grunnleggende arbeid rettet mot beskrivelse
av
menneskets
immunsystem for beskyttelse av
slimhinnene. Brandtzæg og medarbeidere
utførte
detaljert
karakterisering av fenotypen og
funksjonen til mange typer av hvite
blodceller og andre celler i
slimhinnevev. Gruppen studerte
immunpatologi ved en rekke inflammatoriske og immunmedierte
sykdommer. I en tid der
immunologer verden over henga seg
til studier av mus etablerte Per og
hans medarbeidere et kart over
menneskekroppens immunsystem.
Dette kartet har i ettertid vist seg
særdeles verdifullt for å forstå
humane sykdommer, og for å utvikle
bedre strategier for vaksinering. I sin
karriere publiserte Per mer enn 600
artikler, 8 monografier og 132 bokkapitler.
Som leder av LIIPAT skapte Per et
sterkt og dynamisk vitenskapelig
miljø. Hans entusiasme, kreativitet
og utholdenhet var en inspirasjon for
unge studenter. Som veileder var han
støttende og bevisst på å gi sine
studenter frihet til å følge sine egne
ideer. I tillegg til hans vitenskapelige
engasjement vil Per alltid bli husket
for sin evne til å skape et godt sosialt
miljø. Ved spesielle anledninger
inviterte Per og Tulla hele laboratoriet til middag på Tåsen eller
til Tullas gård i Østfold. Den årlige
LIIPAT-sommerfesten
på
Nakholmen ble en tradisjon der LIIPAT-veteraner og nye stipendiater
kom sammen og snakket om livet og

vitenskap i en avslappet atmosfære.
Det årlige høydepunktet var julelunsjen på LIIPAT, med Tullas berømte
gelekake, som Per hadde transportert
til Rikshospitalet på sitt bagasjebrett
(Per syklet hele året).
Per hadde en sterk innvirkning på
utviklingen av både patologi og
immunologi i Norge. Han var formann i organisasjonskomiteen som
grunnla Norsk selskap for
immunologi (NSI) i 1982, foreningens president 1984-86 og
senere æresmedlem. Pers forskning
på sykdomsmekanismer i vev gjorde
han til en populær veileder for unge
patologer og immunhistokjemiske
studier fra LIIPAT var viktige innslag
på Den norske patologiforening sine
årsmøter. Som tannlege kunne han
ikke selv være medlem av foreningen, men han ble innvalgt som
æresmedlem i 1998. I 2002 dannet
Per den tematiske forskningsgruppen Senter for vaksinologi og
immunterapi ved Universitetet i Oslo.
Dette var forløperen til Senter for
immunregulering, et senter for
fremragende forskning innvilget av
Norsk forskningsråd i 2007 og et
FOCIS (Federation of Clinical
Immunology Societies) Centre of Excellence siden 2010.
Per bidro på mange måter til å
fremme norsk og skandinavisk
immunologi. Han var president for
The Scandinavian Society for
Immunology (SSI) i 1990-1992 og
ansvarlig redaktør for Scandinavian
Journal of Immunology (SJI) fra
1994 til 1999. Før, under og etter sin
tid som ansvarlig redaktør gjorde
han ofte fagfellevurdering av artikler
som ble innsendt til SJI, og bidro
med sin pertentlighet til tidsskriftets
høye kvalitet og anerkjennelse. Når
han hadde anledning deltok han alltid på årsmøtene til NSI og SSI, og
selv om han var i dårlig helse de siste
par årene var han til stede og holdt et
foredrag på SSI-møtet i Turku i mai
2016. Per elsket å dele sin kunnskap
med andre, spesielt studenter og
yngre forskerne tidlig i sin karriere.
Internasjonalt var han en svært
ettertraktet foredragsholder, og han
har holdt forelesninger om egen
forskning og underviste immunologi
til studenter i nær sagt hele verden.
Per hadde lært verdien av hardt
arbeid i barndommen og var eks-

tremt hardtarbeidende gjennom hele
sin karriere. Han viste en bemerkelsesverdig utholdenhet og kjempet
konstant for kunnskap og vitenskapelige verdier, ikke bare i sitt eget
arbeid som forsker, men også for
disse verdiene i samfunnet for øvrig.
Han deltok ivrig i den nasjonale debatten om forskningspolitikk og
hadde et sterkt engasjement i
Torgersensaken. Per mente at de
fysiske bevis fremlagt av
påtalemyndigheten var av uakseptabel dårlig vitenskapelig kvalitet
selv etter datidens standard. Per sin
iherdige kamp for å innføre sterkere
vitenskapelige standarder for bevis i
retten fikk nasjonal oppmerksomhet
og i et berømt intervju utbrøt han at
i denne saken sto "vitenskap mot galskap". Han var nysgjerrig av natur og
hadde en sterk tro på nysgjerrighetsdrevet grunnforskning som en viktig
pilar i vårt moderne kunnskapssamfunn. Han var allikevel opptatt av
å se anvendelser av sine egne forskningsresultater. Hans karriere startet
med karakterisering av enkelte bestanddeler
av
slimhinnenes
immunsystem, og utviklet seg til en
dyp interesse for vaksineforskning
og hvordan immunsystemet kan utnyttes bedre for å fremme folkehelsen.
Per var en internasjonal anerkjent
forsker og var viktig for at
slimhinneimmunologi har fått en
fremtredende
plass
innen
immunologien.
Han
var
styremedlem i Society for Mucosal
Immunology (SMI) i 1991-93 og
president av i 1994-96. Han mottok
en rekke nasjonale og internasjonale
priser for sitt arbeid, inkludert

Anders Jahres medisinske pris,
Forskningsrådets
pris
for
fremragende forskning og Fernströmstiftelsens nordiske pris. Han
fikk også en rekke andre utmerkelser
for sitt arbeid, blant annet æresprofessor ved fire Europeiske Universiteteter og i 2006 ble han
Kommandør av Den Kongelige
Norske St. Olavs Orden.
Etter sin avgang i 2006 fortsatte
Per som en aktiv forsker. Han ble
jevnlig invitert til å holde foredrag på
vitenskapelige møte og deltok i
mange vitenskapelige rådgivende
styrer og andre komiteer og fortsatte
å skrive artikler. I løpet av de siste
årene fikk Per økende helseproblemer, men det hindret ham ikke
fra vitenskapelig arbeid. Per fylte 80
år i begynnelsen av juni og en uke
senere feiret LIIPAT sitt 50 års
jubileum hvor Per holdt en tale for å
takke alle tidligere og nåværende
medlemmer for deres innsats gjennom årene. I juni i år ble Per invitert
til å delta i Karolinska Institutets forelesningsserie ved NOBEL FORUM
i 2017. Selv om han var på sykehuset
da han mottok invitasjonen aksepterte han uten å nøle, men dessverre ble det ikke slik. Per Brandtzæg
gikk bort den 11 september 2016.
Han vil bli husket for sitt hard arbeid
og optimisme, sin humor og sin
glede over nye vitenskapelige oppdagelser.

Gruppebilde
2005.

Finn-Eirik Johansen
Frode Jahnsen
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FORFATTER:
TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN, RADIUMHOSPITALET, OSLO
E-post: torsko@rr-research.no

Folkeopplysningen,
slankeprodukter
og produktdokumentasjon
NBS-Nytt har gjentatte ganger omtalt manglende dokumentasjon for diverse
helsekostprodukter og vi har gitt uttrykk for bekymring for synkende kvalitet
i mange vitenskapelige artikler som følge av en ”eksplosjon” av nye tidsskrifter der det synes viktigere at tidsskriftene får betalt for hver publisert artikkel enn at publikasjonene skal holde en god kvalitet. NRK’s programserie
Folkeopplysningen har i høst sendt et program om slankemidler der de har
kombinert informasjon om helsekostprodukter med en ”vitenskapelig studie”
som jeg synes er så interessant at den fortjener omtale i NBS-Nytt

N

RK har i høst kjørt sin
tredje sesong av Folkeopplysningen. Programmet som ledes av
fysiker Andreas Wahl har i denne
sesongen tatt opp følgende tema:
Motivatoren, Økonomiekspertene,
Cannabis, Slankeekspertene, Økologisk landbruk, Genmodifisert mat og
Livet etter døden. Fokus har vært på
tema der det er stor avstand mellom
folkelige oppfatninger og hva vitenskapen kan fortelle, altså områder der
det eksisterer en del myter. Denne artikkelen handler stort sett om slankeprogrammet, men det er også helt på
slutten av artikkelen noen få kommentarer til programmene om
økologisk landbruk, genmodifisert
mat og livet etter døden. Du finner
alle programmene på følgende link:
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https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen eller ved å google ”nrk folkeopplysningen”. Dersom du ikke
allerede har sett disse programmene
så anbefaler jeg at du gjør det. Her
finner du mye interessant informasjon om misbruk av vitenskap i
diverse sammenhenger.
Programmet som ble kalt Slankeekspertene startet med en omtale av
flere slankeprodukter, bl.a. Coffee
Slender som ble omtalt i NBS-Nytt
2016-1. For å demonstrere hvordan
tilfeldigheter kan påvirke resultater
av en slankestudie utført med få
personer over en kort tidsperiode
startet redaksjonen av Folkeopplysningen en 30-dagers studie med i utgangspunktet 14 overvektige
personer som de hadde rekruttert

via en annonse på en web side. Studien viste en ”oppsiktsvekkende”
slankeeffekt i gruppen der alle fikk to
små sukkerpiller hver dag i 30 dager.
Vektreduksjonen for noen av
deltagerne var så bra at flere var villige til å betale 192 kr per
pakning/flaske hvilket tilsvarte en
kilopris for sukker på 20 000 kr.
Data fra denne studien dannet
grunnlaget for en fiktiv publikasjon
som ble sendt til ”Obesity and Eating
Disorders” og publisert der 4. juni i
år. Denne publikasjonen er et
glimrende eksempel på hvor dårlig
en artikkel kan være og likevel bli akseptert for publisering. En av forfatterne omtaler selv i en artikkel i
Aftenposten (se faktaboks) at de har
skrevet en artikkel som er ”uviten-

Camilla gikk ned 1,3 kg i forsøket der hun spiste to små sukkerpiller i 30 dager. Hun synes dette forsøket var så morsomt at hun gjerne stilte opp i reklame for dette slankeproduktet.
skapelig” fordi deltakerantallet var alt
for lavt og at det var mange variabler
de ikke hadde kontroll på som kunne
påvirke resultatet av studien.
I følge publikasjonen ble de 14
deltagerne fordelt slik at det var 9
personer i testgruppen og 5 personer
i kontrollgruppen (som ikke fikk
noen behandling). Det står videre at
dessverre så trakk 4 personer seg fra
studien, en fra testgruppen og tre fra
kontrollgruppen, slik at de stod igjen
med 8 personer i studiegruppen og 2
i kontrollgruppen. I en tabell med
oversikt over deltagerne står det at
kontrollgruppen bestod av 2
personer; det var 2 kvinner i denne
gruppen og de utgjorde i følge tabellen 40 % av denne gruppen. I studiegruppen var det 8 personer; det
var 8 kvinner som i følge tabellen utgjorde 89 % av den gruppen. Dette illustrerer vel godt nok hvor nøyaktig
reviewerne hadde vurdert denne artikkelen? Jeg har fått tilgang til spørsmål og kommentarer fra de to
reviewerne. De har tydeligvis lest

manuskriptet og påpekt noen
åpenbare svakheter og noen mindre
betydningsfulle svakheter, samtidig
som de har oversett mange andre
viktige svakheter i studien og manuskriptet.
I publikasjonen står det at
produktet består av mikromengder
av kalsium silikat, kalium jodid,
krom(III) klorid og magnesium, og
at den daglige dosen på 2 piller
inneholder 450 µg Ca, 150 µg I, 150
µg Mg og 50 µg Cr. Produktet som
kalles Restart® skal i følge publikasjonen bli laget av Oslo-firmaet NorMed Pharma som skal ha finansiert
studien. Et søk på et slikt registrert
produktnavn ville vist at det ikke
fantes; se for øvrig mer informasjon
om ”produsenten” under.
Sammenligning av resultatene for
de to gruppene er vist i en tabell. Der
står det at det var ingen signifikant
forskjell på gruppene når en målte
endringer i omkrets rundt mage eller
hofte, men mens studiegruppen gikk

ned 1.6 kg i gjennomsnitt så økte
kontrollgruppen med 1.7 kg. I følge
tabellen gir dette en signifikant forskjell i vektendring for de to
gruppene (p-verdi: 0,03). Ei ny linje
i tabellen angir at BMI (kg/m2) gikk
opp eller ned med 0,6 (p-verdi: 0,03).
Diskusjonen er så interessant at
jeg siterer fra denne open-access artikkelen. Først under overskriften
”Strength and limitations: This is
likely the first clinical trial aimed to
determine the effect of combined
calcium, iodine, magnesium and
chromium, on weight loss. A major
limitation in this study, however, is
the small number of subjects. The
drop out after the initial registration
resulted in a control group of only
two participants. In addition the
study was carried out as a simple
randomized control-group study, so
psychological effects should not be
ruled out.”
Under overskriften “Possible mechanisms: Minerals like calcium,
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compounds combined is warranted
to further clarify the mechanisms responsible for the observed effects.”

iodine, magnesium and chromium
are vital for regulation of energy and
lipid metabolism, the regulation of
thyroid
hormones,
glucose
metabolism and insulin homeostasis. However, as this dietary supplement is a combination of four

different minerals, it is difficult to
determine the exact mechanisms behind the measured effect and the
study design and methods do not
allow for such inferences.” Diskusjonen avsluttes med ”Additonal
research on the effect of these four

Faktaboks om programmet og publisering av artikkel
• Planlegging og gjennomføring av studien: mai 2015 - februar 2016
• Manuskript innsendt: 5. mai 2016
• Manuskript publisert: 4. juni
• Forhåndsinformasjon om programmet ble lagt ut på NRKs nett
sider: 25. august
• Forfatterne ba om tilbaketrekking av artikkelen: 12. september
• Programmet ble sendt på NRK 1: 14. september
• Forfatterne publiserte artikkel i Aftenposten 15. september der det
fremgår at gårsdagens episode viste et eksempel på publisering av
svært slett forskning. Link:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Forskning-viser-atsjokolade-gjor-deg-slank-og-nynorsk-gjor-deg-smartere--Jan-OleHesselberg-og-Jonas-Vaag-604609b.html. Du finner denne link’en
ved å google “ap.no Hesselberg sjokolade.
• Forfatterne har sendt flere purringer om tilbaketrekking av
artikkelen. Den var ikke trukket tilbake da denne artikkelen ble
avsluttet 7. november

16

NBS-NYTT 4 - 2016

Det er tre forfattere av ”studien”: J.
O. Hesselberg, A. Wahl og T.E. Olsen.
Førsteforfatter er listet med sin
privatadresse i Drøbak, samt at han
har tilknytning til noe som kalles
”HW Research and Development”.
Googler du det navnet kommer du
nå til denne artikkelen; du ville ikke
funnet dette navnet dersom du
hadde forsøkt før artikkelen ble
publisert. Det er ikke oppgitt adresse
for de to andre forfatterne. Førsteforfatter er psykolog, andreforfatter er
fysiker og tredjeforfatter er sosiolog
og en av produsentene i TV-selskapet
som har laget serien for NRK. Ingen
av forfatterne hadde tidligere skrevet
en vitenskapelig artikkel og de fikk
derfor hjelp til å lage et førsteutkast
fra et skrivebyrå som leverte manuskriptutkast i løpet av 12 timer etter
at de hadde mottatt datagrunnlaget.
De involverte har tydeligvis hatt det
morsomt mens de laget denne artikkelen. De har diktet opp et navn
for sitt ”R&D selskap”, samt laget en
web side for det fiktive selskapet NorMed Pharma. På den siden kunne en
lese at dette firmaet som holder til
sentralt i Oslo ”is a leading company
in developing and manufacturing
health- and diet products for the
Scandinavian and international
consumer market. Being a leader in
contract manufacturing, Nor-Med
Pharma has the capability to produce
virtually any form of tablet, capsule
and powder nutritional supplement
you require.” Den web siden er nå
fjernet. Flere detaljer om tillaging og
annen informasjon tilknyttet denne
publikasjonen finner du i faktaboksen.
Som nevnt innledningsvis så har
NBS-Nytt de siste par årene flere
ganger
omtalt
manglende
dokumentasjon for helsekostprodukter. Historien over er i mine
øyne en svært interessant og
morsom parodi på hvordan helsekostprodukter dokumenteres. Det er
en ny kort artikkel omtale om dette
tema på neste side. Den omtalte
publikasjonen er også et glimrende
eksempel på hvor dårlig et manuskript kan være og likevel bli ak-

septert. Hele historien (TV program
og publikasjon) er egentlig så god at
den gjerne kunne inngå i pensum for
både skoleelever og studenter for å
vise hvilken kritisk holdning en bør
ha til reklame av kostholdsprodukter
og hvor dårlig kvalitet det faktisk kan
være på studier publisert i internasjonale ”peer review” tidsskrifter.
Lesere av NBS-Nytt anbefales også
å se på programmene om økologisk

landbruk, genmodifisert mat og livet
etter døden. Her er det en rekke gode
poenger om tro og overtro og misbruk av vitenskapelige data. Mye
morsomt her og enkelte ting som er
så utrolige at en knapt kan tro at det
er sant. Regelverket for økologisk
landbruk sier for eksempel at syke
dyr fortrinnsvis skal behandles med
urtemedisin og homeopatisk
medisin fremfor veterinærmedisin,
såfremt det har effekt. I fjor kom nye

EU-forskrifter som presiserer at
dette også gjelder akvakultur. Syk
laks skal dermed i prinsippet utsettes
for homeopatisk behandling, altså
fortynning av aktiv substans i vann
til det ikke er noe annet enn vannmolekyler igjen i det som fisken skal
behandles med.

Flere naturprodukter
med manglende
dokumentasjon
For et par måneder siden ble jeg oppmerksom på nye annonser om naturprodukter som kan hjelpe mot det
meste. Gjentatte helsides annonser i Aftenposten (koster drøye 200 000 kr per annonse) antyder vel noe om hvor
mye som selges av slike produkter? De annonsene jeg har sett fra dette firmaet (Wellvita) omtaler produkter
som skal hjelpe deg med å ”bli kvitt mageproblemer”, til å ”unngå nattissing” og et produkt som ”lindrer smerter
i alle kroppens ledd”. Dersom en går til annonsørens hjemmeside så ser man at de også tilbyr en rekke andre
produkter. Du kan for eksempel få kjøpt noe for å unngå søvnproblemer, for å styrke immunforsvaret, unngå
hete- og svettetokter, noe som gir ”naturlig hjelp når livet er vanskelig”, bli kvitt trøtthet eller bevare normal
hårvekst. Som omtalt i NBS-Nytt 1/2016 for naturprodukter fra andre leverandører så selges også disse
produktene til halv pris.
Jeg skrev til leverandøren og ba om dokumentasjon på to uttalelser i annonsen for produktet som gjør at du
skal bli kvitt mageproblemer. (1) Artisjokk inneholder aktive fettstoffer som understøtter lever og gallesystem
og dermed stimulerer fettfordøyelsen. (2) Løvetann inneholder bitterstoffer som aktiverer lever- og gallesystem.
Siden tidligere erfaring med slike selskaper har vist at en ofte får svar med en rekke publikasjoner omkring effekt
av ekstrakter fra diverse planter så ba jeg også om dokumentasjon på at den prosessen de brukte ikke ødela
eventuelle publiserte effekter og at de to stoffene ikke har en negativ effekt i forhold til hverandre. Her ser dere
svaret jeg fikk:
Vi har mottatt din forespørsel om informasjon og dokumentasjon på (1) Artisjokk og (2) Løvetann. Både Artisjokk
og Løvetann er næringsmidler og anført i EuroFIR Nettox plantelisten over anerkjente matplanter i Europa. Begge
plantene er blant de mest kjente og brukte planter, blant annet i kosttilskudd. Vi går ut fra tradisjonell anvendelse
og baserer det vi uttaler innenfor regelverket om ernærings- og helsepåstander og de generelle overgangsbestemmelsene som gis i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander. Overgangsordningene for bruken av påstander gjelder på samme måte i Norge som i EU-landene. I vedlagte dokument kan
man se hvilken litteratur som ligger til grunn for «pending claims» for artisjokk og løvetann. Nedenfor er en rekke
artikler fra PubMED om Artisjokk og Løvetann. Med henhold til produksjon så bruker vi ekstrakter fremstilt med
vann/alkohol ekstraksjon, etterfulgt av spraytørking eller lignende. For artisjokk bruker vi ekstrakt med 5% cynarin
som standard.
Som forventet var svaret hva jeg kaller ”å gå rundt grøten” på tilsvarende måte som jeg beskrev i artikkelen i
NBS-Nytt 1/2016. Artiklene som var listet i det vedlagte dokumentet jeg mottok omtalte studier enten med artisjokk eller med løvetann og besvarte ikke mine spørsmål. Det er på høy tid at det kommer regler som setter en
stopper for denne type markedsføring.
Redaktøren
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Theo Meuwissen
Wins Prestigious
John J. Carty Award
NMBU' s Professor Theodorus Meuwissen has received the 2016 John J.
Carty Award from the US National Academy of Sciences along with his collaborator Michael Goddard for their pioneering work on genomic selection.
According to the award announcement, this work united quantitative genetic
theory with genomics technology, revolutionizing the genetic improvement of
livestock and also having implications for fields from crop improvement to
human medicine.

A

t the time when the key
article (1) was published
in 2001, agricultural
science had reached the
stage where a limited number of
DNA markers were available per
genome for breeding.
These
markers could be used to identify
QTLs (quantitative trait loci) by
calculating the probability that a
given SNP was associated with a
specific phenotype. Because only
strong correlations would be registered as reliable QTLs using these
statistics, only a few markers turned
out to be useful for breeding
selection.
Foreseeing the development of
multi-DNA marker technologies
with high density SNP collections for
several agricultural animal and plant
genomes, the novel approach that
Meuwissen et al. (1) introduced was
to base decisions for breeding on the
joint merit of all markers across the
genome. Instead of calculating

18
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correlations for specific phenotypes
and DNA markers, the Bayesian formula is used to calculate
phenotype/DNA marker probabilities
using a prior probability that a marker
has a phenotype correlation >0. This
alternative strategy increases
resolution (Figure 1) and has
significantly improved the accuracy of
selection in breeding schemes.

Fig. 1. Bayesian statistics gives higher resolution for
phenotype/DNA marker data compared to classical QTL analysis.
The Bayesian approach identified several markers contributing to
phenotypic variance (e.g. at 24, 30 and 40) while the classical QTL
approach failed to identify any markers representing as much as
2% of the total variance using the same phenotype/DNA marker
data set. This figure is redrawn from results presented in
reference 1.

One successful application of
genomic selection involves dairy cattle
where a doubling of dairy cattle improvement per generation has
occurred during the last 15 years. At
NMBU, researchers use the Bovine
Affymetrix 25K MIP-SNP chip for
genotyping Norwegian Red cattle (2).
Phenotype records have been collected
for 96% of the total herd in relation to
milk and meat quality as well as

fertility and health characteristics.
Another application of genomic
selection involves fish (3). A
simulated study at NMBU demonstrated that multi-marker genomic
selection is the best method for transferring traits (e.g. disease resistance)
from wild fish populations into
farmed fish populations.
So, theoretically the genomic
selection approach ought to be useful
for analyzing any data set relating
phenotypes and DNA markers using
high density SNP collections.
Examples would include projects for
crop improvement of grains and vegetables as well as studies of
determinants involved in such human
diseases as cancer, Alzheimers,
hypertension and diabetes. In several
respects, genomic selection represents

a paradigm shift in methodology for
genomic analysis compared to classical QTL.
The John J. Carty Award is
presented annually in fields such as
agricultural science, genome biology,
physics, mathematics, ecology or
computational science. The last time
the award was given for agricultural
science was in 1984.
References
1. Meuwissen, THE et al.: Prediction
of total genetic value using
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Ubiquitin and
ubiquitin-like
modifications
From the 17th to 24th of September, I was one of the 20 lucky applicants that
got a place in the EMBO practical course “ubiquitin and ubiquitin-like
modifications” at Capo Caccia, Sardinia and thanks to the travel grant from
NBS, I was able to attend this course. The aim of the course was to give an
introduction to the basics and leading edges of the field as well as hands-on
experience with methods useful in ubiquitin research.

U

biquitin is a small
protein that is found in
most organisms and
tissues where it exerts
a regulatory function. One ubiquitin
or a chain of several ubiquitin
molecules can become covalently attached to proteins, mediating de-

Grotti Nettuno.
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modifications form a complex
system that is involved in the
regulation of almost all cellular
processes. A better knowledge of this
system might help us to restore the
fine regulation of ubiquitinmediated changes in pathological
conditions.
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gradation, activation, location or
conformational changes of the
tagged protein. The specificity of the
signal is generated by the length of
the ubiquitin chain and its linkagetype. There are eight different
linkage-types, depending on where
the ubiquitin molecules are attached

to each other. Further complexity is
added by the existence of
conjugating enzymes (E3-ligases)
and deconjugating enzymes, so
called deubiquitinases (DUBs),
which all have different preferences
of substrates and linkage-types.
Thus, ubiquitin and ubiquitin-like

This year’s ubiquitin course was
organized by David Komander from
the MRC Laboratory of Molecular
Biology in Cambridge. Besides him,
eight leading scientists in the
ubiquitin field were invited speakers
and teachers. They built the scientific
background of the course by
presenting general principles as well
as their most recent research and
were approachable during the whole
week for further questions and more
detailed help.
Every morning started with a
lecture spanning from the mechanism of assembly and disassembly of ubiquitin chains by the
according enzymes to specific
research projects like ubiquitinated
substrates in cell replication, DNA
damage or mitophagy. David
Komander, running a biochemists
lab, presented how his lab approaches to characterize the different
linkages of ubiquitin chains also
mixed and branched chains, enabling the discovery of their biological
roles in the future. Matthias Peter
from ETH Zurich, Switzerland,
explained the importance of neddylation. NEDD8 is an ubiquitin-like
modifier which is mainly conjugated
to the Cullin ligases, regulating their
activity, and thus another fine
regulator of ubiquitin-ligation.
Lorenza Penengo from the University
of Zurich showed the importance of
ubiquitination in the DNA damage

response and especially the roles of
RNF8 and RNF168 which
ubiquitinate chromatin to make it
accessible or not. Michael Clague
from the University of Liverpool gave
a systems biology view on the
ubiquitin machinery, discussing the
abundance of DUBs and ligases and
opening our view again from the
molecule scale to the whole organism. Silvie Urbe, also from the
University of Liverpool, explained
mechanism and function of
deubiquitinating enzymes like the
function of AMSH and USP8 for
EGFR degradation. Andrea Pichler
from the Max-Planck Institute of
Immunobiology and Epigenetics in
Freiburg, Germany, showed that also
SUMO, another ubiquitin-like
modifier, plays an important role in
the cell. Kay Hofmann from the University of Cologne, Germany,
demonstrated how to recognize
ubiquitin-like modifiers by protein
domains and motifs by bioinformatics and the difficulties of this for
sumoylation domains. Huib Ovaa, as
a chemist from NKI Amsterdam,
presented the possibilities that
chemical probes offer in ubiquitin
research as they can label and identify active DUBs and ligases. Finally
Richard Youle from NIH Bethesda,
USA, presented the story of the E3
ligase Parkin which is activated by
recognition of phosphorylated
ubiquitin leading to ubiquitination
of mitochondria and their degradation by mitophagy. The defect
of this mechanism is well known as
Parkinson’s disease. The discovery
that ubiquitin can be phosphorylated
by the kinase PINK was a big discovery in 2014/15, showing that
ubiquitin also can be modified itself.
This final lecture by Richard Youle
gave an impressive outlook how dis-

turbances in ubiquitin-related mechanisms can end up as the cause of
diseases.
After the morning lectures, most
of the day was dedicated to
experimental work and in the local
labs we learned methods for in vitro
ubiquitination
reactions,
determination of enzymatic activity
or specificity testing. These assays
are essential in the characterization
of ubiquitin-involving processes. As
we were in a marine environment, we
even got to label active DUBs in a sea
cucumber sample. In the evening
sessions of the first two days, we had
each 5 minutes on stage to present
ourselves and our projects. The
following evenings were either filled
by further lectures and the discussion of the results from the practical
parts or a poster session where each
participant got the chance to discuss
his research with other students or a
group leader who could give some
suggestions how to address
challenges in the individual projects.
In addition to this intense
scientific program, we also got to see
nearby downtown Alghero with its
strong fortifications and cozy winding streets and by a boat trip around
the Capo Caccia Cliffs we could visit
the amazing stalactite caves “Grotti
Nettuno”.
Besides the value of the lectures,
the course was an amazing possibility to get in touch with group
leaders and students with related
research topics and create
connections for the future. I can only
recommend attending such a course
and would like to thank NBS once
again for the support.
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Denne spalten skal ta for seg en del norske
språkblomster, kanskje med hovedvekt på de
som blomstrer i overgangen mellom vitenskapelig 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 fullstendig meningsløs og ulogisk, får jeg problemer og må skrive

VED ERIK BOYE
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 supplerende innlegg og debatt.
Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

Arnts
biostreker

Naturlig
De fleste har et godt forhold til ordet
naturlig. Vi jobber med å forstå naturen,
men vi har kanskje et nyansert forhold til
hva som er naturlig og hvor tett vi vil ha
det innpå livet. Det er veldig vanlig å omtale gjenstander og produkter og handlinger som naturlige, i betydningen
godartet og positivt. Men stort sett er begrunnelsen for den som bruker det, at her
finner jeg ingen gode argumenter for min
sak, så jeg bruker dette omnipotente,
positivt ladete ordet. Det er mye fra
naturen som er sunt, og mye som skjer i
naturen kan vi nok godta som riktig. Men
å bruke det som et generelt argument for
korrekthet eller god praksis, er drøyt. De
aller giftigste stoffene vi kjenner, kommer
fra naturen. Og de mest groteske handlingene kan vi også finne i naturen. Det
naturlige er av og til noe vi helst ikke vil
assosiere oss med.
Nærmest for oss er kanskje matvarer. Det
aller meste her er jo naturlig, men det er
vel ikke opplagt at alt det naturlige er så

veldig sunt? Paleo er en slags diett som
inneholder alskens naturlige, og derfor
presumptivt sunne, ingredienser og er
basert på det man tror er steinalderkosthold. Men samtidig finnes det en liste
over nei-mat for Paleo-folket, altså naturlige ting som du IKKE skal spise. De siste
er matvarer som har kommet til i løpet av
de siste 2000 år og er derfor ikke del av
steinalderkvinnens ”naturlige” diett.
Det står ikke så mye bedre til dersom
man vender seg til det vi smører på
kroppen for å bedre utseendet eller i alle
fall vedlikeholde huden. Der er det meste
bra også naturlig. Med overskriften ”Vitenskap møter naturen” kan firmaet Rodial
annonsere en rekke rådyre produkter som
”bygger en bro mellom vitenskapelig og
naturlig hudpleie”. Nå skal det vel sies at
så å si alle produktene innen dette
segmentet har det fellestrekk at de ikke
kan dokumentere en effekt, så det er
kanskje ikke det verste at de misbruker
ordet ”naturlig”.

Det er mye i politikken som er ”naturlig”,
skal man tro media. Grete Faremo (som
justisminister) sa at norsk innsats i Libyaaksjonen (det vi andre kalte krigen) var
naturlig og forankret i norsk identitet. Jeg
kjenner meg ikke helt igjen, men jeg er vel
ganske unaturlig. En homofil organist ble
nektet å spille i kirken, som sa at det ikke
er naturlig å bruke ham. Er det meg eller
kirken som er unaturlig da? Høyres Michael Tetzschner sier at det er en dårlig
idé og unaturlig å gi barn en individuell
rett til å klage til FNs barnekomité. Av og
til er det stygt å se hvordan politikerne
misbruker ordet ”naturlig” bare for å
argumentere for sin egen sak og helt
frikoblet fra hva ordet egentlig betyr. Igjen,
det er bruk av et positivt ladet ord i den
hensikt å gi sine egne argumenter et
plausibelt utseende.

Flere av Arnts biostreker
som er vist i NBS-Nytt
de siste årene er relatert
til fisk og forskning på
fisk. Her kommer ytterligere en illustrasjon
relatert til fisk. Denne
tegningen fra 1990 har
Arnt kalt ”Vekstmedium
fra fisk”.

Jeg kan ikke dy meg: Mye av det du kan
ta for å dope deg i idretten, er naturlig.
Men det er en dårlig idé allikevel.

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.

Støtt våre annonsører!
22

NBS-NYTT 4 - 2016

NBS-NYTT 4 - 2016

23

FORFATTER:
BIE EKBLAD,
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, UNIVERSITETET I OSLO
E-post: bie.ekblad@ibv.uio.no

Antimicrobial
peptides
This 6th (my first) International Meeting on Antimicrobial Peptides was
held at the Fraunhofer Institute in Leipzig, Germany. It covered many aspects of antimicrobial peptides (AMPs) including structure, function and
design of AMPs, therapeutic applications, peptide-biomaterials and the
immunomodulatory aspects of AMPs. Because I am working on the
structure-function relationship of bacteriocins (AMPs produced by bacteria),
and because I am interested in the field of antimicrobial drugs in general,
this conference was very stimulating to attend. As expected, there were lots of
interesting talks presented so those I have recounted here is only a small
excerpt of all presentations during these days. Thanks to NBS for giving me
this opportunity to participate in this very interesting and exciting
conference.

I

left Oslo Wednesday morning
and was supposed to end up
in Leipzig early afternoon the
same day after a short transit
in Frankfurt. This would give me
plenty of time to reach the
Fraunhofer Institute before the first
session. Sadly I missed the first day
of this conference due to a security
breach at Frankfurt airport. A
woman was running with her bag
through the security and hence all
domestic flights got cancelled. All
luggages needed to be checked so it
should not be expected before the
next afternoon. The (delayed) train
brought me to Leipzig and my first
impression of, as I would come to
see it, this beautiful city was my
hours spent at the main train station
shopping for toiletries and some
clothes for the next day.

24
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Robert (Bob) Hancock, a wellknown name in this field, opened the
Thursday session (day two) and
spoke about AMPs as alternatives
and adjuncts to antibiotics. There is
an urgent need for new antibiotics or
good alternatives due to the increase
in multidrug-resistant infections
worldwide. He focused on biofilms,
which are actually responsible for
over 65% of infections. Because
biofilms have an alternative
multicellular growth state and often
consist of multiple species of
bacteria, it is much more difficult to
attack and kill these bacteria
effectively. A new class of peptides
named anti-biofilm peptides act
against these types of biofilms
(including major clinically relevant
Gram-negative and Gram-positive
bacteria).

Karl Lohner (Gras, Austria)
presented a synthetic peptide that
neutralizes endotoxins, such as LPS
(lipopolysaccharide; an endotoxin
from Gram negative bacteria causing
harmful inflammation/sepsis) that is
being released from bacteria after an
infection, which if not treated can
lead to sepsis. The synthetic peptide
was designed according to the part
of human lactoferrin that actually
binds LPS.
Synthetic or semisynthetic
peptides were one of the main topics
during this conference and how it
can be used as a tool to design better
and more potent antimicrobial
peptides to kill bacteria (and also
several methods for attaching these
peptides onto surfaces to prevent
biofilm-formation for use at i.e. hos-

pitals and as coatings on implants). I
was quite impressed by the
widespread use of high-throughput
screening of new peptides where one
synthesizes different mutated
variants of a peptide of interest and
at the same time testing their activity
in various assays. Of course, there are
pros and cons with this method (i.e.
synthesizing peptides longer than
20-22 amino acids is still quite
difficult according to Kai Hilpert),
but it would be very interesting to set
up a similar system here in Oslo.
The final session this second day
was a selection of rapid
communications from some of the
posters presented. This was a good
opportunity to get an introduction to
the topic and get peoples' attention
(great teasers). I presented a poster

at the poster-session that started 16
o'clock and lasted until 18 and
received a lot of interesting questions
and I appreciated the ideas people
had during this session.
Day three focused on the
therapeutic applications and potential
resistance and started with a very interesting talk by Pieter S. Hiemstra
(Leiden, The Netherlands), describing
the effects of cigarette smoke and
diesel exposure in lung epithelial cells
and how the expression of our host
defense peptides that kill bacteria and
viruses got affected. Even after one
cigarette the epithelial cells have a
greatly impaired killing ability
(against pathogens) and the same is
also found for diesel exposure. Let’s
say you smoke one cigarette a day.
After 20 days you have a visible

decrease in cell formation, decreased
expression of host defense peptides
and an impairment of differentiation
(quote Pieter: ”you simply don’t have
the cells that produce it [the peptides]
anymore”). The therapeutic approach
would potentially be to administer
synthetic AMPs to such patients more
prone to respiratory infections (also
those with asthma, vitamin D
deficiency etc.).
In Laszlo Otvos’ talk (Philadelphia,
USA) the eukaryotic AMPs were
again in focus and the fact that their
primary function is probably not
that they are antimicrobial, but
rather modulators of host immunity.
A band-aid with either designer or
native peptides, preferentially socalled host defense peptides, heals
wounds much better than a band-aid
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with no peptide. It also depletes an
infection in the wound although the
bacteria infecting the wound are
resistant towards this exact peptide,
meaning there must be another mechanism involved, potentially other
host molecules/cells triggered by the
peptide.
What I found very fascinating was
the talk by Maren von KöckritzBlickwede (Hannover, Germany) and
her story about extracellular DNA
traps that kill bacteria and fungi in
these DNA webs called NETs
(Neutrophil Extracellular Traps). The
production of these NETs was found
to be induced by the molecule statin,
which is also used as a drug in e.g.
treatment against high cholesterol
(potentially very alarming that this
widely used drug may trigger the formation of NETs). Statin was also
found to induce production of AMPs
(and these NETs are also covered by
AMPs). Bacteria are circumventing
this host-attack by secreting
nucleases which cleaves these large
webs - the bacteria seem to have an
answer to everything…
Bacteria can also give you an
answer to whether you have an AMP
that is killing bacteria by targeting
the cell envelope or not. This was
presented by Diana Wolf, which use
bacteria as biosensors, identifying
various pathways that indicate
different physicochemical properties
of a peptide. You can thus screen
several peptides for targeting the cell
envelope and a certain type of
biosensor can actually also discriminate between eukaryotic and
prokaryotic AMPs. This is a great tool
to identify AMP-producers as well.
And she was very interested in tes-

ting more of these peptides if you
had some you wanted to test
(preferentially eukaryotic AMPs).
During the fourth and final day we
leaped into these bacterial
traps/webs again, but this time webs
of peptide origin: the so-called
nanonets, discovered and presented
by Charles Bevins and his group
(Univ. California, USA). These
peptide-nets were discovered
studying the epithelium of the small
intestine and their secretion of host
defense peptides. They identified one
special host defense peptide that did
not show any antimicrobial effect as
a single peptide, but was able to kill
invading pathogens after self-assembling into fiber-like structures.
I am writing this as I am sitting on
the airplane and according to
Wikipedia about one third of us are
carriers of latent tuberculosis (TB).
10% of these latent infections progress to active TB disease and half of
those again are killed if untreated.
Kai Hilpert from St. George's University of London screened for a
novel synthetic antimicrobial
peptide and discovered a peptide
that could actually not inhibit, but
speed up the growth of the
bacterium causing the disease,
Mycobacterium tuberculosis (MTB).
This resulted in a company, TiKa
Diagnostics Ltd, which will
contribute to improve the time it
takes to detect whether a patient is
suffering from TB or not. MTB
divides quite slowly compared to e.g.
E. coli (E. coli divides every 20
minutes whereas MTB divides every
15-20 hours). In addition, MTB is
quite difficult to cultivate (can take
2-6 weeks) as it does not like to grow

when it is isolated and so the peptide
kind of acts like a comfort peptide.
One of the final talks was by Neil
M.
O'Brien-Simpson,
which
presented these polypeptide-covered
nanobeads (made of some sort of
polymer), covered with synthetic
peptides that kill all Gram-negative
ESKAPE pathogens tested (ESKAPE,
multidrug-resistant
bacteria
commonly causing infections in hospitals: Enterococcus faecium,
Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae,
Acinetobacter
baumanii, Pseudomonas aeruginosa
and Enterobacter species). Resistance has not yet been detected, even
after 600 passages.
Although it is in everyone’s interest
that pathogens evolving resistance
against antibiotics is at least as slow
as possible, there is a general understanding that one should of course
expect that the bacteria will become
resistant to new drugs eventually and
act accordingly (use it more responsibly, combine drugs, multiple
targets, good treatment-regimes,
etc.).
To sum up, this conference was
mainly about host-defense peptides
(how our innate immune system
fight infections with these peptides),
new and promising drugs (e.g.
synthetic, cationic peptides) against
antibiotic-resistant bacteria as freeliving or as biofilms and biophysical
studies related to these topics. I am
looking forward to see how for
example the WHO global action plan
on antimicrobial resistance will
increase the development of new
drugs. The time is running out in the
race between bacterial evolution and
new antibacterial drugs.

Publisering av reisereferat i NBS-Nytt?
Retningslinjer for publisering av reisereferater finner du på side 39 i NBS-Nytt 2/2016.
Der beskrives:
· Hva som er en passende lengde av referatet
· Hva du bør legge vekt på ved skriving av referatet
· Hvilke krav som stilles til trykking av bilder

Åsmund Eikenes utgir bok: Handboka
Åsmund Eikenes tok sin doktorgrad i biokjemi/cellebiologi ved Institutt for kreftforsking på Radiumhospitalet
i mars 2015. Han har deretter drevet med forskningsformidling (bl.a. skrevet flere artikler i NBS-Nytt), vært
rådgiver i Kreftforeningen og er nå forskningsjournalist i framtida.no. Åsmund har nå utgitt ei bok om
hendene våre. Redaktøren synes det er så uvanlig og spennende at unge forskere innen våre fagområder engasjerer seg slik i forskningsformidling at jeg finner det riktig med en kort omtale av boka i NBS-Nytt. Under
finner du en kort omtale av boka og av Åsmund.
Redaktøren
Handboka er ei lita bok om eit
stort tema - hendene våre. Boka kan
lesast av alle som har lyst til å lære litt
meir om sin eigen kropp.
Hender er interessante fordi dei gjer
to ting samtidig. Dei er både verktøya
vi nyttar kvar einaste dag, til arbeid og
kommunikasjon med andre, og
samtidig inneheld dei svært
spennande historier om kroppen vår
og kvar vi kjem frå. Armane starta
som framkomstmiddel i vatnet og
vart til transportmiddel på landjorda
for 400 millionar år sidan. For 66
millionar år sidan vart hendene hjå
nokre av pattedyra til finmotoriske
verktøy som det moderne mennesket
seinare nytta til å ta kontroll over
omgivnadane sine.
Sidan hendene våre utvikla seg til
finmotoriske verktøy om lag samtidig
med at hjernen vår vart større, då
mennesket utvikla språk og kultur,
finn vi att ei rekke ord med hender i
seg i språket vårt. Handel og hending
er ord som ein trur har vorte til fordi
ein tok det som var nærast ein når ein
skulle lage nye ord om handlingar
med hender.
Boka inneheld også historier om kva som er på innsida av
hendene, som til dømes stamceller, gener og bakteriar. Ei bok
om hender gjer at lesarane kan relatere ny kunnskap til noko
handfast.
Åsmund H. Eikenes er oppvaksen på Leikanger i Sogn,
og har budd i Oslo siste 10 år. Utdanna innan biokjemi på
MatNat, og så doktorgrad frå Senter for Kreftbiomedisin,
begge ved UiO. Han har forska på stamceller og kreft, og nytta
bananfluger som forsøksdyr. Budde i California i 9 månader
som ein del av doktorgraden og vart inspirert til å drive med
forskingsformidling. Har blogga på forskning.no, samt
publisert fleire tekstar i Aftenposten Viten dei siste åra. Handboka er Åsmund si fyrste bok.

Redaktøren
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Microbial
Ecology
International Society of Microbial Ecology (ISME) avholdt sitt 16.
symposium den 21.-26. august i Montreal i år. Med støtte til konferanseavgift og flybilletter fra NBS fikk jeg muligheten til å delta. Mer enn 3000
deltagere fra hele verden deltok på symposiet, og jeg presenterte mine forskningsresultater på en poster.

I

SME er en interesseorganisasjon for mikrobiologer
verden over som jobber
mikrobiell økologi. Organisasjonen fokuserte opprinnelig på
mikrobenes rolle når det gjelder
miljøproblemer som forurensing av
vann og jord, og ødeleggelser av
ulike miljø på grunn av menneskelige aktiviteter. Etter hvert ble interesseområdene utvidet til også å
omhandle analyse av mikrobielle
samfunn i for eksempel jord, vann,
mat, fermenteringsprosesser og
medisinsk mikrobiologi.

Mitt bidrag til konferansen var en
poster med tittelen ”Rearing water
treatment influences the microbiota
and transcript profiles of cod larvae”.
Ved å bruke DGGE og 16S rRNA amplikonsekvensering med 454 pyrosekvensering har vi funnet en
sammenheng mellom ulike vannbehandlinger brukt i akvakultur, og
hvilke bakterier som koloniserer
vannet og fiskene. Vår hypotese er at
den tradisjonelle typen vannbehandling favoriserer kolonisering av opportunistiske bakterier som kan
være skadelige for fisken, mens en alternativ vannbehandling motvirker
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denne koloniseringen og vil føre til
bedre fiskehelse. Under min postersesjon fikk jeg mange gode tilbakemeldinger fra andre deltagere,
noe som selvfølgelig var svært inspirerende.
Det var også flere deltagere som
presenterte resultater som viste
mikrobiota assosiert med fisk, og en
av disse fikk til slutt en av 9 posterpriser. Tittelen på denne posteren var
«You are what you eat: get mature by
foraging on your parents, the discus
fish example», og var presentert av
François-Étienne Sylvain og Nicolas
Derome from Universitè Laval i
Canada. Det spesielle med diskosfisk,
er at yngelen kun spiser en spesifikk
type mucus som utskilles fra foreldrene de tre første ukene etter
klekking. Det posteren viste var at
ved hjelp av sekvensering av den
hypervariable V4 regionen i 16S
rRNA genet, var at yngelens mikrobiota endrer seg til å bli mer lik foreldrenes mikrobiota, i det yngelen
starter å spise mucus fra foreldrene.
Like spennende er det at også foreldrenes mikrobiota endrer seg når
de går inn i reproduktiv fase.

En annen presentasjon som var
svært relevant for meg personlig, var
Jed Fuhrman sin presentasjon kalt
”Holistic
marine
microbial
community networks and theory assessed with three-domain plus virus
analysis via amplicons and ‘omics”.
Han og hans kolleger har brukt data
fra San Pedro Ocean Time Series (en
pågående samling av oceanografiske
data fra San Pedro-kanalen utenfor
kysten av Los Angeles) for å studere
dynamikken mellom mikrober fra
alle de tre ulike domenene (bakterier,
eukaryote organismer og arkebakterier) på samme tid. Dette ble gjort
blant annet for å se på potensielle
interaksjoner og for bedre å forstå de
økologiske prosessene. Fuhrman og
kollegene hans har utviklet rRNA
primere som dekker alle de 3
domenene, og som ikke bare
detekterer 16S og 18S rRNA fra cellekjernen, men som også fanger opp
eukaryotisk fytoplankton ved 16S
rRNA fra kloroplaster. I tillegg hadde
de etablert et såkalt ”mock
community” bestående av 27 ulike
bakterier, som de bruker som en
positiv test i hver sekvensering, for
slik å kunne oppdage eventuelle feil
eller mangler i resultatene etter en

sekvensering. Hans ”take home message” var at man ikke skal stole blindt
på in silico-tester når det gjelder
primerkvalitet, og at man ikke kan
tro at klassifiseringen etter sekvensering fungerer som den skal
hver gang. Man bør alltid bruke
”mock communities”, negative
tester, flere replikater og sist, men
ikke minst, sunn fornuft.
Svært mange av presentasjonene
og også posterne som ble framstilt på
konferansen dreide seg om menneskets tarmmikrobiota, og hvilken betydning den kan ha for oss. Blant
annet var det en god del fokus på
”fecal microbiota transplantation”
(FMT), det vil si at man overfører et
mikrobielt samfunn fra en frisk
donor til en pasient. Denne typen behandling har vist seg å være lovende
for pasienter med kroniske tarmlidelser. Simone S. Li fra Wageningen
Universitet i Nederland, presenterte
resultater som viste at behandling
med FMT endrer mikrobiotaen hos
pasienter raskere enn hos friske for-

søkspersoner, til og med når de friske
og pasientene mottok mikrobiota fra
samme donor.
På hver ISME konferanse deles Jim
Tiedje Award (oppkalt etter Jim
Tiedje, leder for Center for Microbial
Ecology ved Michigan State University) ut til en person med livslang,
fremragende innsats innen fagområdet mikrobiell økologi, og i år
var vinneren Professor innen
biologisk oseanografi ved MIT Sallie
W. Chisholm. Hun er mest kjent for,
sammen med hennes kolleger, å ha
oppdaget cyanobakterien Prochlorococcus, og hun hold et foredrag
med tittelen ”Tiny Cell, Global
Impact: The Prochlorococcus story”.
Prochlorococcus er en cyanobakterie
som er svært liten – den inneholder
kun 1700 gener og den har samme
størrelse som bølgelengden til lyset
den absorberer. Men til tross for at
den er så liten, utgjør den halvparten
av havets fotosyntetiserende
biomasse, og spiller en stor rolle for
jordas klima. Dette temaet er selv-

følgelig svært interessant i seg selv,
men det jeg personlig tok med meg
fra forelesningen, var at hun ikke
hadde klart dette alene. Uten flinke
kolleger og en god dose flaks, mente
hun at historien hennes nok hadde
vært en helt annen, og det kan jo
være både godt og litt skremmende
å tenke på når man er i ferd med å ta
en doktorgrad.
Det å delta på denne konferansen
har vært både lærerikt og inspirerende – takk til NBS for reisestøtten!

Lab Norges hederstegn til
Tove Nyhus
Tove Nyhus er tildelt Lab Norges
hederstegn for 2016. Lab Norge er
bransjeforeningen for laboratorieleverandørene i Norge og organiserer de fleste av landets
laboratorieleverandører. Tove Nyhus
er administrerende direktør for
Bergman Diagnostika AS. Styret i
Lab Norge sier at hun får prisen for
i mer enn 25 år å ha vist et stort engasjement og innsats for laboratoriebransjen.
Tove Nyhus er tildelt Lab Norges hederstegn for 2016. Her er hun sammen med styreleder Jon Terje
Heimdal (t.v.) og sekretariatsleder Tore Flaatrud.
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Biorabiaten:

Livets stav
B

iokjemisk sett skulle det
ikke spille noen rolle hva
vi spiser, så lenge vi får i
oss det vi trenger av essensielle aminosyrer, vitaminer,
sporstoffer og energi. Men vi vet alle
at slik er det ikke. Et lutefiskmåltid
gir en helt annen opplevelse enn
pannestekt småørret, selv om
næringsinnholdet i store trekk er det
samme. Om vi så ser bort fra at det
tradisjonelle tilbehøret er ganske
annerledes, er det likevel store forskjeller tilbake. Disse forskjellene må
vi tilskrive kulturarven, mener
Biorabiaten.

I det hele tatt er den biokjemiske
siden av mat nærmest ubetydelig
sammenlignet med den kulturelle
betydningen. Ta for eksempel det
fenomen at det er store variasjoner
fra land til land når det gjelder hva
man liker å spise. Ofte kan dette forklares med tilgjengelighet. Ser vi på
norske mattradisjoner, er fårikål et
opplagt eksempel. Tatt i betraktning
hvor godt fårikål er, er det merkelig
at denne himmelske synergien mellom fårekjøtt og kål er bortimot
ukjent andre steder enn i Norge.
Riktignok finner vi i den svenske
Iduns kokbok, utgitt av Elisabeth
Östman i 1911, en oppskrift på
fårikål, men forfatteren har ikke
kunnet dy seg for å innføre noen fullstendig unorske vrier i tilberedningen: ”Om så önskas kan kålen
brynas i 3 msk. smør og 1 msk. sirap,
innan den kokas med köttet”. Det er
vel bare i grannlandet at noen kunne
ønske å gjøre noe slik!
Så smak og behag endrer seg raskt
når man krysser landegrensene.
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Andre ting endrer seg også. Norsk,
svensk og dansk kan nærmest regnes
som dialekter av samme språk, men
i visse sammenhenger har disse
likhetene blitt fjernet. Ta for eksempel bær. Av en eller annen grunn
har svenskene funnet det nødvendig
å bruke helt andre betegnelser på de
forskjellige bærartene enn nordmenn og dansker gjør. Ikke alltid,
blåbær er blåbær over alt, men

tyttebær har blitt til lingon, multer til
hjortron og bringebær til hallon. I
alle år har forskerne lurt på hvorfor
det er slik, og nå mener Biorabiaten
at han har funnet svaret. Han ser på
svenskenes bærnavn som et eksempel på det han kaller en nasjonal
kode. Det finnes andre eksempler på
nasjonale koder. For eksempel rister
bulgarere bekreftende på hodet i
stedet for å nikke bekreftende, som

andre europeere. Ifølge Biorabiaten
oppstår slike nasjonale koder ut fra
et behov som etniske grupper har for
å kommunisere med hverandre uten
å bli forstått av nærstående grupper
med lignende språk. Ved hjelp av sin
nasjonale kode kan bulgarere uttrykke at de er enige med hverandre,
mens nabogruppene vil tro at all
hoderistingen skyldes en dyptgripende uenighet. Tilsvarende kan
svensker utveksle erfaringer når det
gjelder de beste multestedene i et
område uten å måtte være redd for at
multene vil bli plukket av inntrengende dansker og nordmenn.
Merkelig nok har det ikke blitt utviklet tilsvarende nasjonale koder
når det gjelder andre matvarer. For
eksempel har de forskjellige fiskeartene likelydende navn i Norge,
Sverige og Danmark. Skyldes disse
forskjellene at bær er stedsfaste,
mens fisk av natur er vandrende og
krysser landegrensene uten særlige
problemer? Bare videre forskning
kan gi oss svaret på dette.
Svenskene liker ikke bare sirup i
fårikålen sin. De er glad i sirup i
brødet også, nok et eksempel på at
selv nære naboer kan ha utviklet en
svært forskjellig smak. Det er sikkert
fler enn Biorabiaten som har merket
at svensk brød ikke bare er søtere
enn det norske, men også annerledes

i konsistens, litt mer svampaktig
liksom. Merkelig, sier han, at et
folkeslag som har utviklet knekkebrødet til en delikatesse som
verdsettes verden over har latt brødkulturen forfalle på en slik måte!
Unorsk smak og konsistens har
imidlertid ikke kunnet forhindre at
den svenske brødprodusenten
Pågens i lengre tid har prøvd å falby
sine varer i norske varehus. Etter å ha
gått i fella et par ganger, har imidlertid Biorabiaten lært seg å skille
mellom ordentlig brød og svenske
etterligninger. Trodde han iallfall. Her
om dagen kjøpte han noe som ga seg
ut for å være et sammenbakt grovbrød fra en norsk produsent, bare for
å finne at konsistensen var helsvensk,
at det ikke kunne skjæres i skiver
uten at skivene ble deformerte og at
det var noe definitivt unorsk over
smaken. Hva skjer? Har svenskene
begynt å jobbe i norske brødfabrikker, i tillegg til å servere i norske
restauranter? Har de smuglet inn
oppskrifter hjemmefra? Er det en del
av et større komplott?

han skrev om andre ting også og har
blant annet forfattet ”Livets stav”
(The Staff of Life i original). Trass i
tittelen handler Livets stav ikke så
mye om kroppslige funksjoner og
aktiviteter, men tvert imot om amerikansk brød og hva man må gjøre
med det for å få det til å bli spiselig.
Og det er ikke lett. Selv oppbløtt i
urin er det uspiselig, ifølge Miller, og
alle, også de perverse, skyr det.
Spiselig blir det først dersom man
kaster det sammen med gamle oljekanner i bagasjerommet, fyller det
med løk, gulrot, stangselleri, hvitløk,
eple, ansjos, spekesild, en bunt
persille og en gammel tannbørste,
dynker det forsiktig med petroleum
og vaskemidler, dusjer det grundig
med sirup (trolig en svensk tradisjon), honning, appelsinmarmelade,
vanilje, sukkerkulør, tabasco, ketsjup
og arnica, dekker det med hakkede
nøtter, laurbærblad, merian og
lakrisrot i små biter og steker det i ti
minutter. Dersom dette ikke skulle
virke, må man blande det grundig
med en glohet chili con carne. Hvis
heller ikke dette nytter, må man pisse
på det og gi det til hunden, men for
all del ikke til småfuglene.
Biorabiaten anbefaler alle å lære mer
om amerikansk brød og dets virkning på småfugler ved å lese Millers
essay i sin helhet. Den norske oversettelsen av Mogens Boisen finnes
her:
http://www.nb.no/nbsok/nb/9afac
a614f05dd6298525ea57c268169?ind
ex=1#111

Nå er som kjent det svenske
brødet ikke det verste i verden. Ifølge
Henry Miller er det det amerikanske
brødet som innehar den posisjonen.
Henry Miller er mest kjent for sine
ubluferdige beskrivelser av kroppslige funksjoner og aktiviteter. Men
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New Concepts in
B-cell Malignancies
Thanks to the travel grant I received from NBS, I was able to participate at
the “2nd International Conference on New Concepts in B-cell Malignancies”
in Estoril, Portugal. It was a very fruitful meeting, attended by leading
experts in the field as well as young scientists from different parts of the
world.

E

uropean School of
Haematology
(ESH)
works
to
promote
international
collaborations, to facilitate establishment of networks that unite
researchers in the fields of basic and
clinical research. Furthermore, the
organization aims to support
education and integration of
younger scientists. ESH was founded
in 1985 and has since then been arranging a lot of activities within the
sphere of hematology research.
However, the first international meeting focusing on new concepts in Bcell malignancies was held in 2014.
The second conference of this kind,
”2nd International Conference on
New
Concepts
in
B-cell
Malignancies”, took place in Estoril,
Portugal, September 9-11 2016 and
was of great interest for me as my
PhD project is focused on
characterization of immune cells in
B-cell lymphoma. The conference
provided a nice overview of the
cutting-edge research that is
happening in the field, while I also
had the opportunity to discuss my
project with young research
colleagues as well as with some of
the most experienced scientists in
the field. There was even room to
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discover the beautiful surroundings
of Estoril, and during dinners and
the time in-between science sessions one could get acquainted with
the other participants.
The conference was arranged by
Michael Hallek (Cologne, Germany),
Louis Staudt (Bethesda, USA) and
Andrei
Thomas-Tikhonenko
(Philadelphia, USA), all reputable
scientists working on hematological
malignancies such as lymphoma and
leukemia. The program was divided
into different sessions, extending
over three days. The sessions were
focused on a specific topic, in which
prominent scientists gave lectures.
Each session ended with a panel discussion, where those that had
presented their research sat down to
discuss the topic and answer questions from the audience. In addition
to oral presentations, new research
findings were presented at posters
and one evening was dedicated to
poster session.
Day 1 and the first session of
lectures, ”Molecular mechanisms of
B-cell neoplasms – from genome to
diagnostic tools and prognostic
prediction”, began with Riccardo
Dalla-Favera (New York, USA)

explaining how exome sequencing
has been a valuable tool to identify
genetic alterations in diffuse large Bcell lymphoma (DLBCL). This
method has been used to identify
specific genes that are thought to play
a role during development of the
disease. After this presentation, Louis
Staudt gave a talk, also focusing on
how genetic screening has made it
possible to reveal molecular mechanisms in DLBCL. The mapping of
an increasingly specific molecular
mechanism has opened up for the
possibility to design more effective
treatments to fight the disease. The
following presentation was given by
David M. Weinstock (Boston, USA),
who focused his lecture on so called
”double-hit” B-cell lymphoma that
can develop in patients that carry
two specific genetic alterations.
Patients with double-hit lymphoma
have poor prognosis when treated
with conventional chemotherapy.
Weinstock showed data from clinical
trials, where newly developed treatments yielded promising results, and
speculated in genetic changes that
could explain the increased activity.
The session ended with Jasmin
Bahlo
(Cologne,
Germany)
presenting the CLL-IPI project, a
consortium aiming to develop

prognostic tools for chronic
lymphocytic leukemia (CLL). In the
project, biochemical and clinical parameters had been taken into
account to divide patients into subgroups and thereby treat the individual patient with increased
efficiency.
In the next session, “Role of the
lymphoma microenvironment”,
several speakers focused on the
interplay between the immune
system
and
tumor
cells.
Immunotherapy is a treatment that
uses the body’s own immune system
to fight cancer. Gaining a deeper
understanding of how malignant
cells are affecting the immune
system, and vice versa, is of great interest for the development of new
and improved cancer therapy. Michael Hallek presented his research
on CLL, which indicated that nonmalignant immune cells surrounding the tumor cells played important
roles in the disease. Hans-Guido
Wendel (New York, USA) then gave
an exciting talk on how inhibitory
receptors expressed by both B and T
cells can prevent the immune system
from attacking and eliminating
malignant lymphoma cells. Peter
Borchmann (Cologne, Germany)
also focused his lecture on inhibitory
receptors and how blockade of the
inhibitory receptor PD-1 has been
very successful in the treatment of
Hodkin’s lymphoma.
Day 2 was also initiated with a session of oral presentations. In the session ”Cellular
and
other

immunotherapies for lymphoid
malignancies”, Ronald Levy (Stanford, USA) gave an interesting lecture
on how immunotherapy that targets
either the tumor cells or the immune
system has evolved as a promising alternative for treatment of lymphoma.
David Maloney (Seattle, USA)
explained how so called CAR T-cells
have been generated in order to get
the patient’s immune system to
attack tumor cells. With the CAR
technology, T cells can be taken from
a patient and be genetically modified
to attack proteins that are expressed
by tumor cells. Furthermore, Andrei
Thomas-Tikhonenko explained how
mutations can cause resistance to
specific CAR T-cells and that
development of biomarkers is important in order to predict this type
of resistance. The session was closed
by Margaret Shipp (Boston, USA),
who focused her talk on
immunotherapy that targets the
inhibitory receptor PD-1. Anti-PD-1
therapy has been successful in
various cancer types and Dr. Shipp
presented mechanisms that may
underlie these promising results.
The latter part of day 2 was
dedicated to poster session. In total,
47 posters were presented and they
had been divided into two sections
depending on whether the research
had biological or clinical focus. Since
I am doing biological research, my
poster was placed in that category.
During the poster session, some of
the prominent scientists guided
conference participants through the
posters. The guided tours were led by

David M. Weinstock and Andrei
Thomas-Tikhonenko, who went
from poster to poster with a group of
attendees and posed questions to the
person responsible for the respective
projects. I presented data from my
PhD project, which is focused on
characterization of immune cells in
follicular lymphoma. It was a good
exercise to present the poster in front
of a group of interested conference
participants and I got very valuable
feedback that I can carry with me in
the future work.
Day 3 was the last day of the
conference and was focused on talks
summarizing clinical trials for
hematological cancers that are
currently ongoing. Lastly, Louis
Staudt and Michael Hallek led a discussion on how the scientific
community should now concentrate
efforts to improve diagnosis and
treatment of CLL and lymphoma.
The conference ended at lunch and it
was then time to bring all new
knowledge back to Oslo.
Overall, the meeting was an excellent opportunity to increase the
knowledge
base,
exchange
experiences and initiate new collaborations. I left the conference with
new contacts, inspiration, ideas and
motivation to take my ongoing
projects to the next level. I am very
grateful for the grant from NBS,
which made it possible for me to take
part in this very productive meeting.
I can highly recommend others to
apply for a travel grant to attend an
inspiring scientific symposium.
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Forskere og modellorganismer i skjønn
forening
The Genetics Society of America (GSA) var vertskap da syv fremragende
samfunn for modellorganismer var samlet under et tak i Orlando, Florida.
The Allied Gentics Conference (TAGC) 2016 varte fem dager til ende og
trakk mer enn 3000 deltakere, 100 firmautstillinger, og en NBS sponset
doktorgradsstudent fra Molekylærbiologisk Institutt ved UiB.

B

iologisk forskning blir
stadig mer tverrvitenskapelig, ettersom man
benytter seg av kunnskap, ekspertise og ressurser innenfor ulike fagfelt. Dette har blitt svært

Orlando skyline.
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tydelig i genetikkens verden, som
med teknologiske nyvinninger og
fremragende forskningsresultater
har gjennomgått en revolusjon det
siste tiåret. Mye av fremgangen er
takket være våre uunnværlige

modellorganismer. Nå er det en gang
slik at vi forskere til tider kan være
noe navlebeskuende. For å skape en
arena for kunnskapsoverføring og
idemyldring mellom ulike forskningsmiljø fremmet GSA tanken om

TAGC 2016 ble arrangert på Marriott Orlando World Center som hadde et flott utendørs rekreasjonsområdet.

å samle individuelle modellorganisme-konferanser til et stort
fellesmøte. Med det var frøet sådd og
etter fire års planlegging kunne en
enestående samling av genetikere
møtes på Marriott World Center i
Orlando for å delta på TAGC 2016.
Konferansen kombinerte foredrag
om følgende modellorganismer: C.
elegans, ciliater, bananflue, mus,
gjær, sebrafisk, samt populasjons,
evolusjon og kvantitative genetikkmøte (PEQG). I tillegg ble det arrangert plenumforedrag, samt en
rekke tematiske workshops og
sosiale arrangementer. Med et fullstappet program på et attraktivt sted
var forholdene lagt til rette for
spennende interaksjoner og diskusjoner.
I den første plenumssesjonen benyttet direktør ved National Institutes of Health (NIH) Francis
Collins anledning til å fortelle om finansiering av modellorganis-

meforskning. Her avkreftet han
myten om at forskningsstøtten til
modellorganismer har blitt svekket
de siste årene, og viste til at prosjekter som inkluderer bananflue,
rundorm, sebrafisk og sporefrosk har
fått økt støtte fra NIH siden 2008.
Likevel, han innrømte at vi står ovenfor økonomisk utfordringer da den
statlige støtten i flere år har vært
under ønsket nivå. Deretter gikk han
over til å diskutere fremtidig støtte av
modellorganisme-databaser (MOD).
NIH har foreslått å integrere de forskjellige MOD i en felles portal, og
samtidig kutte støtten til hver enkelt
MOD med opptil 30%. Forslaget har
vakt sterke reaksjoner blant forskere,
som frykter at redusert støtte kan
komme til å svekke biokuratering og
genomannotering. Foredraget ble avsluttet med en presentasjon av det
nye NIH prosjektet «Big Data to
Knowledge (BD2K)», hvis formål er
å forbedre nytten av biomedisinsk
stordata.

Min bakgrunn er i molekylærbiologi hvor jeg har brukt gjær til å
studere N-terminal acetylering. Med
et bredt tverrfaglig program var det
naturlig å få med seg innlegg hvor
søkelyset var rettet mot andre
modellorganismer. Temaet til
molekylær- og kronobiolog Amita
Seghal ved Perelman School of
Medicine, UPenn, fanget interessen
til de mange oppmøtte. Vi bruker en
tredjedel av livet på å sove, men hvorfor sover vi, hvilken funksjon har
denne adferdstilstanden og hvordan
reguleres søvn av gener og nevroner?
Seghal og forskningsgruppen hennes
bruker bananfluer (D. melanogaster)
som modellsystem for å studere
molekylære mekanismer bak
døgnrytme, med spesielt fokus på
søvn. Men hvordan måler man søvn
hos en flue? Individuelle fluer plasseres i et glassrør, og når fluen er
aktiv vil den spankulere frem og tilbake inne i røret. Marsjeringen bøyer
en infrarødstråle som sendes mot
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Det sies at man ikke kan reise til Orlando uten å inkludere minst
fornøyelsespark. Valget falt på Epcot som har teknologisk nyvinning og kultur som tema. Den norske paviljongen inneholder blant
annet en kopi av Bryggen i Bergen.
røret, hvilket gir opphav til aktivitetsmålinger. Dersom fluen er ubevegelig
i mer enn fem minutter betraktes
dette som søvn, og dermed kan man
kartlegge fluens søvnmønster. På
denne måten har man funnet ut at
fluer foretrekker å sove om natten,
men tar seg gjerne en ettermiddagshvil. Videre er søvnbehovet til en
yngre flue betraktelig høyere enn hos
voksne fluer, hvilket samsvarer med
funn gjort i andre organismer.
Gruppen til Seghal har blant annet
studert hvordan søvnmangel tidlig i
livet påvirker voksen adferd. De fant
at yngre fluer lager relativt lite
dopamin, en neutrotransmitter som
fremmer våkenhet, og at mangel på
ungdommelig søvn påvirker
paringsatferd senere i livet.
Søvnfattige hannfluer hadde rett og
slett ikke draget på jomfruelige
hunnfluer, og fikk dermed sjelden utbytte for sine halvhjertete flørtefor-
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søk. På grunnlag av sine data har
Seghal og kollegaer fremsatt
hypotesen om at mangel på søvn tidlig i livet kan påvirke parings
nevronnettverk og adferd hos bananfluer.
En favoritt blant gjærforedragene
var arbeidet til Dr. Michael Costanzo
ved Donnelly Centre for Cellular and
Biomolecular Research, Universitetet
i Toronto. Han har sammen med et
stort tverrfaglig team brukt toppmoderne teknologi til å se på
sammenhengen mellom tusenvis av
gener i gjær (S. cerevisiae), og utarbeidet et detaljert genetisk interaksjonsnettverk. Costanzo ga et
innblikk i hvordan dette nettverket,
som på nåværende tidspunkt består
av mer enn 1 million interaksjoner,
kan brukes til å kartlegge cellulære
funksjoner. Gener som er en del av
samme biologiske prosess har en

tendens til å dele lignende genetiske
interaksjoner. Siden gener med lik
funksjon klynger sammen kan nettverket brukes til avsløre funksjonen
til ikke karakteriserte gener. Et annet
interessant funn var at negative og
positive genetiske interaksjoner er
funksjonelt forskjellige. Negative
interaksjoner er vanlig blant gener
som er ansvarlig for cellens normale
progresjon gjennom cellesyklus og
deling. Positive interaksjoner er derimot mer utbredt blant gener som er
ansvarlig for DNA translasjon og
RNA prosessering. Genetiske interaksjonsnettverk fra ulike arter seiler
opp til å bli et svært nyttig verktøy
for å forstå overgangen fra genotype
til fenotype, samt innenfor legemiddelutvikling.
Det rikholdige programmet inkluderte også tid til å betrakte de
mange posterne som var hengt opp.
Jeg bidrog med en poster om
metabolsk regulering av N-terminal
acetylering. Hvilke frukter man kan
komme til å høste av denne
symbiosen mellom forskere og
modellorganismer gjenstår å se.
Konferansen ga meg faglig påfyll og
muligheten til å stifte nye bekjentskaper, samt et etterlengtet avbrekk
fra regnfylte sommerdager i Bergen.

Welcome to the 53rd Norwegian Biochemical Society
Contact Meeting
Storefjell Resort Hotel, Gol
19-22 January, 2017
Enjoy winter at its prime, a great social atmosphere and stimulating science!

Aktuelt lesestoff
Lauer M: A Look at Trends in
NIH’s Model Organism Research
Support. Open Mike blogginnlegg
ved NIH, 14. Juli 2016.
Kayser M.S. et al.: A critical period
of sleep for development of courtship
circuitry and behavior in
Drosophilia. Science 344 (2014) 269
Costanzo M. et al.: The genetic
landscape of a cell. Science 327
(2010) 425 og http://www.thecellmap.org/

Organized by the NMBU-Ås local branch of NBS

Registration opens 3. October 2016

Webpage & registration www.biokjemisk.no/contact-meeting-2017/
Facebook event www.facebook.com/events/1075098442561995/

fikk vi servert franske småretter og
desserter samtidig som vi nøt den
fantastiske utsikten.

FORFATTER:
KATHARINA VESTRE,
INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, UNIVERSITETET I OSLO
E-post: katharina.vestre@gmail.com

Building the Cell
Med reisestøtte fra fra NBS fikk jeg muligheten til å oppleve den internasjonale konferansen Building the Cell, som ble arrangert i Paris 28. – 30.
september 2016. Det tverrfaglige programmet tok for seg alt fra enkeltcellenes grunnleggende egenskaper til utviklingen av en hel organisme

H

va kjennetegner liv?
Hvordan kan vi
studere alderdom?
Hvilke gener bestemmer hvor bananfluen plasserer
sine sanseorganer? Dette er bare
noen få av spørsmålene vi fikk
bryne oss på under møtet som ble
arrangert av French Society for Cell
Biology ved Pasteur-instituttet i
Paris. Konferansen var delt inn i 5
seksjoner med ulike tema, og gikk
over tre dager.

mulig å ta ved hjelp nye mikroskopimetoder. Vi fikk blant annet se
filmer av levende neutrofiler som beveget seg rundt i sine naturlige
omgivelser i øret og 3D-rekontruksjoner av nervenettverket til en
rottehjerne. Betzig diskuterte styrkene og svakhetene til ulike mikro-

Den første seksjonen handlet om
cellens form og cytoskjelettet.
Johanna Ivaska (University of Turku,
Finland) hadde en interessant forelesning om integriner, proteiner
som sitter på cellens overflate og
interagerer med molekylene utenfor
cellen. Metello Innocenti (Netherlands Cancer Institue) fortalte om
Arp2/3-komplekset som får aktinet i
cellen til å polymerisere seg. Mus
som mangler dette proteinkomplekset i huden får en psoriasis-lignende sykdom.
Dagen ble avsluttet med et
spektakulært foredrag av den amerikanske fysikeren Eric Betzig
(Janelia Farm Research Campus). I
2014 ble han tildelt Nobelprisen i
kjemi sammen med Stefan Hell og
William Moerner for utviklingen av
super-resolved fluorescence microscopy. Betzig demonstrerte hvilke
fantastisk detaljrike bilder det er
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Konferansens siste dag handlet
om cellebiologi i forbindelse med
sykdom og oppbygningen fra celler
til vev. Chiara Zurzolo (Institut Pasteur) holdt et spennende foredrag
om hvordan prioner (smittestoffer
bestående av proteiner) overføres
gjennom spesielle rørstrukturer mellom cellene kalt tunneling
nanotubes. Også andre typer misfoldede proteiner som er involvert i
nevrogenerative sykdommer kan bli
overført på denne måten. Kunnskap
om tunneling nanotubes er dermed
viktig for å forstå sykdommer som
Parkinson og Huntington.
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Institute Pasteur.

skopimetoder, og hvordan de
balanserer kravene til oppløsning,
hastighet og dybde. Han understreket også at vi trenger nye
metoder for å kunne tolke og systematisere denne enorme mengden
informasjon disse metodene gir oss.

Konferansens andre dag startet
med en seksjon om cellens fysikk og
modellering av celler. Her var den
tverrfaglige profilen til konferansen
spesielt tydelig, da mye av forskningen som ble presentert var resultat av tett samarbeid mellom
fysikere og biologer. For meg som
biokjemiker var det interessant å se
fysikernes vinkling, og jeg lærte mye
om hvordan mekaniske krefter
virker på proteinene og blir registrert
av cellene. Et annet nytt konsept jeg
ble introdusert for under denne seksjonen var «syntetisk biologi». Petra
Schwille (Max Planck Insititue of
Biochemistry, Tyskland) holdt et interessant foredrag om hvordan vi kan
bygge opp enkle biologiske systemer
fra grunnen og studere deres egenskaper.
Fordelen med denne
tilnærmingen er at vi kjenner til alle
komponentene i systemet, i motsetning til når vi studerer hele celler
som er vanvittig komplekse.

Da det ble lunsj var tiden inne for
at jeg skulle presentere min poster.
Det var utrolig inspirerende å få tilbakemelding på masterprosjektet
mitt fra så mange erfarne forskere.
Jeg fikk mange gode råd som jeg
absolutt vil ta med meg videre. Det
ble også litt tid til å se på andre postere og spørre om råd til hvordan vi
kan løse utfordringer vi har hatt med
våre studier.
Neste seksjon hadde tittelen «dynamics of intracellular compartments». Disse foredragene handlet
om hvordan stoffer fraktes inn og ut
av cellen. Spesielt interessant var foredraget til Margaret S. Robinson
(Cambridge Institute for Medical
Research) om hvordan cellen lager
vesikler ved hjelp av clathrin og
adaptor-proteinkomplekser. Dagen
ble rundet av med en flott konferansemiddag. I en båt på Seinen

Dagens høydepunkt var et svært
interessant foredrag fra keynote
speaker Rong Li (John Hopkins University, USA). Li presenterte et forskningsprosjekt der de brukte
gjærsopp til å studere aldring i celler.
Siden «mor-gjærsoppen» bare kan
dele seg et visst antall ganger før den
dør, er dette et elegant og enkelt
system for å studere hva som skiller
gamle og unge celler. Li viste
hvordan gjærsoppen deler seg på en
asymmetrisk måte som sørger for at
ingen proteinaggregater havner i
dattercellen. Dette fører til en gradvis
opphopning av proteinaggregater i
morcellen som etter hvert vil dø.
Konferansens siste to foredrag
handlet om hvordan cellene organiserer seg i et embryo, med eksempler fra zebrafisker og
bananfluer.
Jeg vil takke NBS for reisestøtten
som gjorde det mulig for meg å delta
på dette møtet. I løpet av de tre konferansedagene lærte jeg utrolig mye,
stiftet nye bekjentskaper og fikk
massevis av inspirasjon til å arbeide
videre med forskning. Merci
beaucoup!
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SENTER FOR
DIGITALT LIV
NORGE

Rune Kleppe

INGE JONASSEN,
COMPUTATIONAL BIOLOGY UNIT, INSTITUTT FOR
INFORMATIKK, UNIVERSITETET I BERGEN
Epost: inge.jonassen@uib.no

FORFATTERE:
RUNE KLEPPE,
COMPUTATIONAL BIOLOGY UNIT, INSTITUTT FOR
INFORMATIKK, UNIVERSITETET I BERGEN
Epost: rune.kleppe@uib.no

Inge Jonassen

Technologies
for Digital
Life
Senter for Digital Liv (DLN) har hatt sitt virke siden tidlig i vår og jobber
for å få til en solid satsing innen neste generasjons bioteknologi i Norge.
Ambisjonen er en faglig konvergens mellom biologi/medisin, de matematiske
vitenskapene, informatikk og ingeniørvitenskap, som skal gi en dypere forståelse av biologiske systemer og øke potensialet for innovasjon. For å få dette
til, må vi samle kunnskapsmiljøene som besitter nøkkelkompetanse og
tilbydere av teknologier som muliggjør tilstrekkelig datagenerering – de nasjonale infrastrukturene.

M

uligheter og samarbeid var derfor essensen på møtet
”Technologies for
Digital Life” i regi av senteret i
Bergen 20.-21. oktober. Dette første
møtet som samlet relevante norske
forskningsinfrastrukturer var bredt
og tverrgående – et startpunkt for å
jobbe mot fremtidige mål gjennom
en inkluderende og åpen prosess. Et
ønske var også å få en oversikt over
viktige biologiske og medisinske
(BMS) forskningsinfrastrukturer
nasjonalt og i tillegg samle en rekke
dyktige forskere som utvikler
metoder for bruk i modellering av
biologiske systemer.
Senteret er nytt og ikke alle
kjenner til DLN. Leder for arbeidsgruppe for kompetanse og infrastruktur, Inge Jonassen, introduserte
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derfor DLN og arbeidsgruppens
planer, samt sentrale spørsmål som
DLN ønsker svar på med nettverks-

Tonje Lien UiO) snakket om
statistiske metoder for analyse
av biologiske data.

møtet. Som eksempel på et DLN prosjekt presenterte prosjektleder
Anders Goksøyr (dCod 1.0) hva de
skal gjøre, hvordan de jobber og hva
som trengs av avanserte teknologier
for å generere tilstrekkelig data.
Dorothy Dankel presenterte konseptet ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), som ligger som
grunnstein i DLN arbeidet. Metoder
som kan frigjøre forskere fra sine tradisjonelle tankesett, slik som ”Walk
shop” ble også presentert. Norges
forskningsråd, ved Jacob Wang,
presenterte konvergens-ideen bak
etableringen av DLN og hvordan
senteret kan fungere som en nasjonal
plattform for samarbeid når vi nå for
alvor går inn i den 3. bioteknologiske
revolusjon.

Fatemeh Z. Ghavidel (UiB)
omtalte bioinformatiske analyser av genetikkdata og
proteomikkdata.
Nasjonale infrastrukturer
Kjenner vi til våre infrastrukturer og
hvilken instrumentering som er tilgjengelig? Er det enkelt å finne fram
til nødvendig informasjon for
brukere, eksperimentelle betingelser
og målemetoder? På møtet presenterte et brett spekter av nasjonale
infrastrukturer sine svar på noen av
disse spørsmålene. Agenda var organisert i sesjoner med tilhørende
diskusjoner – for ulike teknologier
for generering av biologiske data (se
tekstboks) og for den nasjonale infrastrukturen for bioinformatikk,
ELIXIR Norway. Den står sentral i
analyse av data som blir generert
ved disse plattformene, for å koble
nye data med eksisterende og for at
de skal lagres over lang tid.
Pågående arbeid i ELIXIR ble
presentert innenfor medisinsk og
marin bioinformatikk, samt den
mulige veien videre, der også en
norsk ISBE-node (Infrastructure for
Systems Biology in Europe) er inkludert. “Big data” er et buzz-ord for
tiden. Vi trenger infrastruktur som
kan håndtere og lagre stadig økende
mengder data, og som kan ekstrahere nyttig informasjon fra komplekse datasett).

Metoder for digitalt liv
Utviklingen av nye metoder og
”best-practices” er en nøkkel til
suksess for mange forskningsprosjekter. For DLN-lignende prosjekter
er innsamling og analyse av data tett
koblet, og prosessene kompliserte.
Man tenker seg at det begynner med
biologiske hypoteser som gir opphav
til eksperimenter med hensiktsmessig design og prøvebearbeiding.
Dette følges av data-generering og
prosessering og videre analyser og
modellering. Modellene gir i neste
omgang opphav til prediksjoner,
som må valideres og resultere i mer
raffinerte modeller. De ulike stegene
er tett koblet og prosedyrene
avhengig av hvilke datatyper man
genererer og hvilken modellering
man bruker. På møtet ble flere

Per Bruheim forklarte analyser
av metabolomicsdata.
metoder og betraktninger presentert
på den eksperimentelle siden, men
enda mer på analysesiden. Dette inkluderte hvordan data kan representeres og visualiseres, samt
modelleres med ulike matematiske
og statistiske metoder. Slike metoder
gjør det mulig å interagere med data
og ekstrahere nye sammenhenger –
integrere ulike datatyper. Valg av

metode for modellering har stor
konsekvens på hva man kan trekke
ut av sammenhenger og hvilke datatyper man trenger. Det er enorme
muligheter, men det er lite som er
”plug and play” enda. Her kan mye
gjøres – vi trenger å sikre kvalitet og
riktig bruk av verktøy (programvare) som utvikles og
mekanismer for å bevare de.
Infrastrukturer bør samkjøres bedre
Vi har ingen fellesportaler for synliggjøring av plattformer og å få
oversikt er til dels vanskelig i et
nokså fragmentert informasjonslandskap. Oversiktlig informasjon
må plattformene selv generere, men
kan ikke forventes å samkjøre sine
informasjonskanaler på egenhånd.
DLN kan spille en rolle her for BMS
infrastrukturer. Pris er et annet
spørsmål - Klarer de å holde seg
konkurransedyktig? Her må man
ikke undervurdere verdien av å ha
kompetanse lokalt/nasjonalt – særlig for spesialiserte prosjekter der
metodeutvikling
kan
være
nødvendig. Det er viktig å komme
tidlig i kontakt med infrastrukturene og i samtale med de
som skal analysere data, for å sikre
god eksperimentell design og
metodebruk.

Håndtering og deling av de økende
datamengdene er en global utfordring. I et samfunnsmessig perspektiv
bør vitenskapelige funn være åpne
og data gjort tilgjengelig etter det
såkalte FAIR-prinsippet (Finable
Accessible Interoperable Reusable),
på en måte som ikke hindrer innovasjon. Imidlertid er det ofte slik at
metadata (all nødvendig informasjon om prøver, instrumentering
og data-analyse) mangler eller er
utilstrekkelig beskrevet - forskere må
anerkjenne viktigheten av metadata.
Ansvaret hviler på enkeltforskere,
men i hvilken grad bør plattformene
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Den første dagen ble avsluttet med oktoberfest på kvelden etter en lang og intensiv dag.
oppmuntre og hjelpe forskere? I diskusjonene var det i stor grad enighet
om at plattformer og datainfrastruktur
må
opplyse
om
nødvendigheten av dette og hjelpe
forskerne til å dele data i tråd med
FAIR-prinsippene. Langsiktig bevaring av data kan skje gjennom
ELIXIR, men det må være i samarbeid med forskerne. Pr i dag har vi
ikke noe enhetlig system for
håndtering av data i forskningsprosjekter eller mellom infrastrukturer.
Løsningene ELIXIR gjør tilgjengelig
gjør det mulig å lagre, analysere og
dele data, også sensitive. På sikt vil vi
trenge løsninger som også integrerer
flere data-typer og metoder for analyser. Prosjekter må i større grad iberegne kostnader for administrasjon
av data, og bruk av infrastrukturer
som kan bidra til dette. Dette er noe
vi har begynt å jobbe med i DLN, vi
arrangerer bl.a. en workshop på
datahåndtering nå i november med
prosjektene.
Det ble løftet at infrastrukturene
og deres samvirke kan betraktes som
et økosystem. Dersom økosystemet
hadde hatt velfungerende pipelines
og støttet flyt av data mellom ulike
typer infrastrukturer ville det ha en
enorm merverdi for sluttbrukerne,
særlig for prosjekter som utvikler
komplekse systemmodeller. Her
ønsker DLN å legge til rette for å
bygge broer mellom infrastrukturer
på nasjonalt nivå. På europeisk nivå
har man initiativer som BioMedBridges, nå erstattet av CORBEL,
som fokuserer på samarbeid mellom
infrastrukturer som kan være en
modell for det videre arbeidet i
Norge også.
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Bruk europeiske initiativer
Det er nå ute en call for forskningsprosjekter å få tilgang til mange europeiske
BMS
forskningsinfrastrukturer gjennom portalen
for CORBEL. Norske forskere kan bli
bedre til å bruke de mulighetene
som finnes i det europeiske infrastrukturnettverk for å få tilgang til
state-of-the-art infrastruktur og
opplæring, for å få raske resultater
og for å bringe tilbake verdifull
kunnskap til forskningsgruppen.
DLN må samle kompetansemiljøer i digital bioteknologi
Senter for Digitalt Liv Norge skal
være en brobygger mellom bioteknologi/biologi og andre disipliner. På
bio-enden av spekteret er det ofte et
fokus på avansert vitenskapelig utstyr og state-of-the-art teknologi,
samt ferdigheter og kompetanse til
å utnytte infrastrukturen. Det er

viktig at den digitale siden blir inkludert og betraktes fra starten av
prosjektet – at planlegging av
datahåndtering og analyse integreres fra tidlige faser. Presentasjonene
illustrerte
denne
tilnærmingen og viste frem noen av
de tjenester og metoder som er tilgjengelige for forskersamfunnet.
Møtet tjente som et utmerket utgangspunkt for det videre arbeidet i
DLN når det gjelder viktige spørsmål knyttet til infrastruktur og
kompetanse, og vi er takknemlig for
alle som deltok med presentasjoner
og i diskusjonene (se http://www.digitaltliv.org for mer informasjon).
Senteret vil også være tilstede med
stand på kontaktmøtet på Storefjell
i januar og arrangerer nasjonale
møter, bl.a. Digitalt Liv konferansen
20-21. mars 2017, som vil være
relevant for flere NBS medlemmer.

Infrastrukturer presentert på møtet
Bioinformatikk (ELIXIR)
Centre for Big Data Analysis (Uni Research)
CELLMASS (cellecytometri)
EuroBioimaging
Human Brain Project
Infrastructure for industrial biotechnology (IRIS)
Infrastructure platforms – Biotechnology R&D (SINTEF)
Infrastructure for Systems Biology in Europe
National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine
NorOpenscreen
Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network
Norwegian Cancer Genomics Consortium
Norwegian Genomics Consortium
Norwegian NMR Platform
Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium
Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility
Norwegian Molecular Imaging Infrastructure
Norwegian Sequencing Centre
Norwegian Structural Biology Centre
NorProteomics/PROBE
UNINETT/SIGMA2

Hans Krokan er utnevnt
til Kommandør av Den
Kongelige Norske St.
Olavs Orden
Professor Hans Krokan ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU,
Trondheim, ble 2. november overrakt St. Olavs Orden for sin banebrytende medisinske
forskning. Hans var president i NBS i årene 1986-1988 og er æresmedlem i selskapet.
Under finner du noe av argumentasjonen som NTNU brukte da de forslo at Hans skulle
få denne utmerkelsen. NBS-Nytt gratulerer!

F

orskningen til Krokan
viser hvordan cellenes
arvemateriale (DNA)
blir reparert etter at
det har blitt skadet. Skader i DNA
oppstår både spontant, fordi
molekylet ikke er kjemisk stabilt,
og på grunn av fysisk (særlig
stråling) og kjemisk påvirkning
fra miljøet. DNA-skader som
ikke blir reparert fører til mutasjoner, som er den fundamentale
årsaken til kreftutvikling og
arvelige sykdommer. Krokan har
særlig bidratt til forståelsen av
hvordan enzymer i cellene
reparerer DNA-skader og har
sammen med sine medarbeidere oppdaget flere nye
enzymer. Enzymer
som
reparerer DNA beskytter ikke
bare mot kreft, men er også helt
avgjørende for immunsystemet,
som beskytter oss mot sykdomsfremkallende virus og bakterier.
I tillegg er DNA reparasjon viktig
i forebyggelse av for tidlig aldring
og noen kroniske sykdommer.
I sitt arbeid med DNA reparasjon har Krokan samarbeidet
med og publisert forskning med
ledende forskere innen sitt felt,
bl.a. professor Tomas Lindahl
som i 2015 fikk Nobelprisen i
kjemi. I senere år har han
sammen med sine medarbeidere
gitt viktig ny innsikt i hvordan

Fra venstre: fylkesmann Brit Skjelbred, Krokan, Krokans kone Ruth Haaland Krokan,
dekan Björn Gustafsson.
mutasjoner som fører til lymfekreft i forløperne til antistoffproduserende celler («B-celler»)
oppstår.

200 vitenskapelige artikler i
internasjonale tidsskrifter og
bøker, for en stor del i topprangerte tidsskrifter.

I tillegg til sin DNA forskning
har Krokan hatt en viktig rolle i
legemiddelutvikling basert på
omega-3 fettsyrer i en periode
der han var forskningssjef ved
Norsk Hydro Forskningssenter.
Legemiddelet som ble utviklet
brukes i dag i store deler av
verden til forebyggelse og behandling av hjertesykdom.
Krokan er blant de internasjonalt
mest siterte forskerne innen sitt
fagområde og har publisert over

Krokan har forøvrig vært en
vesentlig bidragsyter i etableringen av medisinstudier i
Tromsø og Trondheim, har
veiledet 25 doktorgradskandidater from til fullførte doktorgrader. Han var den første
professor i molekylærgenetikk i
Trondheim og har hatt stor betydning for utvikling av fagområdet. Han har også ytet stor
frivillig innsats innen vitenskap
og i kulturlivet.

Av tidligere hedersbevisninger
Krokan er tildelt kan særlig
nevnes Anders Jahres Store
Medisinske Pris (delt med Erling
Seeberg i 2004) og 2008 Kong
Olav Vs Kreftforskningspris
(2008). Krokan ble i år 2000 innvalgt som medlem i European
Molecular Biology Organization (EMBO), et medlemskap
som henger meget høyt. Han er
også innvalgt i Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab,
Det Norske Videnskaps-Akademi
og Norges Teknisk-Naturviten
skapelige akademi.
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Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

NBS reisestipend 2016

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Mastergradstudenter og stipendiater som er NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter og kurs. Søkere må
delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Stipendet er begrenset oppad til 10.000 NOK for europeiske konferanser og kurs og
15.000 NOK for konferanser og kurs utenfor Europa. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. Vi oppfordrer også våre
medlemmer til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må innleveres før reisens start.
Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges originaldokumentasjon dvs. (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare
finnes i elektronisk form må dekning av utgiftene dokumenteres ved bankutskrifter. Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som
egner seg til trykking i NBS Nytt og gjerne legge ved bilder. Se for øvrig mer informasjon om skriving av disse referatene på side 39 i
NBS-Nytt 2/2016.
Søknaden må inneholde:
1) Budsjett med angivelse av beløpet det søkes om.
2) Faglig begrunnelse for å delta
3) Anbefaling/uttalelse fra veileder (hvis flere fra samme gruppe søker må veileder angi prioritering).
Søknadene sendes til: Tom Kristensen på epost: tom.kristensen@ibv.uio.no
Alternativt per post til:
Professor Tom Kristensen
Generalsekretær NBS
Institutt for biovitenskap
Universitet i Oslo
PB 1041 Blindern
0316 Oslo, Norway

Skal du ansette medarbeidere?
Gratis utlysning i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS
NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge.
Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til Generalsekretæren (tom.kristensen@ibv.uio.no) som legger
utlysningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.
Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om
ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rrresearch.no.
Ledig post. doc. stilling ved Universitetet i Bergen
En post. doc. stilling er ledig hos NN
Søknadsfrist: Dato
For mer informasjon om stillingen se NBS hjemmesider.
NN kan kontaktes på telefon (telefonnummer) eller med e-post (adresse)

