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Fra 19. til 22. januar 2017 ble NBS Kontaktmøte avholdt for 53. gang. Rundt
260 deltakere var samlet på Storefjell til spennende foredrag, nettverksbygg-
ing og festlig lag. Møtet ble åpnet av Gustav Vaaje-Kolstad på vegne av ar-
rangementskomiteen fra Ås. I år var det spesielt gunstig for MSc og PhD
studenter å delta, da prisen var satt betraktelig lavere for disse. Dette hadde
nok hatt en viss effekt, selv om vi skulle ønske oss enda flere møtedeltakere.
Vi vil oppfordre alle til å støtte opp om Kontaktmøtet da det er en viktig
møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling for det norske miljøet
rundt biokjemisk forskning. Her er biokjemi å forstå i videste mulige betyd-
ning, da dette er møtet hvor du får høre topp forelesere i emner som spenner
fra genetikk, plantebiologi, kreftforskning og enzymkinetikk til immunologi,
mikrobiologi og bioinformatikk. Les mer på side 6

Forskerne bak den nye studien håper resultatene kan
bidra til ny kreftbehandling og til å synliggjøre
viktigheten av bananfluer i kreftforskning. ”Dette hadde
ikke vært mulig uten et så bra samarbeid som vi har
hatt,” forteller Nadja Katheder, stipendat og førstefor-
fatter på studien som ble publisert i Nature i januar i ar
(Nature 541(2017) 417-420). Les mer på side 24

Høsten 2014 var jeg med i
sesong 2 av Folkeopplysningen,
et opplysningsprogram på 
NRK med fysiker Andreas Wahl
som programleder. I denne 
se son gen tok de for seg 
ulike ”fenomener”, deriblant
vaksineskepsis.  Det var i dette
programmet jeg ble spurt om å
bidra. Andreas og jeg skulle stå
på et laboratorie og lage 10000

doser HPV vaksine sammen og snakke om hva vaksiner
inneholder. Programmet ble sendt i beste sendetid en
søndag i høstferien og ble veldig bra. Men mange timer
med opptak ble til snaue 3 minutter på TV, og behovet
for mer taletid meldte seg. Les mer på side 19
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Fantastic winter meeting!
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Velkommen som leser av årets første NBS-Nytt. Hver gang årets første nummer går i trykken har vi nylig avsluttet
et Kontaktmøte og The Scientist har publisert sin oversikt over forrige års ”10 Top Retractions”. Du kan lese et fyldig
referat fra Kontaktmøtet og Generalforsamlingen på de neste sidene. En kort omtale av ”10 Top Retractions” finner
du nedenfor, mens hele artikkelen og tilsvarende artikler fra tidligere år finner du ved å google  ”Top 10 Retractions”.  

I oppsummeringen av fjoråret fremgår det at det i 2016 var mer enn 650 tilbaketrekninger. På toppen av ”versting
lista” står Jim Cheng, en kreftforsker i Florida. Han fikk i fjor trukket 19 artikler fra Journal of Biological Chemistry.
Det hele startet med at Cheng selv ba om at det ble gjort en oppretting i en av disse artiklene. Da tidsskriftet ba om
å få se rådata som var grunnlag for endringen og Cheng ikke ville sende dem til tidsskriftet, startet opprullingen av
disse sakene.

Nummer to på denne lista omtales som alle forskeres mareritt. En forskergruppe fikk ikke godkjent sitt manuskript
for publisering etter kritikk av arbeidet i fagfellevurderingen. Noe senere oppdaget forskerne at arbeidet ble publisert
av en av reviewerne i Annals of Internal Medicine, det samme tidsskriftet som opprinnelig hadde avslått publisering
av arbeidet. 

I min forrige lederartikkel skrev jeg at USA nylig hadde valgt ny president og at jeg knapt visste hvilke ord jeg skulle
bruke for å beskrive utfallet av det valget. Det gikk ikke mange dagene etter innsettelsen før den nye presidenten
gjorde ting som ble møtt med sterk kritikk nær sagt verden over. Mer om det lenger bak i bladet. 

I dette nummeret finner du ellers omtale av to norske artikler i Nature med Arne Klungland og Tor Erik Rusten
som seniorforfattere. Kåre Norum har skrevet en artikkel om at det nå er 50 år siden oppdagelsen av en familiær
LCAT (lecithin cholesterol acyltransferase) mangel og Tone Fredsvik Gregers har en omtale av sin bok ”Alt du bør
vite om vaksine”. I det forrige nummeret hadde Åsmund Eikenes en omtale av sin bok ”Handboka”. Jeg synes det
er flott at biokjemikere/cellebiologer utgir slike bøker og håper å se flere eksempler på dette i årene fremover.

Ellers i dette nummeret er det en artikkel om strålingsfare, referater fra diverse fagmøter og omtale av nye doktor-
grader, samt de faste spaltene Ordkløveri, Biorabiaten og Arnts biostreker. Jeg takker alle bidragsytere til dette
nummeret. Til slutt vil jeg takke Bjørn R. Pedersen som også dette året blir fast annonsør på side 2 i bladet. 

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

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

NBS-nytt nr.                  Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
       2                     22. mai                                   12. juni3
       3                     1. august                               11. september
       4                     6. november                           27. november

We all know that the best biochemical event of the year is the NBS winter meeting, and the 2017 meeting was really
remarkable! The plenary lectures were excellent and the high quality science was presented by speakers that also
focused on the audience. Through the minisymposia and posters we got the essence of projects and expertise across
Norway and we could also appreciate that the latest recruits have a lot of talent. Even the commercial exhibitors
were ingenious and significantly contributed to the success of the meeting. Thanks to our colleagues at NMBU for
good organization and selection of themes. Soon after the first presentations it was clear that the program was 
meeting the expectations, but we nevertheless felt that there was room for more colleagues sharing and enjoyed this
program. We have discussed before the challenges of segmentation of the classic disciplines such as Biochemistry,
leading to high demands in order to keep pace with increasing number of specialized technologies and concepts,
omics approaches and specific conferences. Paradoxically, one of the issues that became very apparent in this years’
presentations at the winter meeting was that the often discussed confrontations in the field, e.g. between omics/big
data/fishing expeditions in one direction and basic/mechanistic and functional based-research in the other, are
actually disappearing. We see that leading labs often perform groundbreaking discoveries by working in both
directions, and those with the strongest background in biochemistry dare to tackle pathways as much as
biomolecules in detail. Even the good old metabolism - probably not our favorite subject when we had to learn it -
is now embedding many big projects, from the understanding of host-microbial interactions to discovering cancer
biomarkers and therapies. This years’ lectures also exposed the integrative power of bioinformatics. 

I hope that more junior and senior researchers can enjoy our successful winter meetings in the future, benefiting
from high quality science and innovation and from opportunities for collaboration and connections. We should all
use our labs and local NBS sections to recruit new members and to plant the seeds that encourage attending next
meeting. Finally, I would like to welcome the new leaders of the local NBS sections Rune Kleppe (Bergen) and Lene
Melsæther Grøvdal (Trondheim), and to thank Øyvind Halskau and Atle van Beelen Grandlund for the great work
they have done during their term. Happy 2017!
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CRISPR, 
KARBO -
HYDRATER OG 
SKREM MENDE 
OPPLEVELSER 
PÅ STOREFJELL!

Fra 19. til 22. januar 2017 ble NBS Kontaktmøte avholdt 
for 53. gang. Rundt 260 deltakere var samlet på Storefjell 
til spennende foredrag, nettverksbygging og festlig lag. 
Møtet ble åpnet av Gustav Vaaje-Kolstad på vegne av 
arrangementskomiteen fra Ås. I år var det spesielt 
gunstig for MSc og PhD studenter å delta, da prisen 
var satt betraktelig lavere for disse. Dette hadde 
nok hatt en viss effekt, selv om vi skulle ønske oss 
enda flere møtedeltakere. Vi vil oppfordre alle til å 
støtte opp om Kontaktmøtet da det er en viktig 
møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling 
for det norske miljøet rundt biokjemisk forskning. 
Her er biokjemi å forstå i videste mulige betydning, 
da dette er møtet hvor du får høre topp forelesere i 
emner som spenner fra genetikk, plantebiologi, 
kreftforskning og enzymkinetikk til immunologi, 
mikrobiologi og bioinformatikk. 
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Å
rets program inneholdt 
mange gode foredrags-

holdere som gjorde
emnene forståelige for

et bredt publikum. Første plenums-
foredrag var ved Thomas Helleday
fra Karolinska Instituttet i Sverige.
Han holdt et engasjerende foredrag
om hans ønske om å behandle kreft
og hans idé om å angripe kreftens
fenotype i stedet for genotype.
Helleday forklarte at onkogener gir
replikasjonsstress og hvis man kan
hemme DNA-reparasjon i disse cel-
lene, vil det resultere i celledød. Som
eksempel viste han til gruppens
arbeid med en PARP-hemmer som
dreper kreftceller med BRCA1/2
mutasjon. Denne hemmeren er nå i
bruk for eggstokkreft med metas-
tase. Helleday pekte på problemene
med persontilpasset medisin, som
kun virker for en liten gruppe
mennesker, og som ikke tar høyde
for heterogene kreftsvulster. Hva om
vi heller kan lete etter en behandling
som kurerer og som virker på
heterogen kreft for alle pasienter?
Dette høres ut som et utopisk mål,
men Helleday mente at det kan være
mulig ved å hemme et ikke-es-

sensielt enzym for å gi DNA-skade
som igjen dreper cellene. Forsk-
ningsgruppen hans har funnet frem
til en hemmer av MTH1 som de
håper skal kunne fungere på denne
måten og hvor man nylig har startet
fase I klinisk utprøvning.

Torsdagens andre foredrag i
plenum skulle vært holdt av Vincent
J. Lynch med den nysgjerrighetspirr-
ende tittelen ”Why elephants don’t
get cancer”. Dessverre meldte Lynch
avbud på kort varsel, men Eivind
Valen fra UiB steppet inn og holdt et
flott foredrag om hva funksjonen av
genomets svarte materie er. Hans
mål var å finne funksjonen til lange
ikke-kodende RNA (lncRNA). For å
få dette til, måtte han definere trans-
kriptomet og annotere for å kunne
skille kodende fra ikke-kodende se-
kvenser. Til slutt kunne han fjerne et
og et av disse lncRNA-ene og se etter
en funksjon ved å studere avvik i ut-
viklingen hos zebrafisk. Selv om det
ikke lykkedes å finne en konkret
funksjon til noen av disse med ut-
vikling som read-out, lærte han mye
underveis som han delte med oss.

Emmanuelle Charpentier fra Max
Planck Institute for Infectious
Biology i Berlin holdt ”The 2017
FEBS National Lecture” om CRISPR-
Cas9 og fortalte oss noe om bak-
grunnen for denne oppdagelsen som
åpner utallige muligheter for forsk-
ning fremover. Charpentier har fått
mye oppmerksomhet etter denne
oppdagelsen og er spådd som en
fremtidig nobelprisvinner. Charpen -
tier understreket at dette gjennom-

Tage Thorstensen takker Emmanuelle
Charpentier for foredraget.

Bildene fra Kontaktmøtet er tatt av Lise Øverland og Aniko Varnai fra Ås, 
samt redaktøren.  Du finner ca 200 bilder fra møtet på hjemmesidene til NBS
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bruddet er et eksempel på at man
fortsatt kan gjøre viktige oppdagelser
uten å bruke annet en standard tek-
nikker, at et prosjekt som først ikke
ledet noe sted kan bli svært vellykket,
og at basalforskning kan gi oppdag-
elser med enormt anvendelses-
potensial. I foredraget viste
Char pentier til de mange ulike ty-
pene av CRISPR-Cas og til at det er
350 bakteriearter som har CRISPR-
Cas9 og at flere av disse også kan
være til nytte i forskningen.
Charpentier minnet oss på verdien
av å se på ulike bakteriearter og ikke
bare se på E. coli som modell for alle
bakterier, da risikerer man å gå glipp
av mye nyttig!

Fredagen startet med et foredrag
sponset av The Centre for Digital Life
Norway holdt av Ines Thiele fra Uni-
versity of Luxembourg. Thiele
studerer hvordan diett og tarmflora
påvirker metabolismen. Gruppen
hennes bruker genomsekvenser og
tilgjengelige nettbaserte ressurser til
å lage stokiometriske matriser for
ulike næringsstoffer og anvende be-
grensninger definert fra literaturen
for å komme frem til en modell. Blant
annet kan de modellere inter-
aksjoner mellom diett, vert og tarm-
flora hos menneskeliggjorte mus på
ulike dietter. In silico kan man så
gjøre disse musene knockout for
ønskede gener og forutsi hvordan
disse vil ha det med eller uten
normal tarmflora. Man også lage
kimfrie mennesker (germ-free
humans) in silico og modellere deres
respons på endringer i diett og
tilførsel av mikroorganismer!

Ralph Bock fra Max Planck In-
stitute of Molecular Plant Physiology
i Potsdam-Golm, Tyskland, lot oss ta
del i hans forskning på kloro-
plastgenomet og transformasjon av
plastider for å lage transplastomiske
planter. Transformasjon av plastid
gjøres ved hjelp av en partikkelpistol

ladet med gullpartikler for å skyte
fremmed DNA inn i planten. For-
delene med å bruke kloroplast -
genomet er at det gir høyt
proteinuttrykk, som ikke påvirkes av
epigenetikk eller posisjon av DNA.
Kloroplastgenomet arves også kun
fra morssiden og altså ikke gjennom
pollen, noe som gjør krysningene
enklere å kontrollere. Bock viste at
hans gruppe hadde optimalisert
plastidtransformasjon for tomat, noe
som tidligere kun var mulig med to-
bakksplanten. Denne teknologien
kan brukes til å gi spiselig frukt nye
egenskaper. For eksempel er tomater
fulle av lykopen som gir rød farge.
Ved å sette genet for lykopen β-sy-
klase inn i tomatens plastidgenom
blir lykopenet omdannet til β-
caroten, forløperen til vitamin A.
Tomatene ser da mer oransje enn rød
ut når de er modne og kan brukes
som en kilde til vitamin A, noe det er
mangel på i store deler av verden. Til
slutt viste Bock at man kan få til
horisontal utveksling av plastider
gjennom poding. N. tabacum er
enkel å gjøre plastidtransformasjon
på, men inneholder som kjent
nikotin, noe som ikke er ønskelig i
alle sammenhenger. Den beslektede
N. glauca lager ikke nikotin, men der
er ikke plastidtransformasjon mulig
i øyeblikket. Bock viste da at de kan
gjøre plastidtransformasjon på N.
tabacum og pode denne på N.
glauca, og så gjøre en dobbelselek-
sjon slik at man ender opp med N.
glauca planter som har fått plastider
fra N. tabacum. På denne måten fikk
Bocks gruppe N. glauca til å
produsere pigmentet astaxanthin,
som brukes i lakseoppdrett for at
fisken skal bli rød i kjøttet.

Sophien Kamoun fra The Sains-
bury Laboratory i Norwich, Stor-
britannia, snakket om plante-
 pato gener og deres interaksjon med
vertsplanten. Spesielt var han opptatt
av de ekstremt store genomene til

filamentous plantepatogener og
deres effektormolekyler. Disse
mikrobene skiller ut effektor -
molekyler som endrer planten til
deres fordel. Planten svarer med å til-
passe sine intracellulære immunre-
sponser og dermed er effektor-
 molekylene hele tiden under selek-
sjon. Kamoun brukte potetpesten,
som skapte hungersnød i Irland, som
eksempel for å vise at genom-
arkitekturen henger sammen med
virulens. Han observerer at ube-
slektede patogene linjer konvergerer
mot genomarkitektur med to ulike
hastigheter slik at de raskt kan til-
passe seg til plantearter som har blitt
resistente og av og til kan bytte vert.
Blir patogenene for spesialisert, er
det nemlig vanskelig å bytte verts-
organisme. 

Gideon Davies fra University of
York holdt et meget underholdene
foredrag om karbohydrater og
karbohydrat-aktive enzymer. Han
åpnet med å si “I’m the carbohydrate
guy at this meeting and everybody
hates carbohydrates!” Altså ingen
enkel oppgave å få publikum inter-
essert, spesielt når det skulle handle
om stereokjemi og kartlegging av
hvordan enzymer gjennomfører
katalyse, men dette klarte Gideon
med glans! Vi fikk en forståelse av at
ved å studere hvilken konformasjon
sukkermolekylene er i under kata-
lysen, kan man også designe
hemmere for disse enzymene. Gi-
deon snakket også om betydningen
av modifikasjon av proteiner med O-
GlcNAc og hvordan dette er en dy-
namisk prosess, som foregår på
tusenvis av proteiner inni cellen.
Siden O-GlcNAc settes på samme
serin og threonin som fosfat, kan
man bruke hemmere mot OGA,
enzymet som fjerner O-GlcNAc, til å
hindre fosforylering. Dette kan være
nyttig i tauopatier hvor man ser at
proteinet Tau kan være enten fos-
forylert eller modifisert med O-
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GlcNAc og at lavere fosfotyler- r ings -
status henger sammen med flere
levende og aktive nevroner. 

Mange av foredragsholderne
brukte referanser til nyhetsbildet i
sine foredrag, og spesielt til innsett-
elsen av ny president i USA. I fo-
redraget til Marianne Fyhn fra UiO,
ble dette spesielt aktuelt da det
handlet om hvordan hjernen lagrer
skremmende opplevelser. Fyhn viste
hvordan hennes gruppe bruker op-
togenetikk til å finne de nevrale

kretsene, som er ansvarlig for om
rotter står helt stille eller flykter fra
et rovdyr som nærmer seg fra oven.
Ved å injisere virus som koder for en
lyssensitiv ionekanal i et spesifikt
hjerneområde, kan man stimulere
disse nevronene med lys og
observere effekten på atferd. På
denne måten kan man  finne ut av
hvilke nevrale kretser som er
involvert. Videre snakket Fyhn om
langtidshukommelse og hvordan
barnehjernen er plastisk under ut-

viklingen, men voksnes hjerne ikke
har samme plastisitet. Dette satte
hun i sammenhenge med
perinevrale nett, som er spesialiserte
ekstracellulære proteiner rundt
nevronene og blant de mest stabile
proteinene i hjernen. Fyhn viste at
ved å bryte ned disse perinevrale
nettene med hjelp av chondroitinase
ble langtidshukommelsen om en
ubehagelig hendelse som et lett
elektrisk sjokk borte. Forhåpentligvis
vil ikke innsettelsen av ny president
i USA, mens Fyhn holdt sitt foredrag,

bli stående som et skremmende
minne for Kontaktmøtedeltakerne.

Eric Martens fra University of Mi-
chigan Medical School holdt det siste
plenumsforedraget som handlet om
human tarmflora og hvordan
bakterier i tarmen gjør det mulig for
mennesker å bryte ned andre po-
lysakkarider enn stivelse. Stivelse be-
står kun av en type sukkermolekyler
med bare to ulike koblinger.
Bakteriene i tarmen vår har enzymer

som kan bryte ned komplekse po-
lysakkarider bestående av mange
ulike typer karbohydrater og med
flere forskjellige koblinger. De mest
komplekse er slim-glykoproteiner,
som består av mange ulike
sukkermolekyler med ulike kob-
linger, og som det trengs opp til 60
ulike enzymer for å bryte ned.
Martens observerte en omvendt
sammenheng mellom gener som
kodet for enzymer som bryter ned
mucus og de som bryter ned cel-
leveggen til planter. Hypotesen hans
var derfor at i fravær av stivelse vil
bakterier som bryter ned slim få en
oppblomstring på bekostning av
dem som bryter ned stivelse. For å
studere dette brukte han kimfrie
mus som først fikk kolonisert
tarmen med en fiberrik diett. Etter at
disse så ble satt på en fiberfri diett,
så man at tarmfloraen endret seg og
bakteriene som bryter ned mucus
blomstret opp og det beskyttende
slimlaget i tarmen ble kraftig brutt
ned.

Vintermøtet gir unge forskere
mulighet til å øve seg på å holde både
foredrag og posterpresentasjon. Det
var 69 minisymposieforedrag og 52
postere som dekket alle de ulike fag-
områdene deltakerne representerer.
På lørdagens mottakelse ble det delt
ut tre posterpriser. Førsteplassen
gikk til Simeon Rossmann fra
NMBU, andreplassen til Baiba
Kurena fra OUS og tredjeplassen til
Sascha Pust fra OUS. Blant
minisymposiene var det også en bolk
satt av til en workshop om undervis-
ning ledet av Winnie Eskild fra UiO
og Anders Goksøyr fra UiB. Denne
var godt besøkt og deltakerne fikk
høre om arbeidet FEBS gjør innen
undervisning og hvordan aktiv
læring benyttes ved UiB. Videre fikk
deltakerne prøve seg på mulige nett-
baserte verktøy for å legge inn små
kunnskapstester i forelesningen, eller

Marianne Fyhn.
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hvor studentene kan stille spørsmål
og diskutere. Vi opplevde at man i
alle fall er avhengig av rask og stabil
nettilgang for at dette skal være
nyttig! Til slutt fikk deltakerne også
prøve seg på en low-tech variant hvor
pappbrikker med strukturtegninger
av ulike aminosyrer skulle parres
med riktig navn og kjemiske egen-
skaper. Det vil være spennende å
videreføre en undervisningsworks-
hop på neste Kontaktmøte!

Også i år var utstillerne flinke til å
lokke oss til sine stands, med kon-
kurranser, vafler og spennende nye
produkter. Standen til Saveen Werner
vant prisen som møtets beste, med
Nerliens Meszansky og VWR på delt
annenplass. Benthe  Østhagen fra
VWR fikk ærespris for sin innsats
med nesten kontinuerlig møtedeltag-
else siden 1978! 

Kontaktmøtene er også en gyllen
anledning til å diskutere nye inn-
trykk fra foredragene med gamle og
nye bekjentskaper på skitur. Dess-
verre var føreforholdene i år heller
dårlige med plussgrader og is rundt
hotellet. Enkelte fikk likevel tatt noen
runder på ski, mens andre benyttet
seg av hotellets svømmebasseng og

utendørs boblebad eller deltok på
NBS generalforsamling. Der var det
faktisk flere oppmøtte enn på mange
år, 16 stykker! I tillegg til å gå gjen-
nom styrets og lokallagenes ak-
tiviteter, ble det igjen diskutert hva
som bør gjøres for å holde medlem-
stallet oppe. Vi var enige om at lo-
kallagene må gjøre en spesiell
innsats her, spesielt mht rekruttering
av studenter. Lokallaget i Oslo har
hatt vellykkede arrangementer med
grillfest på starten av sommersemes-
teret. I tillegg skal Tom Kristensen
sende ut bunker med NBS-nytt, som
hvert lokallag kan legge rundt på
arbeidsstedet. Det nye online
påmeldingssystemet på NBS nett-
sider ser til å ha hjulpet, ettersom
medlemstallet økte med 10% i 2016.
Det ble vedtatt at studenter som
søker om reisestipend, må ha vært
medlemmer av NBS i minst en
måned, og det kan tildeles rei-
sestipend én gang i løpet av master-
studiet og én gang i løpet av
Phd-studiet. Med søknaden må det
vedlegges anbefaling fra et NBS-
medlem med nær tilknytning til
studentens prosjekt. Dette tilbudet
må lokallagene huske å informere
om ved rekrutteringen av nye
studentmedlemmer. Det ble også

diskutert hvordan vi skal få flere til å
delta på Kontaktmøtet og vi opp-
fordrer spesielt gruppelederne til å ta
i et tak og få med seg så mange som
mulig. 

Som alltid var det nok energi igjen
til en flott bankettmiddag og
påfølgende fest på lørdagskvelden.
Bankettmiddagen inneholdt nydelig
reinsdyrfilet, taler og morsomme
innslag, inkludert et lite show av
komikeren Christian Mikkelsen.
NBS-flagget ble høytidelig overrakt
til Arne Klungland på vegne av neste
års arrangementskomité fra Oslo. Og
med det vil vi si tusen takk til ar-
rangementskomitéen fra Ås for godt
gjennomført møte. Vi gleder oss til
NBS Kontaktmøte 2018 på Hafjell!

Arrangementskomiteen takkes.

Christian Mikkelsen.

Storefjell 2016
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Referat fra generalforsamling
for Norsk Biokjemisk Selskap
Storefjell Turisthotell, lørdag 21. januar 2017 kl. 11.00.

I alt 16 NBS-medlemmer deltok på generalforsamlingen

Dagsorden:
1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.
2.  Styrets beretning. Denne ligger som eget dokument på nettsidene. I forbindelse med hva som står der om NBS-Nytt, kan det
     fortelles at Tore Skotland fortsetter som redaktør i 2017, men på sikt trenger selskapet en ny redaktør. Det er fint om 
     passende personer kan identifiseres i lokalmiljøene. Med tanke på omkostningene forbundet med trykking og utsending av
     NBS-Nytt ble det foreslått å utføre en meningsmåling om medlemmene foretrekker NBS-Nytt i trykket form eller om 
     pdf-format er et tilfredsstillende alternativ.
3.  Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend.

Generalsekretæren foreslo tre tiltak for å oppnå en viss innstramming av utbetalingene. De tre tiltakene ble godkjent 
ved avstemning.

a)  Et medlem kan tildeles reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i løpet av phd-studiet.
b)  Man må ha vært medlem av NBS i 1 måned før man kan tildeles reisestipend (her ble det overlatt til styret å avgjøre hvorvidt
      karenstiden skulle være 1, 3 eller 6 måneder). Generalsekretæren har valgt å begynne forsiktig og setter den foreløpig til 1 
      måned.
c)  Anbefalingen som følger søknaden skal være undertegnet av et NBS-medlem med nær tilknytning til studentens prosjekt,
      fortrinnsvis hovedveileder
a)  og c) ble enstemmig vedtatt, mens ett medlem stemte mot pkt. b. 

Orienteringssaker
4.   FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
      Redegjørelsen la spesielt vekt på begivenhetene som førte til at 2016-FEBS-møtet i Tyrkia måtte avlyses og til at foreningens
      kasserer, Alan Fersht, trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning.
5.   Rapporter fra lokallagene.
      Representanter for lokallagene i Ås, Oslo, Bergen og Trondheim redegjorde for møteaktiviteten i lokallagene og for tiltak for
      verving av nye medlemmer. I diskusjonen ble det spesielt fremhevet at alle medlemmer bør gjøre en innsats for at kolleger
      melder seg inn og deltar på kontaktmøtene. Det ble foreslått at man oppretter et ”gruppemedlemskap” hvor gruppeledere 
      kan melde inn gruppemedlemmer en bloc, mot en viss reduksjon av medlemskontingenten. Styret vil arbeide videre med 
      dette forslaget.
6.   Kontaktmøtet 2018: Arrangementskomiteen fra Oslo forteller.
      Neste års møte vil avholdes på Hafjell. Arrangementskomiteen er i ferd med å skaffe plenumsforedragsholdere. Disse vil bli
      presentert fortløpende på NBS hjemmeside og i NBS-Nytt.
7.   Arrangør av NBS Kontaktmøte 2019: Det er Trondheim som står for tur! 
      Arbeidet med å sette sammen en arrangementskomité er i gang. Møtet vil trolig holdes i Røros eller Oppdal.

Eventuelt
I lys av den mulige økningen av medlemstallet ble det diskutert hva dsom kan gjøres for å holde medlemstallet oppe, og gjerne
øke det ytterligere. Lokallagene må trå til her, spesielt mht rekruttering av studenter og det kan blant annet fristes med tilbudet
om reisestipend.  Lokallaget i Oslo har hatt vellykkede arrangementer med grillfest på starten av sommersemesteret.  I tillegg
skal Tom sende ut bunker med NBS-nytt, som hvert lokallag kan legge rundt på arbeidsstedet. 

Oslo 23. januar 20170,5

Tom Kristensen, generalsekretær
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Histone marks
regulate maternal-
to-zygotic transition
A collaborative study from the Oslo University Hospital/University of Oslo and Ludwig Cancer Research,
San Diego (Dahl et al.: Nature 537 (2016)548-552), identifies unique chromatin domains that cover genes
that are destined to be switched on specifically in the fertilized egg.
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M
aternal-to-zygotic
transition (MZT) is
essential for the for-
mation of a new in-

dividual. This transition includes the
activation of zygotic genes. Very
soon after fertilization, embryonic
development requires a shift from
pre-existing maternal gene products
to the products of genes transcribed
in the early embryo (or zygote);
zygotic genome activation (ZGA). To
begin transcription of zygotic genes,
the embryo must first overcome the
silencing that has been established.
Dynamic modifications on the his-
tone proteins that package and order
the DNA into nucleosomes may have
important roles in the MZT. This

process is still poorly understood,
partly due to the challenge of

studying genome activation and his-
tone modifications in a limited
number of cells. 

In the publication by Dahl and col-
laborators (Nature 537 (2016) 548-
552) a micro-scale method for the
profiling of genome-wide histone H3
lysine methylation (H3K4me3) and
acetylation (H3K27ac) in mouse oo-
cytes and in 2-cell and 8-cell em-
bryos was developed (Fig. 1). With
500 cells, notably, 85% of ENCODE
(ENCyclopedia Of DNA Elements)
H3K4me3 peaks was reliably
detected (Extended data figure in
publication). The possibility to map
“epigenomes” using such a small
number of cells will be valuable to

cancer research, since the histone
landscape is extensively rearranged
in cancer cells and contributes to
happenings of small subpopulations
of cells, such as drug resistance and
metastasis. The new technique,
named mChIP-seq, will also allow
histone profiling from limited
number of cancer stem cells within
a heterogeneous tumor.  

Notably, ~22% of the oocyte
genome was shown to be associated
with broad H3K4me3 domains that
are perfectly anti-correlated with
DNA methylation (Fig. 2). This mark
(H3K4me3) modifies chromatin -
the complex of DNA and its protein
packaging  - by adding three iden-
tical molecules known as methyl

groups at a specific place on a
packaging protein known as histone
3. H3K4me3 is particularly im-
portant for the activation of gene
transcription. These H3K4me3
domains rapidly decrease in size in
2-cell embryos and are eventually
reduced to approximately 1% to 2%
of the genome. 

In the last part of the paper, the ex-
pression patterns of candidate his-
tone lysine demethylases were
identified. The KDM5B and KDM5A
histone H3K4 demethylases showed
peak expression in 2-cell embryos
and, thus, could be responsible for
the extensive removal of H3K4me3.
When depleting early embryos for
both KDM5B and KDM5A high

levels of H3K4me3 at the late 2-cell
stage were identified, indicating that
KDM5A and KDM5B are responsible
for active removal of broad
H3K4me3 domains. Furthermore,
almost all (87%) (Figure 3) of the
KDM5A- and KDM5B-depleted em-
bryos fail to develop to blastocysts.
The results provide detailed insight
into the onset of the developmental
program in mouse embryos. 

In addition to the Dahl/Klungland
lab at OUS/UiO and the Ren lab in
San Diego, the Section for Re-
productive Medicine at OUS and the
Transgene Centre at OUS/UiO
contributed substantially to the
work. 

Fig. 1. Schematic of  ChIP–seq. Step 3 describes addition of histone octameres and IgG to out-
compete unspecific binding. Figure from Dahl et al.: Nature 537 (2016) 548-552.

John Arne Dahl.

Fig. 2. Genome browser snapshot of H3K4me3 and H3K27ac  ChIP–seq, input and whole genome
bisulphite sequencing of DNA. Figure from Dahl et al.: Nature 537 (2016) 548-552.

Fig. 3. Representative images of abnormal development in Kdm5a+ b MO (morpholino) injected
embryos, compared with normal development in control morpholino embryos. Blast, blastocyst;
exp. blast, expanded blastocyst. Figure from Dahl et al.: Nature 537 (2016) 548-552.
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restres av LCAT, og det kolesteryles-
teret som dannes, pakkes inn i HDL-
partikkelens kjerne. Derved kan
HDLs overflate suge til seg mer av
fritt kolesterol fra cellemembraner,
og dette kolesterolet blir ved hjelp av
LCAT omdannet til kolesterylester og
pakket inn i de modne HDL par-
tiklene. De kan igjen suge mer fritt
kolesterol fra det perifere vevets
membraner.  Overskuddet av koles-
terylestre i HDL overføres ved hjelp
av transportproteiner til LDL, som
igjen blir tatt opp av leveren ved hjelp
av LDL-reseptorer. På denne måten
transporterer HDL kolesterol fra
perifert vev via LDL til leveren der
kolesterolet kan omdannes til
gallesyrer og skilles ut. 

Nedbrytingen av chylomikroner
og omdannelsen av VLDL til LDL og
omdannelsen av de nydannete HDL-
partiklene skjer så raskt at «nyfødte»
HDL og membrandelen av chylo-
mikroner og VLDL ikke kan iakttas i
normale personers plasma. Men hos
pasienter med LCAT-mangel er disse
prosessene blokkert, og man kan
finne nyfødte HDL-partikler og
chylomikron-membraner i deres
blod. Ved å isolere slike lipoproteiner
fra pasienter med LCAT mangel, og
inkubere dem med LCAT, kunne vi
vise hvordan disse partiklene ble

omdannet til normale, modne lipo-
proteiner. 

Pasientenes symptomer, nyresvikt
og fordunkling av hornhinnene,
skyldes at membranene fra chylo-
mikroner og VLDL ikke omdannes,
men sirkuler i plasma og infiltrerer
nyrenes glomeruli slik at nyrefunk-
sjonen hemmes, og membranene for-
dunkler også etter hvert pasientenes
hornhinner. En oversikt over
pasientenes symptomer, kliniske
funn og resultater av den forsking og
utredning vi gjorde, ble publisert som
et eget kapitel i boken Metabolic Basis
of Inherited Disease (3).

Det har vært og er fortsatt stor in-
teresse for LCAT. I følge Pubmed er
det per januar 2017 publisert over
1900 internasjonale artikler om
LCAT. Sykdommen som skyldes en
medfødt mangel på LCAT, er sjelden;
bare om lag 100 pasienter i verden er
kjent. Men sykdommen kaster lys
over kolesterolmetabolismen, og stu-
diet av pasientene og deres genfeil
har gitt oss viktige opplysninger om
fettstoffers og lipoproteiners normale
omsetning og funksjon. 

Til nå har man ikke hatt noen be-
handling av sykdommen, bortsett fra
at nyresvikten har blitt behandlet

med nyretransplantasjon. I det siste
året har man forsøkt intravenøs be-
handling med LCAT som er fremstilt
i cellekulturer. Dette skal blant annet
diskuteres ved et internasjonalt
symposium på Universitetet i Oslo
den 19. mai 2017. Symposiet skal
markere at det er 50 år siden den
første artikkel om familiær LCAT-
mangel ble publisert. 

Du finner mer info om dette
møtet på neste side.

Referanser 
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   acyltransferase deficiency, in J.B. 
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Familiær LCAT-
mangel – et 50 års
jubileum
Det er i år 50 år siden Egil Gjone og undertegnede publiserte den første ar-
tikkelen om en nyoppdaget arvelig sykdom, som skyldtes en genetisk mangel
på et enzym innen kolesterolstoffskiftet (1). Vi beskrev tre søstre som hadde
proteinuri med begynnende nyresvikt, lett anemi, og uklare hornhinner.
Klinisk kjemiske undersøkelser avdekket økte konsentrasjoner av kolesterol
og fett i blodet. Vanligvis er over 90 % av kolesterolet i blodet forestret med
en lang fettsyre. I serum fra disse pasientene var over 90 % fritt, uforestret
kolesterol.

N
oen år tidligere hadde
norsk-amerikaneren
John Glomset be-
skrevet et enzym i

blodplasma som forestret kolesterol
(2). John Glomset hadde postulert at
enzymet var viktig i transporten av
kolesterol fra perifere vev, der koles-
terolet stort sett dannes, og tilbake
til leveren. Enzymet ble kalt
lecithin:cholesterol acyltransferase,
eller forkortet LCAT. Navnet fikk
enzymet fordi det overførte en fett-
syre fra lecithin til kolesterol. Våre
pasienter hadde en komplett mangel
på det enzymet. 

Da Glomset fikk vite at vi hadde
oppdaget en sykdom, som skyldtes
mangel på det enzymet han hadde
beskrevet, tok han kontakt med oss.
Det førte til et langt og fruktbart
forskningssamarbeid. Vi kunne vise
at pasientenes lipoproteiner var helt
forskjellige fra det som normalt
finnes i blodet: pasientene manglet
de tunge lipoproteinene (High

density lipoproteiner eller HDL). I
tillegg var det store mengder av
membraner i deres blod. Mem-
branene besto vesentlig av kolesterol
og fosfolipider. Studiet av pasientenes
lipoproteiner og blodfettstoffer førte
til en økt forståelse av kolesterol-
transporten i kroppen.

Noe forenklet kan kolesteroltrans-
porten beskrives slik: Den primære
rollen til lipoproteinene er å trans-
portere fett fra tarmen og leveren til
vev som skal forbrenne fettet eller
lagre det til senere bruk. Fett som
absorberes fra tarmen, pakkes inn i
chylomikroner, som via tarmlymfen
kommer over i blodet. Chylo-
mikroner er egentlig fettkuler om-
sluttet av fritt kolesterol og
fosfolipider og noen få
proteinmolekyler.  I det perifere vevet
brytes fettet ned av enzymet lipo-
protein lipase til fettsyrer som vevene
tar opp og forbrenner eller lagrer.  De
fettstoffene som satt i overflaten av
chylomikronene, fritt kolesterol og

lecithin, overføres til HDL, og på
HDL virker LCAT og omdanner disse
fettstoffene til kolesterylester og
lysolecithin. 

Leverens fett, som skal trans-
porteres til perifere vev, pakkes inn
omtrent som i chylomikroner, men
pakkene som sendes ut med fett fra
leveren, er langt mindre enn chylo-
mikroner, og de kalles for «very low
density» lipoproteiner eller VLDL.
Når fettet er brutt ned, blir koles-
terolet og lecitinet på overflaten av
VLDL ført over til HDL, og der blir
kolesterolet forestret av LCAT, og
VLDL transformeres til low density
lipoproteiner eller LDL. Det meste av
LDL blir etter hvert tatt opp av
leveren. 

HDL produseres hovedsakelig i
leveren og skilles ut i blodet som
«nyfødte» HDL partikler. HDL består
av et protein kalt apo A 1 og litt fritt
kolesterol. Når disse kommer ut i
blodet vil det frie kolesterolet fo-
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S
amme høst blomstret
vaksinedebatten opp i
media. Vaksine mot
rotavirus ble inkludert i

barnevaksinasjonsprogrammet og 6
uker gamle babyer skulle vaksineres

mot omgangssyke. Skeptiske for-
eldre kom på banen og mente vi ikke
lenger hadde tid og råd til å være
hjemme med syke barn. Året etter
opplevde USA et stort utbrudd av
meslinger for første gang på over 10
år. I Tyskland døde en 18 måneder
gammel gutt av meslinger og Spania
opplevde sitt første dødsfall på over
30 år på grunn av difteri. 

Våren 2015 gikk det nesten ikke
en dag uten at alt fra skuespillere til
medisinere tok til orde enten i aviser
eller i TV debatter, og begge sider av
saken benyttet kraftig retorikk. Eks-
pertene ble beskylt for å snakke et
språk ingen forstod og motstanderne
ble kalt ”barnemordere”. Jeg fikk et
behov for å sette ting i perspektiv og
jeg skrev en artikkel til Aftenposten
Viten med tittelen ”Slik virker
vaksinene i barnevaksinasjonspro-
grammet”. 
Som følge av denne artikkelen

kom forespørselen fra Humanist for-
lag om jeg var interessert i å skrive
bok. Jeg tok utfordringen og boka
”Alt du må vite om vaksiner” ble
lansert 10. mai 2016.

Skal man forstå hvordan vaksiner
fungerer, hvordan de er laget og hva
de inneholder (og hvorfor) er det
hovedsakelig to ting vi må forstå; de
sykdomsfremkallende mikro-
organismenes biologi og hvordan
immunforsvaret vårt svarer på en in-
feksjon. I tillegg må vi forstå hva som
ligger til grunn for immunologisk
hukommelse eller immunitet.

Boken starter med et historisk til-
bakeblikk som strekker seg lengre
tilbake enn til Edward Jenners  be-
rømte vaksinasjonsgjennombrudd
på slutten av 1700-tallet. Boken for-
tsetter med en oversikt over mikro-
organismene før jeg gjør et forsøk på
å gjøre det høyst kompliserte
immunforsvaret til noe som selv min
mor kan forstå. Mye av skepsisen
mot vaksiner handler om hva
vaksiner inneholder. Derfor har jeg
viet en relativt stor del til hvordan
ulike vaksiner er konstruert, hvordan
de produseres, hvorfor de lages som
de gjør og hva de inneholder. Noen
vaksiner inneholder adjuvanser
(hjelpestoffer) andre ikke. Hvorfor er
det slik? Det har jeg forsøkt å for-
klare. 

Alt du må vite om
vaksiner
Høsten 2014 var jeg med i sesong 2 av Folkeopplysningen, et opplysningsprogram på NRK med fysiker And-
reas Wahl som programleder. I denne sesongen tok de for seg ulike ”fenomener”, deriblant vaksineskepsis.
Det var i dette programmet jeg ble spurt om å bidra. Andreas og jeg skulle stå på et laboratorie og lage
10000 doser HPV vaksine sammen og snakke om hva vaksiner inneholder. Programmet ble sendt i beste
sendetid en søndag i høstferien og ble veldig bra. Men mange timer med opptak ble til snaue 3 minutter på
TV, og behovet for mer taletid meldte seg.
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INTERNASJONALT SYMPOSIUM PÅ 
UNIVERSITETET I OSLO DEN 19. MAI 2017
Symposiet markerer at det er 50 år siden den første artikkel om familiær LCAT-mangel ble publisert. 
Møtet holdes på Rikshospitalet, der sykdommen ble oppdaget. Møtet er åpent for interesserte. 

Program for the LCAT meeting at University of Oslo May 19, 2017
Chairpersons: John Chapman and Kaare R. Norum
09.00 - 09.05: Welcome 
09.05 - 09.35: Kaare R. Norum: The Early History of LCAT and familial LCAT Deficiency  
09.35 -10.00: Jiri Frolich: LCAT deficiency in two siblings 39 years after diagnosis 
10.00- 10.30: Jan Albert Kuivenhoven: LCAT and Atherosclerosis – part 1
10.30 -10.50: Coffee break in Cafe Eric
1050 - 11.20: Laura Calabrasi: LCAT and aterosclerosis – part 2 
11.20 -11.35: Helena Miettinen: Status presens of the Finnish patients with LCAT deficiency
11.35-11.50:  Erik H. Strøm: Kidney Biopsies after Kidney Transplantation in a Norwegian Patient with Familial LCAT Disease
11.50 -12.00: Ingrid Wiig: Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders.
12.00 -12.15: General Discussion 
12.15 -13.00: Lunch and posters
13.00 -13.30: John Tesmer: Structure and Function of LCAT
13.30 -14.00: Alan Remaley: Treatment of LCAT Deficiency Patients with recombinant LCAT.
14.00 -14.30: Mingyue Zhou: Development of Novel LCAT Therapeutics for Treatment of Dyslipidemia and Atherosclerosis.
14.30 -15.00: Sotirios Karathanasis: Acute LCAT Infusion Increase Macrophage-Specific Cholesterol Efflux in LCAT Deficient 

Human ApoA-1 Transgenic Mice.
15.00 -15.30: Coffee and posters
15.30 -16.00: Dominic Ng: Non-Classical Metabolic Phenotypes of LCAT Deficiency – Lessons from Murine Models
16.00 -16:20: Terje R. Pedersen: Future Pharmaceutical Agents for Treatment of Dyslipidemia 
16.20 -17.00: Rune Blomhoff: General discussion and closing remarks 
19.00: Symposium  dinner 

Mere opplysninger kan fås av Kaare R. Norum,
E-post: krnorum@gmail.com. 

Professor Rudi Balling
Ass. Prof. Marianne Fyhn

Professor Peter Hunter
Modelling physiology

Researcher Jon Olav Vik
Professor Anders Goksøyr

Digital Life
2017
Oslo, 20 - 21 March 2017

Digital Life Innovation Day - 21. mars 
Experience a day with focus on innovation potential. We will present our survey 
on digital biotechnology, and get the perspective from international speakers: 

Wouter Meuleman, Illumina Ventures

Sr. Scientist Anne-Claude Gavin
Ass. Prof. Vera van Noort
Sr. Researcher Alexander Wentzel
Sr. Lecturer Dominique Chu

Cellular systems

Professor Astrid Aksnes
Professor Sven M. Carlsen

Bioengineering

From data to action - How digitalization is 
transforming the biotech sector
Jason Paragas, Lawrence Livermore Nat.L.

Making industry-university partnerships work
Tünde Kirstein, ETH Zürich

When bio meets computer science 
- the investors perspective

Registration:

Annual Conference - 20.-21. mars 
Join the Centre for Digital Life Norway’s annual conference featuring: 

Digital Neurobiology

Registration: www.digitaltliv.org
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Arnts 
biostreker

Illustrasjonen som er
vist her har Arnt noen
ganger kalt ”Renhets-
kontroll” og andre
ganger ”En Vill Type”.

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

frustrasjonen av meg. I denne spalten vil vi høytidelig og med litt
humor minnes ord vi savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å
slåss med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å skrike litt.
Planen er å ha en liten spalte i hvert nummer av NBS-nytt. Men
redaktøren av spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-
ende innlegg og debatt. 

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

VED ERIK BOYE

Overdrivelser er i skuddet og det er ikke
lenger flaut å lansere oppsiktsvekkende
og feilaktige påstander i pressen, på
Facebook eller Twitter. Når vi har en
president-in-spe som trumfer sannheten
og tar ansvar for å gå i front, er det bare å
følge opp. Anything goes. En ting er
åpenbare løgner og forvrengning av sann-
heten, der er nok de fleste enige om at
man bør holde seg unna. Men mer vanlig
er kanskje forsterkning av detaljer og små
fenomener for å få dem til å synes viktige.
Her skal jeg først illustrere dette med
noen eksempler på overdrivelser i pressen
og deretter rette pila mot oss selv, for vi
forskerne er nok også blant synderne.

Jeg har sakset dette fra Aftenposten: ”I
fjor handlet nordmenn med kort for
svimlende 3.1 milliarder kroner på Black
Friday. Det er 700 mill kr mer enn en van-
lig dag.” Er det virkelig slik at 3.1
milliarder er svimlende mye mer enn 2.4
milliarder? Julehandelen var nok be-
tydelig over de 2.4 milliardene hver
eneste dag.  Kanskje det er grunnen til at
jeg føler meg svimmel i jula?

Kan vi tro på nyheter og informasjon vi
kommer over i media? Noe av det er ikke

til å tro, og da blir det vel utrolig? Men i
dagens språkbruk betyr ”utrolig” bare en
forsterkning av det man sier. Når noen
vinner en konkurranse, er det ofte utrolig.
Det kan gjelde selv om vedkommende er
tippet som vinner og alle tror at en seier
er sannsynlig. Så dette har nok ikke noe
med tro å gjøre. Dette fikk jeg bekreftet
under en Dagsnytt18-sending: ”Jeg tror at
dette er en helt utrolig prestasjon”. Troløse
kvinne, tenkte jeg.

Mye sport har flimret over skjermen i
vinter. Jeg kan bringe til torvs beskrivelser
av rennene i Davos før jul. Anders
Gløersen, som ble nr 2 på 30 km,
annonserte at ”Sundby var helt umulig og
i en egen klasse”. Da jeg sjekket re-
sultatlista, viste det seg at Sundby vant
med en margin på 13.7 sekunder. Jeg
minner om at en 30 km tar over en time å
gå. Derimot kunne mediene referere at
det var veldig jevnt i dameklassen, der
Ingvild Flugstad Østberg på slutten skaffet
seg en margin på 6.7 sekunder. Spennet
fra 7 til 14 sekunder rommer altså alt
mellom jevnt og utklassing. Det er nok
viktig for media å lage sine egne historier.
Ingen ønsker å lese om en seier der intet
er ekstraordinært. At vi får det riktige inn-

trykket av hva som skjedde, er ikke så
viktig, og vi mister vel tilliten til disse
øyenvitne-beskrivelsene.

Hvordan er det så stelt i vitenskapen? Vi
kan vel se at liknende problemer sniker
seg inn hos oss.  Av og til tar vi oss
liknende friheter. Når vi har oppdaget en
effekt, legger vi vekt på å fremheve hvilke
utslag man får med og uten denne ef-
fekten. Og det er vel ikke for mye å si at
mange legger på i tykke lag for å få ak-
septert sitt manuskript i et betydningsfullt
tidsskrift. Det bør kanskje anbefales at
man ser mer objektivt på sine funn og
avstår fra bruk av sterke uttrykk. Oftest vil
tallene tale for seg selv. Når jeg skriver
manuskripter, har jeg alltid en egen
søkerunde gjennom manus for å luke ut
bruken av ordet ”very”, som gjerne sniker
seg inn uten at jeg merker det. Jeg har
funnet at det gir en bedre effekt å stryke
det. Jeg mener jo ikke at man skal sette
sitt lys under en skjeppe. Har man funnet
dramatiske ting, må man ikke legge skjul
på det. Men det er ikke sikkert at alle vil
se på det som den revolusjonen man selv
mener at det er.

Overdrivelser og nøkternhet

Støtt våre annonsører!

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

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



Fellesnev -
neren for
flere av disse
var slagordet
”America 
first”.

,,
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NY AMERIKANSK PRESIDENT: 

Noen reaksjoner 
og refleksjoner

I
januar skjedde det som få i
Norge trodde at kunne skje:
Donald Trump ble innsatt
som ny president i USA. Han

hadde knapt startet i sitt embete før
han tydeligvis måtte demonstrere
sin handlekraft og skrev under på
diverse direktiver. Fellesnevneren for
flere av disse var slagordet ”America
first”. I det dette skrives er det uklart
i hvilken grad Trump får trumfet
gjennom alle direktivene han sig-
nerte. Størst oppsikt og motstand
har det nok vært med direktivet om
å stoppe all adgang til USA av
personer med statsborgerskap i
Libya, Sudan, Somalia, Yemen, Syria,
Irak og Iran. Dette direktivet er
riktignok nå underkjent av dom-
stoler i USA, men presidenten har
forkynt at han kjemper videre for å
få gjennomslag for dette direktivet.
Tiden får vise om det faktisk er
mulig å få gjennomført alle
direktivene. 

Det tok ikke lang tid før lederne av
diverse faglige organisasjoner ga ut-
trykk for hva de mente om å stoppe
all adgang til USA fra disse landene.
I et felles utspill fra The American
Asssociation for Cancer Research og
flere andre amerikanske organisa-
sjoner står det: We express our deep
concern about the Administration’s
executive order that has denied U.S.
entry to people to bring unique
expertise to the practice of medicine
and the conduct of cancer and
biomedical research. Our nation
depends on the contributions of the
greatest minds from around the
world to maintain the high quality of
our biomedical research enterprise
and health care services. Therefore,
we respectfully call on the Administ-
ration to consider the negative
impact of its executive order on our
nation’s ability to attract the world’s
best scientific and clinical talent to
participate in the fight against cancer

and blood diseases, irrespective of
their country of origin. This includes
those immigrants who are inspired
by the opportunity to bring their
scientific curiosity to our country.

Omtrent samtidig kom det lig-
nende uttalelser fra dem ame-
rikanske cellebiologiforeningen
(ASCB), mens EMBO-direktøren
hadde en litt annen vinkling på sin
uttalelse: I am writing to propose
that we as European researchers try
to help scientists who are stranded
outside the US as a result of the
recent immigration ban. Some in-
dividuals and institutions in Europe
have already pledged to temporarily
host such scientists. One of the
difficulties I see is that it may not be
easy for junior researchers locked out
of the US to make contact with non-
US scientists who could help them.
Conversely, those of us willing to help
will have problems identifying the
persons in need. And this is perhaps
where EMBO can help. We have 
just set up a webpage at
http://embo.org/science-solidarity,
where you can enter your name if
you and your lab can offer temporary
bench space, a desk, access to library,
and perhaps even accommodation.
The website is not restricted to
EMBO Members of the life science,
but should ideally be used by as
broad group of scientists as possible;
so please forward this mail to your
local or wider community. Da denne
linken ble sjekket like før bladet gikk
i trykken  haddet mer enn 1000
personer meldt seg interessert i å
hjelpe i den situasjonen som var
oppstått.

Redaktørene i EMBO Reports
fulgte opp med en Editorial som ble
publisert on-line 8. februar. Der er
det fokus på hvilke konsekvenser
denne saken har for samarbeid og
utveksling av informasjon slik som

deltagelse på internasjonale kon-
feranser: The travel ban will impact
collaborations and exchange of infor-
mation. An immediate concern is in-
dividuals who wish to present their
work at scientific meetings in the
USA.  Det vises også til at en profes-
sor i Boston som immigrerte til USA
fra Libya i 1972 er blitt rådet av sin
advokat til ikke å reise til et møte i
London fordi han kunne få problem
med å komme inn igjen i USA etter
møtet. 

Et annet aspekt av interesse for
forskere er et nytt begrep innført av
Trump administrasjonen: ”al-
ternative fakta”. Dette begrepet ble
introdusert av en av Trumps
rådgivere da de ment at det var langt
flere som var tilstede under presiden-
tinnsettelsen enn det media beskrev.
”Alternative fakta” er blitt sammen-
lignet med George Orwells ”nytale” i
hans berømte og dystre roman 1984.
I ”nytale” defineres ordenes betyd-
ning slik at krig betyr fred og slaveri
betyr frihet. På de sosiale medier
henviser nå mange til Orwells bok
når de omtaler Trump. Spesielt
populært er følgende sitat fra boka:
”The party told you to reject the
evidence of your eyes and ears. It was
their final, most essential command.”
Orwells bok klatrer nå raskt på salgs-
listene; på nettet kan du finne denne
uttalelsen: “We should all re-read
1984 before it’s banned.”

Redaktøren
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Kreftceller
snylter på
naboene sine
Forskerne bak den nye studien håper resultatene kan bidra til ny kreft-
behandling og til å synliggjøre viktigheten av bananfluer i kreftforskning.
”Dette hadde ikke vært mulig uten et så bra samarbeid som vi har hatt,” for-
teller Nadja Katheder, stipendat og førsteforfatter på studien som ble
publisert i Nature i januar i ar (Nature 541(2017) 417-420). 
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K
atheder og resten av
teamet har oppdaget
hvordan kreftceller
påvirker omgivelsene

til sin egen fordel. 

”Kreftcellene kommuniserer med
de friske naboene, og oppfordrer
dem til å spise seg selv. Resultatet er
at de produserer næring som
svulsten bruker for å vokse,” forteller
Katheder. 

For å demonstrere hvordan kreft-
cellene snylter på naboene, har
Katheder og de andre medlemmene
i forskningsgruppen til Tor Erik
Rusten brukt bananfluer. 

”Resultatene fra et av de viktigste
eksperimentene viser at dersom vi
blokkerer autofagi i nabocellene,
klarer ikke svulsten å vokse” sier
stipendiaten. 

Hun forteller at de både brukte
legemiddelet chloroquine og genet-
iske teknikker (en mutasjon i genet
Atg13) for å blokkere autfagi i de
friske nabocellene. 

Ingen spredning 
uten autofagi
I tillegg til å studere kreftsvulster
som vokser i spesialiserte vev i
banafluelarvene, har Katheder også
implantert svulstene inn i magen til
voksne fluer. 

”Jeg delte opp en svulst i små biter,
og puttet bitene inn i magen til
voksne fluer. Hos kontrollfluene
vokste og spredde svulsten seg, men
det samme skjedde ikke med fluer
der vi hadde blokkert autofagi med
chloroquine eller på grunn av en
mutasjon,” forklarer hun.

Forskerne tror at det er lokale
nivåer av ROS (reactiv oxygen

species) som iverksetter autofagi i
nærområdet. Hvordan kreftcellene
signaliserer til alle cellene i hele fluen
er fortsatt uklart, et tema som
gruppen ønsker å utforske videre. 

Aminosyrer til svulsten
Andre forskningsgrupper har vist at
ett av produktene av autfoagi i friske
celler er resirkulerte aminosyrer. For
å teste om aminosyrer fra nabocel-
lene var viktige for kreftsvulstene,
brukte Katheder og kollegene
hennes genetiske teknikker for å
selektivt fjerne en av aminosyre-
transporterene i kreftcellene. Da står
kreftcellene uten maskineriet de
trenger for å flytte aminosyrer fra
utsiden til innsiden, og kan bare
vokse ved hjelp av egenprodusert
næring. 

”Uten aminosyretransporteren
Slimfast klarte ikke svulsten å vokse.
Det viser at kreftcellene trenger

aminosyrer fra omgivelsene,” sier
Katheder. 

Nærområdet er viktig
De siste årene har en rekke forsk-
ningsresultater understreket
viktigheten av å studere kreftceller i
samspill med nabocellene sine, i det
såkalte mikromiljøet. Katheder for-
teller at kunnskap om nærområdet
til kreftcellene er viktig for å forstå
utvikling av en svulst, og også for å
finne ny behandling. Blant annet
viser nye funn fra vevsprøver fra
pasienter med buspyttkjertelkreft at
det er høye nivå av autofagi i om-
rådene rundt svulsten. 

Katheder forklarer at det også er
flere andre indikasjoner på at re-
sultatene hennes kan være relevant
for utvikling av kreft hos mennesker. 

”Det er flere studier i mus som
viser at autofagi hjelper svulsten til å
vokse, så kanskje metoder for å
blokkere autofagi i de friske nabocel-
lene kan være en mulig strategi for
ny kreftbehandling,” foreslår hun. 

Internasjonalt samarbeid
Hele forskningsgruppen til Tor Erik
Rusten har deltatt i prosjektet, samt
forskere fra Harald Stenmarks forsk-
ningsgruppe og kollegaer fra avdel-
ing for strålingsbiologi, og i tillegg to
internasjonale samarbeidspartnere
fra Ungarn og California. Katheder
forteller at ulik spisskomeptanse har
vært viktig for prosjektet. 

”Til slike prosjekter trengs det for-
skjellig kunnskap. Vi har også fått
økonomisk støtte fra Kreftfor-
eningen, Helse Sør-Øst og fra Centre

for Cancer Biomedicine.”

Hun forteller at responsen på
arbeidet har vært svært bra, med
besøk fra filmteam fra NRK og flere
medieoppslag. I slutten av mars
reiser hun til det internasjonale
fluemøtet i San Diego for å holde fo-
redrag for hundrevis av interesserte
forskere. 

”Vi har jobbet med dette pro-
sjektet i nesten fire år, og det tok oss
over ett år å få det publisert. Det har
gitt oss mange nye ideer for videre
forskningsprosjekter. Kanskje kan
det også være med på å vise at
grunnforskning med bananfluer er
relevant og viktig for internasjonal
kreftforskning,” avslutter hun. 

Nadja Katheder og kollegaene hennes viser hvordan kreftceller lurer naboceller til å forsyne dem
med energi. Venstre: Friske naboceller i mikromiljøet får signal om å bruke autofagi for å bryte ned
proteiner til aminosyrer som kreftcellene tar opp for å vokse. Høyre: Ved å hindre autofagi i nabo-
cellene, klarer ikke svulsten å vokse slik som i det midterste bildet. Bildene viser grønne kreftceller i
hjernen hos banafluelarver.

Første rad fra venstre: Rojyar Khezri, Nadja Katheder, Fergal O'Farrell. Andre rad: Ashish Jain, Tor
Erik Rusten, Andreas Brech, Sebastian Schultz. Bakerst: Kay Oliver Schink, Theodossis A. Theodos-
siou, Harald Stenmark. 
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S
elv om Biorabiaten er mest
opptatt av forskning, kunne
han godt tenke seg å tjene
litt penger også. Det gjør

han naturligvis allerede, men det
rekker ikke til for det ekstragavante liv
som han godt kunne tenke seg. Og
som alle andre som gjerne vil tjene
store penger, har han kommet frem til
at det det gjelder, er å finne på noe
som alle mennesker trenger hver dag
og som de er villige til å betale en pas-
sende slump penger for. Problemet er
at alle de enkleste påfunnene allerede
er tatt av andre. Tannkrem for ek-
sempel. Nå ville det sikkert ikke være
så vanskelig å finne opp en tannkrem
som er bedre enn dem som allerede
er på markedet. For eksempel
inneholder alle SDS, og som alle andre
elektroforetikere grøsser Biorabiaten
ved tanken på hva slags ulykker det
kan føre til i munnen hvis det skulle
være noen svake punkter i
slimhinnene. Men det er nå engang
slik at selv en vesentlig forbedret
tannkrem ville ha vanskeligheter med
å komme inn på markedet, tatt i be-
traktning at de allerede etablerte
produsentene er multinasjonale sel-
skaper som lett ville kunne ta
knekken på en liten enmannsbedrift
på Holmlia. Så tannkrem er ute, og
Biorabiaten må finne på noe mer ori-
ginalt. Ergerlig at alle de enkle ideene
er brukt opp allerede! 

Det er flere oppfinnere og entre-
prenører som Biorabiaten i stor grad
ser opp til. Når det for eksempel
gjelder hårsjampoer har det åpenbart
vært flere genier på ferde. Sjampoer

har jo noen svakheter som oppfinn-
else betraktet. For eksempel vasker
ikke alle mennesker håret hver dag.
Men kombinerer man oppfinnsomhet
med fiffig bruk av reklame kan likevel
mye oppnås, og sjampoens historie
inneholder mange eksempler på nett-
opp dette. Selv om mennesket har en
naturlig og intuitiv forståelse av at
daglig hårvask umulig kan være sunt
for håret, kan velkonstruert reklame
med flittig bruk av filmstjerner over-
bevise et tilstrekkelig stort antall om
at daglig bruk likevel er det riktige.
"Because you deserve it". Smart, men
riktig genialt ble det først etter at
brukerundersøkelser viste at mange
ikke var fornøyd med det tørre og liv-
løse håret som nødvendigvis må bli
resultatet av slik overdreven rens-
lighet. Biorabiaten har ofte lurt på
hvilket ukjent og ubesunget geni det
var som sto bak den briljante analysen
av problemet: "Håret blir tørt og livløst
fordi daglig bruk av sjampo fjerner
beskyttende stoffer som kroppen selv
produserer for at håret skal holde seg.
Løsningen på dette er naturligvis å
tilsette noe utenfra som kan erstatte
de naturlige stoffene. La oss for ek-
sempel kalle det - balsam!" Gleden må
ha vært stor i styrerommene etter
hvert som det gikk opp for selv de mer
tungnemme at man på den måten
ikke bare kunne få folk til å vaske
håret daglig, men i tillegg kjøpe en
flaske med noe som også må brukes
daglig for å rette på skaden som den
daglige sjampobruken fører med seg.
Det er slik formuer blir skapt!

Men Biorabiaten tviler på at det er
mulig å trenge seg inn i
sjampomarkedet, særlig ikke dersom
ens budskap er at det er dumt å vaske
håret så ofte. Ikke blir man rik av det
og ikke vil folk tro på budskapet.
Dersom man holder seg til kosmet-
iske produkter, gjenstår da bind og
barberutstyr. Begge produktgruppene
har den åpenbare svakhet at de i ut-
gangspunktet kun er av interesse for
halvparten av menneskeheten
(Biorabiaten ser da bort fra det - ikke
helt uinteressante - fenomen at det
finnes kvinner som barberer seg titt
og ofte). Biorabiaten anser bind som
uinteressante fra et økonomisk syns-
punkt, siden han ikke har anelser om
hva man må gjøre med dem for å få
folk (kvinner, og helst menn også) til
å bruke dem hver dag hele året. Så det
er barberutstyret Biorabiaten for tiden
konsentrerer sitt kløkt på å forbedre.

Barberutstyrets historie er lang og
full av interessante og lærerike begiv-
enheter. Den kronologiske rekkefølgen
kniv - barberkniv - barberhøvel -
barberhøvel med to blader -
barberhøvel med tre blader -
barberhøvel med fem blader virker
kanskje ikke spesielt spennende, men
bak denne utviklingen ligger utallige
historier fulle av blod, konkurser,
markedsvurderinger og vunne og
tapte formuer.

King Gillette oppfant barberbladet
og barberhøvelen i 1895. I stedet for
møysommelig sliping av barber-
kniven kunne man nå ganske enkelt
skifte til et nytt barberblad, og Gillette
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ble fort en meget rik mann. Han
hadde riktignok konkurrenter som
gjorde sitt for at formuen skulle deles
på flere hender. I 1962 introduserte en
av konkurrentene, Wilkinson Sword,
det rustfrie barberbladet. Det var for-
øvrig på denne tiden at Biorabiaten
begynte å barbere seg. Det rustfrie
barberbladet førte til en dramatisk

forlengelse av barberbladets levetid:
fra et par gangers bruk for barber-
blader av vanlig stål til uker og
måneder for de rustfrie bladene. Det
hører med til historien at Gillette
allerede hadde et patent på rustfrie
barberblader, men hadde funnet det
lite fornuftig å introdusere dem på
markedet - hvorfor gjøre det over-
flødig å skifte barberblad hver eller
annenhver dag? Men angrepet fra
Wilkinson Sword gjorde det
nødvendig for Gillette å gå til mot-
angrep, og det gjorde de på en så ef-
fektiv måte at Wilkinson Sword etter
en lang og blodig reklameduell gikk
konkurs og ble solgt og solgt igjen. I et
tidsrom eide faktisk Gillette store
deler av Wilkinson Sword, inntil EU-
kommisjonen i 1972 tvang dem til å
selge sine interesser i selskapet.

En følge av reklamekampanjene
var at selskapene fikk overbevist
brukerne om at de rustfrie bladene

burde skiftes ut én gang i uken. Vel, det
vil si de fleste av brukerne. Bak
jernteppet var det tidvis mangel på
barberblader, noe som førte til at folk
brukte dem lenger. Den schizofrene
tilstanden som oppsto ved at
brukerne på den ene siden ble opplyst
om at produktet hadde en begrenset
brukstid og på den annen side kunne

observere på seg selv at brukstiden
slett ikke var så begrenset, ble utnyttet
av nok en oppfinner, denne gangen i
Ungarn. Han konstruerte en
pyramide av papp som i likhet med
sine forgjengere i Egypt skulle ha den
spesielle egenskapen at den kunne
konsentrere kosmisk energi i sentrum
av pyramiden. Ved å plassere barber-
bladet i pyramidens sentrum ville
bladet ifølge pyramidens konstruktør
kunne holde seg like skarpt i flere
måneder. Pyramiden solgte visstnok
temmelig bra og førte trolig også til
redusert behov for psykiatrisk be-
handling i den mannlige befolk-
ningen i Ungarn.

Siden da har Gillette utviklet bar-
bersystemene sine videre, med høvler
med to, tre og fem blader av rustfritt
stål, og har nå nærmest monopol på
hele barberingsbransjen. Men siden
folk gjerne ønsker å føle seg eks-
klusive, har det vokst opp en under-

skog av produsenter som henvender
seg til mer kravstore brukere. Man
kan kjøpe, eller fortrinnsvis abonnere
på, gammeldagse barberkniver eller
patenthøvler med løse barberblader,
som i likhet med Gillette-produkter
selges med en fantastisk overprising,
som kanskje bare overgås av syk-
kelhjelmer (10 kroner å produsere,

200 kroner i butikken, alle føler at de
må ha en). 

Men Gillette har et mer presserende
problem enn at de har en rekke små
konkurrenter: Bladene i høvlene varer
fortsatt i langt mer enn en uke, og fler
og fler av brukerne har oppdaget
dette. Så forskningsavdelingen hos
Gillette arbeider desperat med å ut-
vikle et rustfritt barberblad med
kortere levetid. Klarer de dette, vil
fremtiden for Gillette være sikret.
Dersom de ikke klarer det, må ballen
spilles over til reklameavdelingen. I så
fall kan vi snart vente å se reklamer
som presenterer ”Endelig!
Barberhøvelen som varer i to
måneder!” Høvlene vil naturligvis
være de samme som de selger i dag,
men de vil koste fem ganger mer enn
de gjør nå. Biorabiaten holder en
knapp på dette siste alternativet og
gleder seg til å se reklamekam-
panjene.

Det er slik fomuer 
blir skapt
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Molecular
Simulations Meet
Drug Discovery
The 21st European Symposium on Quantitative Structure-Activity
Relationship (EuroQSAR) took place from the 4th to 8th of September in
Verona, the city of Romeo and Juliet. Owing to the NBS supporting I was
able to join this interesting conference.

T
he pioneers of QSAR
were Corwin Hansch and
Toshio Fujita in the early
1960s. QSAR describes

the relationship of the chemical
structure of a molecule with its
pharmacological, chemical,
biological or physical effects. The
first QSAR symposium in Europe
took place in 1973. In the course of
time EuroQSAR became the most
important symposium for
computational drug design and
pharmacoinfomatics in Europe. The
21st symposium was divided into 10
sessions. Each of these sessions
consisted of a plenary lecture,
keynote lectures and oral
communications. In addition, 257
posters were presented in two ses-
sions. To ensure that there was op-
portunity for interaction between
participants and exhibiting
companies, coffee breaks and social
activities were also included in the
programme.

The subtitle of the symposium
was "Where Molecular Simulations
Meet Drug Discovery". Thus, there
was a special focus set on molecular

dynamics and other approaches
related to drug design and discovery.
However, emphasis was also given to
big data analytics and precision
medicine as well as ligand-based and
structure-based approaches to drug
design.

An interesting talk was given by
Gerhard Klebe from Marburg
(Germany) during the session "Bind-
ing Kinetics in Drug Discovery". He
talked about enthalpic and entropic
aspects in drug discovery. Based on
the question "What determines
binding affinity?" he had a closer
look at the contribution of single
interactions such as H-bonds and
salt-bridges. He is especially inter-
ested in the influence of water
molecules upon ligand binding.
Water molecules are displaced or re-
arranged upon ligand binding and
thus influence the structure and
energetics of protein-ligand complex
formation in several ways. One of his
examples was a series of
peptidomimetics binding to
thrombin, an enzyme of the blood
coagulation pathway. The exchange
of an isopropyl group to a benzyl

group leads to a gain in entropy that
is compensated by a loss of enthalpy.
However a pre-organisation of the
ligand increased the entropic effect
while keeping the enthalpic
contribution constant. In another
example he interpreted the influence
of surface water on the affinity. In the
case of congeneric peptide-like
thermolysin inhibitors an optimal
solvation pattern improved the bind-
ing. Derivatives of these inhibitors
with different N-termini were
synthesized and it was shown that
increasing the size of the terminal
residue from a methyl group to a
benzyl group leads to a change from
an enthalpic binder to an entropic
binder. With this presentation he
visualized how badly the prediction
of well binding molecules in docking
programs is understood and that
several effects and influences need to
be considered in drug discovery and
optimization.

One session was called the Hansch
session, to honor Corwin Hansch
and Toshio Fujita. Within this session
a discussion was started by the or-
ganizer Andrea Cavalli from Bologna

(Italy). He posed the question about
whether a European QSAR or-
ganisation should be founded by Eu-
ropean researchers and some
participants seemed to be attired to
this idea. Finally, in December 2016
a new society called "QSAR,
Chemoinformatics and Modelling
Society (QCMS)" was founded and is
chaired by Andrea Cavalli.

My doctoral work revolves around
finding new starting points for the
development of new antibiotics, as
there is a looming antibiotic crisis
due to a growing number of
multiresistant bacteria like
Pseudomonas aeruginosa. My target
is the enzyme FabF, which is part of
the fatty acid synthesis pathway of
bacteria. At the conference I
presented a poster with the results of
a virtual screening. The outcome of

this screening was a compound that
binds covalently to a cysteine in the
active site of FabF. During the poster
sessions I had interesting discus-
sions with other scientists working
on similar issues.

As mentioned there were many
opportunities to get in touch with
other scientists and exhibitors
during the conference. For me
personally it was especially inter-
esting to meet the companies that
make the software we are using in
our lab like OpenEye Scientific
Software and BioSolveIT, that offer
toolkits or programs for cheminfor-
matics and structure based drug
design. Both gave our lab free
academic licenses that I used for the
project I presented at the conference.

In addition to a very interesting
scientific program, this was also a
good opportunity to discover the city
where the conference took place.
Verona is a lovely city, with an
atmosphere of history. It was
founded more than 2000 years ago, a
fact that is witnessed by the great ar-
chitecture. In the city centre lays the
5th biggest roman arena and it is still
used for concerts and theatres.
Verona became a UNESCO World
Heritage Site in the year 2000.

I would like to thank the NBS for
funding my participation at this
symposium. I really appreciated the
opportunity to present my work to
an international audience and talk to
other scientists that work in the same
field. The next EuroQSAR
symposium is to be held in Turkey in
2018.

Publisering av reise referat 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

Redaktøren
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Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt. Dersom NBS-nytt har ledig plass
så tilbyr vi gratis annonsering av vitenskapelige møter som er av interesse
for medlemmene. 

Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å 
benytte deg av denne muligheten.

som interesserte meg og som
var relevante for masteren min.
Hjerneoscilleringer, romlig
navigasjon, funksjonene til
ulike celletyper og synaptiske
koblinger i entorhinal korteks;
inhibitoriske og eksitatoriske

nevroner, optiske og elekt-
rofysiologiske teknikker, samt
ulike imaging-teknikker var
blant temaene.

Flere i forskningsgruppen vår
jobber med spesialiserte ekstra-

cellulære matriksmolekyler i
sentralnervesystemet kalt
perinevrale nett. Symposiet
”Casting a Wide Net: Role of
Perineuronal Nets in Neural
Plasticity” handlet om nettopp
dette. Forskning viser at
molekylene kan stabilisere
synapser, kontaktpunktene
mellom to nerveceller, under ut-
vikling. Mennesker har en
kritisk periode for hjerneplas-
tisitet fra 0-6 år, som vil si at
hjernen er svært formbar. Etter
denne perioden dannes det
perinevrale nettet rundt nerve-
celler med spesielt høy tetthet i
hjerneområder med lav plas-
tisitet. Symposiet tok for seg
hvordan fjerning av disse
nettene hos voksne kan fremb-
ringe plastisitet tilsvarende den
kritiske perioden, og betyd-
ningen av dette for medisin.
Stipendiatene fra gruppen vår,
Kristian Lensjø og Elise
Thompson, presenterte postere
om perinevrale nett. De har
blant annet funnet ut at
perinevrale nett i det laterale
sekundære visuelle korteks er
viktig for visuelt langtids-
fryktminne. Fjernes nettene i
dette området ser de at lang-
tidsfryktminner forstyrres.
Marianne Fyhn presenterte en
poster om rollen til perinevrale
nett for grid-celler, hvor fjer-

ningen av nettene har vist økt
aktivitet i grid-cellene, og den
romlige organiseringen til grid
cellene blir forstyrret i
fremmede rom.

Et høydepunkt var Massimo
Scanzianis (UCSD) foredrag
”Cortical Circuits of Vision”. Vi
har så vidt begynt å forstå
enkelte celletyper og
mangfoldet av synaptiske kob-
linger i hjernebarken. Målet
med hans forskning er å forstå
hvordan elementære nervenett-
verk kontrollerer den romlige og
temporale strukturen til ak-
tivitet i hjernebarken. Han
brukte visuell korteks i mus
som modell for å forklare
hvordan eksitatoriske og
inhibitoriske interaksjoner mel-
lom bestemte celletyper bidrar
til basale funksjoner i
hjernebarken. 

På kveldene var det or-
ganisert sosiale samlinger for
interessegrupper, som ga
mulighet for å bli kjent med
forskere og studenter fra andre
laber. Til slutt vil jeg takke NBS
for muligheten til å få delta på
konferansen. Jeg tar med meg
fullt av kunnskap og inspirasjon
videre inn i arbeidet med mas-
teren min.
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Neuroscience
2016
Society for Neuroscience sitt årlige møte ble avholdt i San Diego fra 12. til
16. november 2016. Konferansen huser årlig mer enn 30 000 deltagere fra
over 80 ulike land, og er verdens største samlingssted for nevrovitenskap. Et
program som dekket hele det nevrovitenskapelige feltet ga uendelig med
muligheter til å stille en ung, nysgjerrig hjerne. 

S
ynapser, glia, nevrotrans-
mittere, bevegelse, hukom-
melse, frykt,
nevroepigenetikk, be-

vissthet, adferd. Hjernen er og blir et
av de største mysteriene i viten-
skapen. Kappløpet om utvikling av
teknologi for å studere hjernen, mer
kunnskap om hjernens biologi og en
økende interesse for modellering av
hjernen bidrar til at feltet eks-
panderer kontinuerlig. Neuroscience
2016 ga mulighet til å utforske
nevrovitenskapens enorme kom-
pleksitet ved å tilby symposier,
workshops, forelesninger, møter og
eventer samt sponsede sosiale sam-
linger i fem dager. Postersesjonene
ble høyt prioritert under kon-
feransen og ble avholdt i et veldig
stort rom sentralt på kon-
feransesenteret. 

Den første dagen var jeg på en se-
sjon om bruk av optogenetikk for å
studere nervenettverk. Optogenetikk
er en teknikk for å kontrollere
levende celler med lys. Spesifikke
celler kan genmodifiseres med lys-
sensitive ionekanaler (opsiner), som

channelrhodopsin og
halorhodopsin. Ionekanalene
reagerer på lys, som laserlys eller
LED. Avhengig av type ionekanal kan
de for eksempel åpnes eller lukkes,
og dermed aktivere eller inaktivere
nerveceller. Metoden ble utviklet i
2005 og blir brukt i stor utstrekning
i nevrovitenskap. For eksempel viste
et studie av Na Young Jun at
variasjoner i kinetikken til aktiver-
ende opsiner påvirker effektiviteten
i nevrale nettverk, samt hvordan de
påvirker resonansen i en nervekrets. 

Neste dag var det tid for poster-
presentasjon av prosjektet sammen
med stipendiat Mikkel Elle
Lepperød. I prosjektet hans jobber vi
med medial septum, et hjerne-
område som har nevrale forbind-
elser til blant annet hippocampus og
medial entorhinal korteks, og er
kjent som en ”pacemaker” for disse
hjerneområdene. Man tror at medial
septum er involvert i den syn-
kroniserte celleaktiviteten i thetafre-
kvensområdet (4-11 Hz). Vi studerer
rollen til forbindelsene fra medial
septum til medial entorhinal korteks,

spesifikt grid-cellene, ved bruk av
optogenetikk og elektrofysiologi.
Grid-cellene er aktive i spesielle felter
i rommet under navigering, og
danner en rutenettstruktur under
elektrofysiologiske opptak i blant
annet rotter som beveger seg i rom.
Det var veldig inspirerende å få til-
bakemelding på prosjektet fra
erfarne forskere, samt diskutere
veien videre. 

Grid-cellene har blitt et populært
forskningsområde, og mange laber
verden over jobber med å forstå disse
cellene og andre celler som er viktige
for stedsansen. Det var spennende å
besøke posterne forskningsgruppen
til Edvard og May-Britt Moser
presenterte. De fikk Nobelprisen i
medisin eller fysiologi i 2014 for opp-
dagelsen av grid-cellene i 2005
sammen med Sturla Molden og
mine veiledere Torkel Hafting og
Marianne Fyhn. Presentasjonene ga
nyttig kunnskap og inspirasjon til
videre arbeid med mitt eget prosjekt. 

Sesjonene jeg besøkte de
påfølgende dagene innebar temaer

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
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A
ll radiation can cause
breaks in DNA with
higher doses causing
more damage than low

doses.  The challenge for regulatory
authorities, therefore, has been to
define radiation doses that cons-
titute a significant risk for the health
of humans and other organisms.
The European Commission’s latest
recommendation from 2013 sets a
dose limit for occupational exposure
at 20 mGy (milligrays) per year.  By
comparison, average annual back-
ground exposures to radiation are
about 3 mGy and a single X-ray
exposure at the dentist’s office cor-
responds to about 1 mGy.
In the experiments conducted by

FHI, with FHI’s Anne Graupner as
senior author, mice were exposed to
gamma irradiation at a dose rate of
1.4 mGy/h during 45 days.  Even
though a 1.4 mGy/h rate of exposure
corresponded to approximately
4000-fold compared to background

exposures, the authors considered it
to be a ‘human relevant low dose

rate’.  Interestingly, the levels of DNA
damage measured with the comet

Radiation
Limits 
Revisited
NMBU scientists are co-authors of a study by the Norwegian Institute of
Public Health (Folkehelseinstitutet, FHI) and published in Nature
Communications (1).  Together with other studies, the results reported in
this paper suggest that current risk estimates for radiation damage may need
to be revised.

assay in blood cells were higher in
non-irradiated mice compared to
irradiated mice (Fig. 1).  This result
is similar to positive radiation effects
reported in popular articles in both
Aftenposten (2) and NBS Nytt (3).  In
the Aftenposten article, X-ray
physician Tor Ole Kjellevand
reviewed results on low dose

radiation which suggest that other
factors may be playing a role at low
dose rates.  For example, several stu-
dies of human exposure to low dose
radiation resulted in lower cancer
incidences than would be expected
by extrapolating from cancer
incidences caused by acute
exposures.  A second consideration is

the extensive evidence that low dose
exposures may protect against
damage caused by subsequent acute
exposures, a phenomenon known as
hormesis.
Another relevant article on low

dose radiation used plants as
experimental models, showing that
the repair of double-strand breaks
after X-ray exposures is delayed be-
cause the expression of key enzymes
(e.g. BRCA1 and RAD51) has to be
induced (4).  The induction of repair
enzymes by low dose radiation may
explain hormesis.
Kjellevand says, “There is now

enough evidence to say that low dose
radiation is not dangerous.  Rather, it
can be beneficial.”  

References
1. Graupner, A et al.: Gamma 
   radiation at a human relevant low
   dose rate is genotoxic in mice.  Sci.
   Rep. 6 (2016) 32977.
2. Kjellevand, T O:  Medisinsk 
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Fig. 1.  Lower levels of DNA damage in irradiated versus non-
irradiated mice.  Irradiated mice were exposed to 1.4 mGy/h
gamma radiation for 45 days before blood cells were examined
for DNA damage (% tail DNA) with the comet assay.  Each point
shows % tail DNA results for an individual mouse.  Figure is
redrawn from results in reference 1.

Anne Graupner.

•Er du medlem og vil fornye medlemskapet?

•Er du medlem og har endret adresse?

•Gå til www.biokjemisk.no, logg deg inn eller lag en konto! 
Her kan du melde deg inn, fornye medlemskap og endre 
personlig informasjon.

Vil du bli medlem av NBS?
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K
urset ble avholdt i Parc
de Recerca Biomédica
de Barcelona, et spens-
tig nytt bygg midt på

byens kyst, under hundre meter fra
den kritthvite stranden. I ekte sør-
europeisk stil startet ikke kurset før
klokken ti hver morgen, og på min
vei dit første dag fikk jeg nesten føl-
elsen av å være på ferie. Denne illu-
sjonen brast umiddelbart da kurset
startet og Christina Kiel fra CRG
satte oss i gang med databehandling
og analyse av proteinstrukturer, noe

som viste seg å være krevende for de
av oss som ikke hadde all verdens
bakgrunn i programmering. Etter en
intens, men ekstremt lærerik dag,
var det flott å avslutte med en felles
middag nede ved stranden, hvor vi
ble sittende og prate til nærmere
midnatt. Her ble jeg kjent med blant
annet Damjana Kastelic og Carlo
Carolis, noen av de hyggelige folkene
arrangerte kurset. Med så sene
middager ga det plutselig litt mer
mening hvorfor kurset ikke startet
klokken åtte hver morgen.

Andre dag på kurset startet med
en introduksjon til programvare for
å bestemme egnede target-sites for
CRISPR/Cas9, etterfulgt av praktiske
øvelser, i regi av Marc Güell fra
Harvard Medical School. Jeg hadde
fra tidligere hørt at Cas9 er et protein
fra bakterier som kan kutte hvor
man skulle ønske i en DNA-tråd, bare
man foret proteinet med en RNA-
probe som matchet stedet man ville
kutte. På kurset lærte vi at
situasjonen er litt mer omfattende,
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Kurs: CRISPR-Cas9
Med støtte fra NBS hadde jeg gleden av å delta på kurset “CRISPR-Cas9:
From Gene to Function” i sommerlige Barcelona 5-9 september 2016. Det
var et omfattende kurs i regi av “Centre for Genomic Regulation” (CRG)
som tok for seg de nyeste metodene i genmodifisering ved hjelp av
kutteenzymet Cas9. Vi var 16 deltagere fra universiteter og bedrifter verden
over. Med praktiske øvelser i programmering, stamcellekulturer og
mutagenese lærte vi grunnlaget for hvordan man kan benytte de prokaryote
CRISPR-genene for å konstruere transgene planter, fisk, mus, eller hva annet
man skulle ønske

hvordan man måtte sikte på et om-
råde som inneholder en såkalt PAM-
sekvens, og selvfølgelig et sted med
promotere og helst enhancere om
man skulle gjøre knock-in. I gjen-
gjeld lærte vi at knock-outs generelt
var enkle å lage, da et enkelt kutt med
Cas9 ofte fører til en frame-shift-
mutasjon i genet. Vi fikk lære
hvordan man gjorde Gibson-klon-
ing, samt teste kutteeffektiviteten til
Cas9 på noen DNA-prøver.

Tredje dag viste seg å være en av
de mest spennende for min del, der
Rory Johnson fra CRG blant annet
snakket om hvordan man kan lage et
plasmid som koder for både Cas9 og
RNA-proben, og transfektere dette
inn i eukaryote celler, slik at det
proteinet blir uttrykt av transfor-
manten selv. Slik prøver man for ek-
sempel å lage griser med et redusert
genom, der alle retrovirus er fjernet,
slik at man under xenotransplanta-
sjon kan fjerne risikoen for at et disse
virusene kan reaktiveres og smitte
over til mennesker.

Den fjerde dagen var det duket for
å jobbe hands-on med stamceller.
Dagen startet med en fantastisk fo-
relesning av Jim Sawitzke, der han
snakket om fordeler og ulemper ved
forskjellige verktøy innen
genmanipulering. Vi fikk se hvordan
forskerne på CRG jobbet med å dyrke
stamcellekulturer ved hjelp av
såkalte feeder-celler, et underlag av
epitelceller som gir stamcellene en
overflate å feste seg til, samtidig som
laget tilfører næringsstoffer. Vi fikk
deretter være med på å introdusere
Cas9 og plasmider inn i stamcellene
ved elektroporering. Med alle de
avanserte teknikkene man kan bruke
proteinet til, var det også nødvendig
å vurdere effektiviteten av alle
metodene. Det viste seg naturligvis å
være et enormt effektivitetsfall fra et
enkelt kutt i en DNA-prøve, til doble
kutt og knock-ins i stamceller. Så selv
om CRISPR-Cas9-teknologien er et
gjennombrudd i molekylærgenetikk,
baserer den seg fremdeles på store
antall celler for å kunne garantere
suksess. Det blir spennende å se hva
slags forbedringer systemet vil få i
tiden fremover!

Alt i alt var kurset preget av høyt
nivå med intensiv og praktisk under-
visning, men heldigvis for folk som
meg som fremdeles lærer pro-
grammering, var det lagt inn jevnlige
pauser med lett servering underveis.
Kantina på CRG fortjener også litt
ekstra skryt, da det var spennende og
gode retter hver eneste dag. Jeg har i
hvert fall aldri hatt gleden av å spise
fersk stekt makrell i en universitets-
kantine før.

Kurset sluttet 18:00 hver dag, og
det hadde vært for dumt å tilbringe
alle disse kveldene i Barcelona uten
å utforske byen. Etter oppholdet i
Barcelona sitter jeg igjen med et mer
fullkomment inntrykk av hva verk-
tøykassen CRISPR/Cas9 er godt for,
og med nye ideer til hvordan jeg kan
ta det i bruk i min forskning. Det var
et krevende kurs, men jeg anbefaler
dét, samt institusjonen CRG, på det
sterkeste dersom man skulle få
mulighet til å ta turen. 



Elise 
Aasebø dis-
puterte 4. no -
vember 2016
ved Univer -
sitetet i Ber -
gen med

avhandlingen “Mass spectro -
me try-based proteome quanti -
fication in leukemic cells from
acute myeloid leukemia
patients”. Arbeidet ble utført
ved Institutt for Biomedisin
med Frode S. Berven, Frode
Selheim, Marc Vaudel og Bjørn
Tore Gjertsen som veiledere.

Akutt myelogen leukemi (AML)
er en svært aggressiv blodkreft
som kjennetegnes ved opphop-
ing av blodceller med begrenset
differensiering og ukontrollert
celledeling. Prognose og be-
handlingseffekt varierer mel-
lom pasientene, og selv om
leukemicellene tilsynelatende
dør etter kjemoterapi er det
ikke uvanlig med tilbakefall.
Det er stort behov for nye prog -
nostiske biomarkører som kan
bidra til en mer tilpasset be-
handlingsprotokoll for hver
pasient, for eksempel ved å
indikere hvilke pasienter som
bør motta allogen stamcelle -
transplantasjon. Det forventes
at en sykdomstilstand påvirker
cellenes proteinuttrykk, så pro -
teiner med endret mengde, ak-
tivitet eller funksjon har derfor
potensiale som prognostiske
biomarkører. Aasebø har i sitt
doktorgradsarbeid benyttet
massespektrometri-basert pro -
teomikk for å analysere prote -
inene i leukemiceller fra

pasienter med AML. Denne
metodikken brukes for å iden-
tifisere og kvantifisere proteiner
som er tilstede i en prøve og
tillater sammenligning av
proteinuttrykket mellom prø -
ver. I forkant av pasientcel-
leanalysen har proteomikk-
  metoder blitt etablert, sammen-
lignet og optimalisert for å få
mest mulig ut av de verdifulle
pasientprøvene. De mest op-
timale metodene har videre
blitt brukt for å sammenligne
proteinuttrykket i celler fra
AML-pasienter som enten ble
friske eller døde av tilbakefall
etter å ha blitt behandlet med
dagens behandlingsprotokoll.
Arbeidet har resultert i iden-
tifisering av proteiner som er
ulikt uttrykt ved diagnosetids-
punkt hos AML pasienter, med
potensial som prognostiske
biomarkører som gjennom
videre arbeid kan bidra til en
mer tilpasset behandling og
bedre forståelse av sykdoms-
mekanismer bak AML.

Helene 
Bustad
Johan -
nessen dis-
puterte 28.
november
2016 ved Uni-

versitetet i Bergen med av-
handlinga ”Characterization of
Hydroxymethylbilane Synthase
and Pharmacological Chaper -
one Treatment for Acute Inter -
mittent Porphyria”. Arbeidet
var utført ved Institutt for
Biomedisin med Sverre Sand-
berg, Aurora Martinez og Karen
Toska som rettleiare.

I doktorgradsarbeidet sitt har
Bustad arbeidd for å finne ein
potensiell terapi for akutt
intermitterande porfyri (AIP).
AIP er ein sjeldan sjukdom
knytt til ein feil i produksjonen
av heme. Heme finst blant anna
i hemoglobin, og er essensielt
for transport av oksygen og i
samband med nedbryting av
medikament. Dei vanlegaste
symptoma ved AIP er eit akutt
åtak som gir mage- og muskel-
smerter, hjarteklapp, angst og
depresjon. Dette er symptom
som òg er vanlege ved andre
sjukdomar og AIP er difor
vanskelege å avdekkje. Åtaka

kan bli kroniske, og i verste fall
vere dødelege. Menneske med
AIP er fødde med ein mutasjon
i genet som koder for enzymet
hydroxymethylbilane synthase
(HMBS). HMBS sørgjer for å
kople saman fire PBG-sub-
stratmolekyl til ein forløpar i
produksjonen av heme. Ein
mutasjon kan gjere at saman -
koplinga av PBG-molekyla ikkje
skjer som den skal og for-
løparen ikkje blir danna. Kon-
sekvensen er at HMBS ikkje
verkar slik det skal, og det opp-
står ein flaskehals der PBG og
forstadiet ALA hopar seg opp.
Opphoping av PBG og ALA er
noko av det ein trur gir opphav
til sjukdomsåtaka. Bustad har
beskrive villtype-HMBS, og sett
på korleis samankoplinga av
substratmoekyla verkar på
strukturen av enzymet og
samanlikna dette med mutert
HMBS. Vidare har Bustad
arbeidd med farmakologiske
anstandsmolekyl som kan
binde seg til og betre funk-
sjonen av enzymet. I doktor-
gradsarbeidet fann Bustad og
samarbeidspartnarane at mus
som har blitt behandla med an-
standsmolekyl skil ut mindre
PBG og ALA i urin samanlikna
med kontrollmus – eit viktig
mål på ei vellukka behandling.
Resultata av arbeidet kan danne
grunnlaget for utvikling av ein
terapi for AIP.

Sylvia Var-
land dis-
puterte 21.
oktober 2016
ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen ”Regulation of
protein N-terminal acetyla -
tion”. Arbeidet ble utført ved
Molekylærbiologisk Institutt
med Thomas Arnesen, Mathias
Ziegler og Henriette Aksnes
som veiledere.

De fleste eukaryote proteiner
utsettes for en rekke kjemiske
endringer, hvilket bidrar til økt
proteinmangfold. En av de mest
vanlige proteinmodifiseringene
er påkobling av en liten kjemisk
gruppe kalt acetyl til proteinets
begynnelse. Prosessen kalles for
N-terminal (Nt) acetylering og
utføres av en gruppe enzymer

kalt N-terminal acetyltrans-
feraser (NATer). Metabolitten
acetyl-KoA brukes som ace -
tyldonor i alle acetyleringsreak-
sjoner, hvilket indikerer at
Nt-acetylering kan være meta -
bolsk regulert. Sylvia Varland
har i sitt doktorgradsarbeid
brukt S. cerevisiae som modell-
organisme for å undersøke
hvorvidt cellulær metabolisme
påvirker det globale nivået av
Nt-acetylering. Noe uventet fant
hun at Nt-acetylering i liten
grad responderer på endringer i
det cellulære acetyl-KoA-nivået
indusert ved sult. Et annet in-
teressant funn var at en liten
andel proteiner viser dynamisk
Nt-acetylering, hvor noen var
mer Nt-acetylert under uguns-
tige forhold og lave acetyl-KoA
nivåer. Basert på disse funnene
har hun foreslått at differensiell
Nt-acetylering kan formidle
miljømessige forhold til sær-
skilte effektorproteiner, som
kan initiere en adaptiv cellulær
respons. Videre har Varland
identifisert flere in vivo gjær-
substrater av NAT-enzymet
Naa30, noe som resulterte i at
dets substratspesifisitet må ut-
vides. Varland og medarbeidere
har også undersøkt om det fin -
nes ulike humane isoformer av
Naa30. Ved å undersøke friskt
vev og kreftvev avdekket de en
ny forkortet variant av Naa30.
Det er foreløpig ukjent hvilken
funksjon proteinvarianten har,
men den kan ha en rolle knyttet
til kreftutvikling. Disse funnene
har gitt et viktig bidrag til
videre forskning på Nt-acety -
ler ing sin rolle i biologiske og
fysiologiske prosesser.

Nina Obad
disputerte ved
Universitetet i
Bergen den
17. oktober
2016 med av-
handlingen:

”Tumor resistance to anti-
angiogenic therapy: Me-
chanisms of action and new
therapeutic approaches”.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for biomedisin med Rolf
Bjerkvig og Morten Lund-
Johansen som veiledere. 

Glioblastomer, ondartede
hjernesvulster som vokser raskt
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DOKTOR
GRADER
Nye

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

og invasivt, er meget mot-
standsdyktige mot behandling.
For å få tilstrekkelig oksygen og
næringsstoffer stimulerer kreft-
cellene angiogenese. Målrettet
behandling mot angiogenese
burde derfor kunne føre til at
svulsten slutter å vokse. Be-
vacizumab, et monoklonalt
antistoff mot VEGF, den vik -
tigste vekstfaktoren for endotel-
celler, er godkjent til bruk i
behandling av residiverende
glioblastom. Dessverre førte
ikke anti-angiogen terapi til for-
bedret overlevelse hos pasien -
ter. Vi har vist at svulster i en
rottemodell utvikler resistens
mot denne behandlingen ved å
øke glykolysen. Uten oksygen
omsetter enzymet LDH-A
glukose til laktat og forsurer
mikromiljøet rundt kreftcel-
lene, noe som stimulerer dem
til å spre seg ytterligere i friskt
hjernevev. Våre metabolske
analyser på svulstvev fra rotter
som er behandlet med antian -
giogen terapi har identifisert
flere enzymer og transkrip-
sjonsfaktorer som oppreguleres
etter behandling. Vi har forsøkt
å hemme veksten av svulstene
ved å kombinere antiangiogen
terapi med målrettet terapi. Ved
å slå av LDH-A har vi vist at
enzymet kan ha betydning for
de invasive kreftcellene. Antian -
giogen behandling fører des-
suten til økt hypoksi i svulsten.
Vi har brukt cannabidiol, et
ikke-psykoaktivt cannabinoid,
til å nedregulere HIF-1α, den
viktigste transkripsjons-
faktoren i kreftcellenes mot-
stand mot hypoksi. Sammen
med antiangiogen terapi hem -
met cannabidiol tumorvekst og
hindret cellene til å invadere
friskt hjernevev i to dyremo -
deller av glioblastom. Våre data
kan brukes til å utvikle nye
kombinasjonsterapier som vil
kunne forbedre effektiviteten av
behandling av pasienter med
hjernesvulst.

Hengshuo
Liu dispu -
terte 16. sep -
tember 2016
ved Univer -
sitetet i Ber -
gen med

avhandlingen ”Expression and
mechanosensitivity of integrin

alpha11 in the tumor
microenvironment”. Arbeidet
ble utført ved Institutt for
biomedisin med Donald Gull-
berg og Rolf K. Reed som
veiledere.

Integriner er små proteiner på
cellenes overflate som formidler
kontakt mellom cellens beveg-
elseapparat og omverdenen. De
gjør det mulig for cellene å
klistre seg fast i en overflate,
gripe tak i omgivelsene, og be-
vege seg gjennom vevet. Dette
er viktig for forflytning under
celledeling og for vekst  og
reparasjon av vevet. Det finnes
mange typer integriner, hver
med spesifikke egenskaper. Ett
av dem, α11β1, er en
kollagenreseptor, den kan altså
binde seg til proteinet kollagen
som finnes i store mengder og
produseres av bindevevsceller
(kalt fibroblaster) i mange av
kroppens vev. I sitt doktor-
gradsarbeid har Hengshuo Liu
funnet ut at integriner kan
kjenne om underlaget er stivt
eller mykt. På et stivt underlag
utskiller celler vekstfaktoren
TGF-β. Disse stimulerer cellen
til å produsere Smads, en
gruppe intracellulære signal-
proteiner som aktiverer in-
tegriner. Dette påvirker
dannelsen av integriner slik at
det på et stivt underlag
produseres mer integrin og
cellen kan feste seg enda bedre.
Fibroblaster er viktige for at
tumorer skal kunne etablere et
passende vekstmiljø. I dette
arbeidet har man også
produsert spesifikke antistoffer
mot α11 integrinen. Ved hjelp
av disse har man vist at fi-
broblastcellene i tumorer i hud,
bryst og bukspyttkjertel har et
høyt uttrykk av α11 integriner.
Denne studien viser at integrin
α11β1 bidrar til at bindevevet
gjør tumoren stiv og hard og
fortrenger annet vev. Studien
viser også at genmodifiserte
mus uten intergrin α11 ut-
vikler mindre hudtumorer.
Denne avhandling gir innsikt
som kan være en brikke i ett
større arbeid mot nye behand-
lingsalternativer.

Bjarne
Johan -
nessen for-
svarte 29.
august 2016
avhandlingen
“Identifica -

tion of novel DNA and RNA
changes in solid tumors by
high-throughput methodo -
logies” for graden Ph.D. ved In-
stitutt for klinisk medisin, UiO.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Molekylær onkologi, In-
stitutt for Kreftforskning,
Radiumhospitalet, OUS, med
Rolf I. Skotheim, Ragnhild A.
Lothe og Torbjørn Rognes som
veiledere.

Hovedformålet med doktor-
gradsarbeidet var å identifisere
og karakterisere endringer i
DNA og RNA hos kreftpasien -
ter, med spesielt fokus på
pasienter med tykk- og
endetarmskreft og testikkel-
kreft. Om lag 15 % av pasient -
ene med tykk- og endetarms-
   kreft har svulster der genomet
kjennetegnes av mikrosatelitt-
ustabilitet (MSI). Kartlegging
av eksomet fra tumorcellene til
33 slike pasienter viste at alle
tumorene hadde endringer i
mismatch repair-gener, og
dermed svært høye mutasjons-
rater. MSI-positive svulster kan
aktivere immunsystemet, og
disse pasientene har ofte bedre
utfall av sykdomsforløpet enn
andre pasienter. Mange muta-
sjoner var i gener som er
involvert i reaksjonsveien JAK-
STAT som er en del av immun -
systemet, og disse funnene ble
bekreftet ved funn av samme
type mutasjoner i øvrige
datasett og i uavhengige prøver.
Rundt 300 norske menn blir
rammet av testikkelkreft hvert
år, og forekomsten av testikkel-
kreft i den vestlige verden har
mer enn doblet seg de siste 50
årene. Ved å analysere DNA fra
pasienter med dobbeltsidig tes-
tikkelkreft ble det påvist muta-
sjoner som kan ha betydning
for kreftutviklingen. Svulstene
hadde få mutasjoner, og hos
pasienter med dobbeltsidig
kreft fant Johannessen og med-
arbeidere ulike mutasjoner i de
to svulstene, noe som tyder på
at mutasjonene oppstår senere
enn 5.-6. svangerskapsuke.

Gjennom analyser av ekspre-
sjonsdata ble det identifisert
nye fusjonsgener, samt flere al-
ternative transkriptvarianter
hos pasienter med tykk- og
endetarmskreft. Videre ble det
funnet en sterk sammenheng
mellom avvikende splicing og
lave uttrykk av proteiner
involvert i splicing i flere typer
solide svulster.

Ida Myhrer
Stø forsvarte
16. desember
2016 avhand -
lingen ”Func -
tional con-
ser vation of

the IDA signalling pathway in
angiosperms” for graden Ph.D
ved Universitetet I Oslo, In-
stitutt for Biovitenskap.
Arbeidet ble utført ved seksjon
for genetikk og evolusjons-
biologi  med Reidunn Aalen,
Melinka Butenko, Paul Grini og
Kjetill Jacobsen som veiledere. 

Store deler av verdens mat-
produksjon kommer fra ulike
plantearter, men tidlig absisjon
kan føre til redusert avkastning.
Absisjon vil si at organer faller
av planten. For tidlig absisjon
av blomster og kronblad/blom -
sterorganer reduserer salgsver-
dien av prydplanter, mens tidlig
absisjon av frø og frukt fører til
reduserte avlinger av viktige
matplanter.  Genet IDA (IN-
FLORESCENCE DEFICIENT IN
ABSCISSION) koder for et
peptid som signalerer igjennom
to reseptor-like kinaser
(HAESA og HAESA-LIKE2), og
kontrollerer absisjon av bloms-
terorganer i modellplanten
Arabidopsis thaliana ved å
starte en signalvei som fører til
celleseparasjon.  I arbeidet med
denne avhandlingen har Stø
studert utbredelsen av IDA-
peptidet og reseptorenene i alle
blomsterplanter, og funnet at
IDA signalveien er konservert i
blomsterplanter. Videre ble det
vist at IDA også er involvert i en
annen celleseparasjonsprosess i
A. thaliana, separasjon av over-
liggende cellelag i roten, slik at
siderøtter kan utvikles.  IDA ble
vist å være funksjonelt også i
andre plantearter, og involvert i
blomsterabsisjon i kålslekta
(Brassica), bladabsisjon i
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poppel (Poplus), samt fruk -
tabsisjon i oljepalme (Elaeis).
Kunnskapen om funksjonen av
IDA både i A. thaliana og andre
plantearter kan benyttes til
videre studier av viktige planter
i matproduksjon.

Simona
Kavaliau-
skiene
defended her
thesis entitled
“Membrane
dynamics in

cancer cells” on September 2nd
in 2016 for the PhD degree at
the University of Oslo. The work
was carried out in Kirsten
Sandvig’s group at the Depart -
ment of Molecular Cell Biology,
Institute for Cancer Research,
Oslo University Hospital, with
Kirsten Sandvig as the main
supervisor.

Cell membranes are composed
of both proteins and lipids.
However, the lipids were long
neglected because of lack of
adequate methods to analyze
them and probe their role in
cellular functions. But now with
the introduction of new metho -
dologies, such as lipid analysis
using mass spectro metry (MS),
single molecule tracking and
others, lipids are becoming
more accessible and their role
in cellular functions is being
increasingly explored. It is clear
that the cell lipidome is dyna -
mic and cellular lipid compo -
sition adapts to changing extra-
and intra-cellular signals, how -
ever, there is still a huge gap in
our understanding of the dif -
ferent signalling pathways regu -
lating lipid metabolism, as well
as how lipids may regulate
different cellular functions. Im-
portantly, changes in cellular
lipid composition have been
related to multiple human
disea ses including cancer,
Alzheimer’s disease, type 2 dia-
betes and allergy, among
others. Kavaliauskiene and
colleagues investigated how
cancer cells adapt their lipid
composition in response to dif -
ferent culture conditions and
different drugs. In her thesis,
Kavaliauskiene presented some
of the changes that occur in
cellular lipid composition

during cell crowding in culture,
and suggested a potential link
between these changes and the
effects on intracellular trans-
port of Shiga toxin. Next, two
glucose analogues, 2-deoxy-D-
glucose and fluorodeoxyglu -
cose, were investigated and new
effects of these drugs on
glycosphin golipids and int-
racellular transport of Shiga
toxin were revealed, suggesting
that these drugs might have
novel potential applications
both in research and in the
clinic.

Tor Espen
Thor -
valdsen for-
svarte 4. no-
  vember 2016
avhandlingen
”Dissecting

the β-catenin destruction
complex: Novel implications of
tankyrase inhibitors” for graden
Ph.D. ved Universitetet i Oslo,
Institutt for Klinisk Medisin.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Molekylær Cellebiologi, In-
stitutt for Kreftforskning, Radi -
umhospitalet, OUS, med Harald
Stenmark og Nina Marie
Pedersen som veiledere.

WNT-signalveien er viktig for
normal fosterutvikling og vevs-
regenerasjon hos voksne in-
divider, og feil i regulering av
signalveien kan derfor føre til
kreftutvikling og andre syk-
dommer. β-catenin destruk-
sjonskomplekset består av
strukturelle proteiner (APC,
AXIN1 og AXIN2) og kinaser
(CK1 og GSK3) og regulerer
nivået av WNT-signalering
gjennom nedbrytning av den
transkripsjonelle koaktivatoren
β-catenin, men er kompromi -
ttert i de fleste tilfeller av
kolorektalkreft. Poly-ADP-
ribosyltransferasene tankyrase
1 (TNKS1) og tankyrase 2
(TNKS2) ble nylig identifisert
som positive regulatorer av
WNT-signalveien, og Thorvald -
sen har i sin avhandling studert
effektene av å hemme disse
enzymene i WNT-avhengige
kolorektalkreftceller. Arbeidet
viste at hemming av TNKS1/2
induserer svært mobile og
strukturelt dynamiske protein-
komplekser (degradasomer)

som inneholder de samme pro -
teinene som endogene destruk-
sjonskomplekser. Høyoppløs-
 ningsmikroskopi demon-
strerte at degradasomene har
en filamentøs substruktur med
høy elektrontetthet og sub-
domener bestående av ulike de-
struksjonskompleks-komponen
ter. Kolokaliseringsforsøk indi -
kerte videre at β-catenin fos-
foryleres og ubiquitineres i
degradasomene, og dette ble
underbygget gjennom fotoblek-
ingsforsøk. Studiene iden-
tifiserte også en ny type
pro te asom-avhengig regulering
av AXIN2-proteinet som er
nødvendig for degradasom-
dannelse og framhevet struktu -
relle og funksjonelle egenskaper
for andre komponenter i de-
gradasomene. Avhandlingen
viser for første gang en direkte
mekanistisk link mellom de-
gradasom-dannelse og redusert
WNT-signalering i kolorektal-
kreftceller og demonstrerer at
degradasomene kan fungere
som en attraktiv eksperimentell
modell for destruksjonskom-
plekset i framtidige studier.

Eivind
Valen Ege-
land for-
svarte 10.
oktober 2016
avhandlingen
”Biological

function of nuclear S100A4 –
Prognostic impact of S100A4
and Wee1 in breast and colo -
rectal cancer” for graden Ph.D
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for Klinisk Medisin.
Arbeidet ble gjennomført ved
Avdeling for Tumorbiologi, Ins-
tiutt for Kreftforsking, Radium-
hospitalet, OUS, med Gunhild
M. Mælandsmo, Kjetil Boye og
Kjersti Flatmark som veiledere. 

I sin doktorgrad har Valen Ege-
land undersøkt den biologiske
funksjonen til proteinet S100A4
når det er lokalisert til celle -
kjer nen. Proteinet er normalt
assosiert med spredning av
flere typer kreft, som bryst og
tykk-/endetarmskreft, hvorpå
lokalisasjon til cellekjernen
også er et tegn på dårlig prog -
nose hos pasienter med sist -
nevnte. I arbeidet ble det
obser vert at uttrykket av

S100A4 i kjernen endret seg
mens cellene gjennomgikk cel-
ledeling, med mer protein i
kjernen i G2/M enn i de andre
fasene. Endring av protein-
uttrykket og –lokalisasjon i cel-
lemodeller, førte derimot ikke
til endringer i cellenes evne til å
gjennomføre cellesyklusen,
men videre forsøk avdekte
S100A4 til å være assosiert med
cyclin B1 samt centrosomer
under mitosen. Videre ble sam -
menhengen mellom S100A4 og
cellesyklus proteinet Wee1
undersøkt, og selv om uttrykket
av S100A4 endret seg ved
manipulering av Wee1-nivåer,
ble det ikke funnet noen rele -
vante sammenhenger mellom
uttrykket av disse prote inene og
overlevelse i pasienter med
tykk-/endetarmskreft. Siste del
av arbeidet omfattet undersøk-
else  av hvilken effekt uttrykket
av S100A4 og dets lokalisering
har for overlevelse i pasienter
diagnostisert med brystkreft.
Selv om generelt uttrykk av
proteinet, i overensstemmelse
med foregående arbeid, var as-
sosiert med dårlig prognose, ble
det i motsetning til hva som
tidligere har blitt påvist i tykk-
/endetarmskreft ikke funnet
noen direkte sammenheng med
kjerne lokalisert S100A4. Dette
indikerer at proteinet har
vesentlig forskjellig betydning i
de forskjellige krefttypene.

Kristin
Halvorsen
Hortemo
disputerte 19.
desember
2016 ved Uni-
versitetet i

Oslo, Institutt for klinisk
medisin, med avhandlingen
”Fatigue mechanisms of
shortening skeletal muscle:
Protein phosphorylation and O-
GlcNAcylation with emphasis
on regulatory myosin light
chain”. Arbeidet ble utført ved
Institutt for eksperimentell
medisinsk forskning, med Ole
M. Sejersted og Per Kristian
Lunde som veiledere. 

Muskeltretthet er en reduksjon i
musklenes yteevne etter gjen -
tatte kontraksjoner, og er et
uunngåelig fenomen ved fysisk
aktivitet. De molekylære

mekanismene ved muskelt-
retthet er ikke fullt forstått, og
det er dårlig kjent hvorfor man
ved flere kroniske sykdommer
opplever økt trettbarhet.
Hortemo har studert muskelt-
retthet ved in situ dynamisk
muskelkontraksjon og ved
tredemølleløping, med fokus på
langsom skjelettmuskel (m.
soleus). Avhandlingen viste at
muskeltretthet er ulikt regulert
i kontraksjons- og relaksasjons-
fasen av muskelarbeidet, og at
post-translasjonelle modifika-
sjoner (PTM) påvirker trett-
hetsutviklingen. I kontrak -
sjons fasen var muskeltrettheten
sterkt korrelert til fosforyleri -
ngsgrad av regulatorisk myosin
lettkjede (MLC2). MLC2
regulerer interaksjonen mellom
myofilamentene aktin og
myosin, og ved defosforylering
av MLC2 kontraherte muskelen
dårligere. Fosforyleringsnivået
var reversibelt ved hvile og
fulgte nivået av MLC2 kinase
bundet til myofilamentene. I
relaksasjonsfasen var muskelt-
rettheten sterkt korrelert med
akkumulering av laktat og med
lekkasje av kalsium fra sarko-
plasmatisk retikulum. Hortemo
utforsket også O-GlcNAcylering
i skjelettmuskel, og fant at
denne typen PTM var kraftig
økt etter trening, mens ingen
endringer ble funnet ved kro -
nisk hjertesvikt. Økningen i O-
GlcNAcylering ble funnet på
cytoplasmatiske proteiner, her-
under sentrale metabolske
enzymer. Avhandlingen gir ny
kunnskap om muskeltretthet og
mulige mekanismer, og videre
forskning kan avklare om PTM
er egnede angrepspunkter i be-
handling av muskeltretthet ved
kronisk sykdom.

Øystein
Arlov for-
svarte 8. juni
2016 sin av-
handling
"Sulfated
alginates:

Characterization and Ap-
plications as Biomaterials" for
PhD-graden ved NTNU i
Trondheim. Arbeidet ble utført
ved Institutt for Bioteknologi
under veiledning av Gudmund
Skjåk-Bræk og Finn Lillelund
Aachmann.

I kroppen er de fleste celler
omgitt av et stillasverk kalt eks-
tracellulær matriks (ECM), som
består av proteiner, glyko-
proteiner og polysakkarider.
Proteinene er generelt ansvarlig
for å holde nettverket intakt,
samt beskytte og forankre cel-
lene. Polysakkaridene, kalt
glykosaminoglykaner (GAGs)
har en høy negativ ladning, og
har mer komplekse biologiske
roller ved at de interagerer med
proteiner i cellemembranen
samt løselige signalfaktorer slik
at cellene kan kommunisere
med sitt ytre miljø. Alginat er et
polysakkarid som er av stor in-
teresse til innkapsling av celler
og vevsdyrkning, på grunn av
høy biokompatibilitet og dets
evne til å danne geler kun ved
tilsats av divalente kationer. En
utfordring ligger i at alginat er
relativt inert, som motvirker
gunstige interaksjoner med
celler og proteiner karakteris-
tiske for GAGs i ECM. I denne
avhandlingen ble alginater
kjemisk sulfatert for å lage en
strukturell og funksjonell
analog til GAGs, og karakter -
isert for anvendelse i nye
biomaterialer. Det ble vist at
sulfaterte alginater binder ulike
vekstfaktorer som celler be-
høver for å dele seg og ivareta
vitale funksjoner, og at bind-
ingssstyrken kunne styres ved å
justere alginatsekvens, sulfat -
eringsgrad og kjedestivhet.
Dyrking av bruskceller i geler
av sulfatert alginat førte til økt
celledeling og opprettholdelse
av cellenes naturlige fenotype.
Sulfaterte alginater har også
potente anti-inflammatoriske
egenskaper, som kan bidra til
aksept av innkapslede celler og
vev under transplantasjon. Av-
handlingen presenterer med
dette et tilpasningsdyktig
biomateriale med et stort
potensiale for celleinnkapsling
og –dyrkning, som kan bidra til
nye gjennombrudd innen
regenerativ medisin.

Nina B.
Arnfinns-
dottir for-
svarte 14.
mars 2016 sin
avhandling
”Microscale

tools for the development of
bacterial microarrays” for PhD-
graden ved NTNU i Trondheim.
Arbeidet ble utført ved Institutt
for fysikk, ved avdeling for
biofysikk og medisinsk tek-
nologi under veiledning av
Marit Sletmoen og Rahmi Lale.

Heterogenitet i genuttrykk hos
bakteriepopulasjoner er et
evolusjonsmessig trekk som
øker bakterienes sjanse for
overlevelse når deres ytre miljø
endres. Det har også implika-
sjoner for menneskelig helse
siden visse fenotypiske trekk
hos bakterier setter dem i stand
til å overleve antibiotikabe -
handling. Slik heterogenitet er
ikke mulig å studere med stan -
dard metoder benyttet innen
mikrobiologisk forskning siden
disse ofte er basert på gjen-
nomsnittsmålinger. Det er der-
for viktig å utvikle metoder
som gir informasjon om
heterogenitet i bakteriepopula-
sjoner, som for eksempel å følge
enkeltceller over tid og dermed
fange opp enkeltcellers dyna -
miske oppførsel. Slik tidsopp-
løst informasjon kan oppnås
ved å avbilde bakteriene kon-
tinuerlig over tid. I avhand -
lingen presenteres metoder for
tillaging av bakterielle mikro-
matriser, med et fokus på å be-
nytte metoder og kjemikalier
som er tilgjengelige i standard
biologiske laboratorier. Den
presenterte metoden er basert
på mikrokontaktprinting av
kjemikalier i mønstre på glass
for selektiv innbinding av
bakterier til bestemte områder.
Disse mønstrene av levende
bakterier ble avbildet, og bilde-
analyse ble brukt til å under-
søke heterogenitet i genuttrykk
av et fluoriserende protein ut-
trykt i bakteriene. Resultatene
fra bakteriematrisene var
sammenlignbare med målinger
gjort på de samme bakteriene
med et flowcytometer. Tek-
nikkene brukt til å danne
mønstre på glass ble også be-
nyttet til å selektivt feste mikro-
geleer av polysakkaridet alginat
på glassoverflater. Ved å inn-
kapsle celler i disse alginat -
geleene kunne vekst av
bak dimensjoner og det var
mulig å selektivt plukke opp
enkeltgeleer for videre studer.
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