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Kreftforeningen kom 6. mars i år med følgende kunngjøring: Professor Per
Ottar Seglen ved Universitetet i Oslo tildeles Kong Olav Vs kreftforsknings-
pris 2017. Prisen blir overrakt av HM Kong Harald V på vegne av Kreftfor-
eningen i Oslo 6. juni. Seglen er i dag forsker ved Centre for Molecular
Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 1 million
kroner. Les mer på side 14

Professor Emeritus Torgeir Flatmark har vært en
særdeles viktig person for NBS. På begynnelsen av
1980-tallet var han både President i organisasjonen og
redaktør for NBS-nytt og i 1997 ble han utnevnt til æres-
medlem. I mai flyttet han tilbake til Oslo etter 50 år i
Bergen og ble hedret med god mat, gaver og flotte taler
på avskjedsfesten på Institutt for Biomedisin, Uni-
versitetet i Bergen. Les mer på side 24

Les mer på side 28

Flott natur, kanskje biter fisken.



NBS-NYTT 2 - 2017NBS-NYTT 2 - 20174 5

Excellence!

PR
ES

ID
EN

T
A
ur
or
a 
M
ar
ti
ne

z

Presidenten gratulerer i sin spalte på forrige side Harald Stenmark og Stefan Krauss med prestisjefull tildeling av
Sentre for fremragende forskning (SFF) og diskuterer behovet for ”excellence” i forskningen. På de neste sidene
finner du en omtale av de to nye SFFene skrevet av senterlederne. Deretter følger en relatert artikkel om behov for
langsiktighet i forskningen basert på et innlegg Nils Chr. Stenseth og Edward Moser nylig hadde i Aftenposten.

Ellers kan du i dette bladet lese at Per Seglen får tildelt årets kreftforskningspris mens bladet er i trykkeprosess og
at Anne-Lise Børresen nok en gang er hedret i USA for sin forskning med brystkreft. NBS-Nytt gratulerer både disse
to og lederne av de nye SFFene, samt deres sentrale medarbeidere. 

Fra Bergen kommer en omtale av avskjedsfest for Torgeir Flatmark som etter 15 år som som Professor Emeritus nå
flytter til Oslo. Som det vil fremgå av den omtalen er det en svært markant person i norsk biokjemi som nå trekker
seg tilbake. ”Slutten på en æra” har forfatterne kalt innlegget. Jeg hadde selv gleden av å jobbe i Flatmark-lab’en i
perioden 1974-1983. Det var en interessant tid der en lærte hvor lista for god forskning må ligge. Samtidig var det
interessant å se med hvilken iver Torgeir gikk løs på nye utfordringer. Å oppleve at han pakket ut et nytt spennende
instrument hadde visse likheter med å se barn åpne julepakker! Det lyste lang vei at Torgeir var spent på hva vi
kunne klare å oppnå med den nyvinningen som nå ble pakket ut.

”Trenger vi å styrke immunforsvaret?” spør Erik Boye og Anne Spurkland i en interessant artikkel i dette nummeret,
og Biorabiaten innleder denne gangen sin artikkel med følgende spørsmål: ”Watson og Cricks struktur for DNA er
vakker, men er den riktig?” Ellers finner du som vanlig de faste spaltene Ordkløveri og Arnts biostreker, samt omtale
fra internasjonale møter og andre begivenheter. Og nederst på denne siden finner du en svært viktig melding fra
Generalsekretæren om betaling av medlemskap i NBS.

Jeg håper at innholdet faller i smak. Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret 
og ønsker alle lesere en GOD SOMMER!

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
       3                     21. august                             11. september
       4                     6. november                         27. november

In mid-March the name of the new Norwegian Centers of Excellence (SFF) were announced by NFR. It was delightful
to find Harald Stenmark, UiO and Radiumhospitalet, and Stefan Krauss, UiO and Rikshospitalet among the new
center leaders. Congratulations to both for their Centers for “Cancer Cell Reprogramming” and “Developing an in-
tegrated open access organ on chip platform for drug discovery”, with strong fundament in biochemistry, molecular
biology and biotechnology. Both centers have also a manifested emphasis on innovation, aiming to use the generated
knowledge to develop and test new therapies. For Stenmark this award is a recognition to continuous outstanding
achievements during their previous SFF. According to the announcement from NFR, the main criteria for selection
of the new centers have been scientific quality and high international level. The awards will provide the necessary
long-term basic funding to allow pursuing risky and ambitious research programs, recruiting the best candidates
and maintaining a wide-ranging international collaboration. The large amount of research funds that this program
entails - the new centers will receive NOK 1.5 billion over a ten-year period- has lead to some debate on the SFF
scheme by the scientific community, and the results and influence from previous SFFs are often discussed. Indeed,
the scheme has been evaluated (e.g. The Norwegian Centre of Excellence Scheme - Evaluation of Added Value and
Financial Aspects,  NFR 2010) and, in general, the SFFs score positively, as are “particularly successful in attracting
new talents, increasing national and interdisciplinary collaboration and strengthening internationalization of
Norwegian research”. 

The Norwegian SFF scheme sums up to the international trends showing that the increased focus on research ex-
cellence is followed by larger allocation of funds to centers and networks, and even to the individual project grants,
which result in lower application success rates and a greater concentration of resources among a smaller number
of researchers. Evaluations in other countries also show that despite the total number of publications may decrease
for the totality of the researchers in the centers, these initiatives in general are leading to a strengthening of cutting-
edge science as a result of larger critical mass, synergies of top researchers working together and accessibility to
costly infrastructure that allows front-line science. The major concerns around the trends to concentrate funding
in centers of excellence relate to a decrease of adaptability of a research area to new ideas and an exacerbation of
existing gender inequalities. The latter has been clearly shown for center of excellence-initiatives in the Nordic
countries, showing a low share of female center leaders (e.g. 7% in Denmark) and low participation of female resear-
chers (Aksnes et al (2012) NIFU, Working Paper 4/2012). All together, it appears that the best approach for reinforcing
a high-quality research may be to combine SFFs (and equivalent initiatives) with the one-researcher oriented-,
average size grants that allow for diversity, dynamics and development of research and –importantly- an  equilibrated
gender balance. 

Good luck to all biochemists applying FRIMEDBIO!!
Som mange trolig har oppdaget, sendes det ikke lenger ut giroer for årlig betaling av NBS-medlemskap.

Innbetalingen skal nå skje via nettsiden biokjemisk.no. En konsekvens av dette er at pensjonistmedlem-
skap ikke lenger er gratis – siden registrering i medlemsdatabasen nå er direkte knyttet til nettbasert
betaling av kontingenten, må pensjonistene nå punge ut med 5 kroner i året for å opprettholde medlem-
skapet. Forhåpentligvis er ikke beløpet for avskrekkende! Vi vil oppfordre også de som ikke har pen-
sjonert seg ennå til å besøke nettsiden biokjemisk.no. I tillegg til å fungere som betalingsportal,
inneholder den også pdf-filer av nye og gamle utgaver av NBS-Nytt, den omfatter informasjon om ak-
tiviteten i lokallagene, og hvis man blar seg nedover, vil man finne oppdaterte kopier av nettsidene til
FEBS og IUBMB, med alle nyheter fra disse organisasjonene. Og dersom du har flyttet eller har skiftet
arbeidssted, kan du lett oppdatere informasjonen i medlemsregisteret fra NBS-hjemmesiden. Så besøk
biokjemisk.no!

Viktig melding fra Generalsekretæren
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Senter for kreftcelle-
reprogrammering 
– CanCell
Et nytt Senter for fremragende forskning skal forske på grunnleggende
mekanismer i kreftutvikling, og utnytte kunnskapen om disse til å ufarlig-
gjøre kreftceller. Det nye senteret heter Senter for kreftcelle-re-
programmering, CanCell, og holder til ved Universitetet i Oslo (UiO) og
Oslo universitetssykehus (OUS).

I
løpet av det siste tiåret har
det skjedd enorme fremskritt
innen DNA-sekvenserings-
teknologi som har gjort det

mulig å sekvensere tusenvis av
«kreftgenomer» og å identifisere
genetiske og epigenetiske endringer
i kreftsvulster.  Et hinder for å om-
sette all denne informasjonen til
klinisk gevinst er det faktum at vi
fortsatt har begrenset kunnskap om
de molekylære mekanismene som
gjør at irreversible genetiske end-
ringer og reversible epigenetiske
modifikasjoner påvirker kreftceller.
Vi vet også lite om hvordan miljøet
rundt kreftsvulstene og celler i
resten av kroppen påvirker kreft-
utvikling. CanCell vil forsøke å iden-
tifisere endringer i cellulære
prosesser som fremmer kreft-
utvikling, definert som ”kreftcelle-
programmer”. Prosessene det er
snakk om er cellesignalering,
metabolisme, membran-dynamikk
og kromatin-regulering. Senterets
spesielle strategi er å identifisere
interaksjoner mellom kreftcelle-pro-
grammer ut fra hypotesen om at

slike interaksjoner kan avsløre kreft-
cellenes ”Achillesheler”. Ved å av-
sløre disse håper senteret å komme
på sporet av genetiske og
farmakologiske metoder som kan
brukes til å ”reprogrammere” kreft-
celler til ufarlige celler. 

CanCell vil benytte seg av det
nyeste innen teknologi innen

genomredigering, avansert mikro-
skopi og genetiske og farmakologiske
screens. Som modellsystemer vil
senterets forskere bruke kreftceller i
kultur, men også genetisk
modifiserbare organismer som mus,
sebrafisk og bananfluer. I tillegg vil
noen av senterets forskere gjøre stu-
dier av celler og vev fra
kreftpasienter, og dette vil skje i sam-

arbeid med både kreftleger og
pasienter,

CanCell vil ledes av Harald
Stenmark ved Institutt for klinisk
medisin, UiO og Institutt for kreft-
forskning, OUS. Anne Simonsen ved
Institutt for medisinske basalfag,
UiO, er med som nestleder. De øvrige
forskningsgruppene i senteret ledes
av Jorrit Enserink, Institutt for kreft-
forskning, Jørgen Wesche, Institutt
for kreftforskning, Tor Erik Rusten,
Institutt for klinisk medisin, og
Ragnhild Eskeland, Institutt for
biovitenskap, UiO.  Disse 6 forskerne

er alle eksperter på ulike kreftcelle-
programmer (se faktaboks), og med
seg som assosierte medlemmer har
de både klinikere (Åslaug Helland og
Yngvar Fløisand, begge OUS) og eks-
perter innen autofagi/cel-
lesignalering (Terje Johansen,
Universitetet i Tromsø), kromatin-
dynamikk (Philippe Collas, UiO),
musemodeller for kreft (Emmet
McCormack, Universitetet i Bergen),
biostatistikk (Arnoldo Frigessi, UiO)
og bioinformatikk (Eivind Hovig,
OUS). Fire verdenledende forskere
innen ulike kreftcelleprogrammer vil
være gjesteprofessorer ved CanCell

og besøke senteret i en ukes tid hvert
år for rådgivning og diskusjoner.
Disse er Kristian Helin (København),
Ivan Dikic (Frankfurt), Eyal Gottlieb
(Glasgow) og Eileen White (New
Jersey). 

CanCell vil starte opp sin virk-
somhet i januar 2018, og bevilg-
ningsperioden fra Forskningsrådet
er 5+5 år. Bevilgningen fra Forsk-
ningsrådet er på totalt 164 millioner
NOK. Senteret har opprettet en nett-
side som vil bli utvidet etter hvert:
http://cancell.no/about-cancell/.

CanCell: De seks sentrale forskningsgruppene
•  Harald Stenmark ved Institutt for klinisk medisin, UiO og Institutt for
   kreftforskning, OUS. Senterets leder. Gruppen har sin hovedekspertise
   innen studier av hvordan cellens membrandynamikk motvirker kreft
   utvikling.
•  Anne Simonsen ved Institutt for medisinske basalfag, UiO. Senterets 
   nestleder. Gruppen har sin hovedekspertise innen autofagi og 
   metabolisme
•  Jorrit Enserink, Institutt for kreftforskning, OUS. Hovedekspertise: 
   Cellesignalering og screening for nye legemidler mot leukemi.
•  Jørgen Wesche, Institutt for kreftforskning, OUS. Hovedekspertise: 
   Vekstfaktorsignalering og bindevevssvulster.
•  Tor Erik Rusten, Institutt for klinisk medisin, OUS. Hovedekspertise: 
   Interaksjoner mellom tumor og vertsorganisme.
•  Ragnhild Eskeland, Institutt for biovitenskap, UiO.  Hovedekspertise:
   Kromatinregulering og epigenetikk.

Lederne av senterets seks sentrale forskningsgrupper. Fra venstre Harald Stenmark, Anne Simonsen,
Jorrit Enserink, Tor Erik Rusten, Ragnhild Eskeland og Jørgen Wesche.
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Organ on 
a Chip 
– A NEW EMERGING PLATFORM FOR 
DRUG DISCOVERY AND VALIDATION

Releasing the complexity of biological interactions within and between or-
gans from the constraints of an animal / human body will enable a plethora
of analytical possibilities. An emerging platform that promises to allow this
is “organ on a chip” technology, whereby functional organ units are or-
ganized on a microfluidic platform allowing both real time manipulations
and functional readouts. The unique ability to dissect the role of functional
units of human organs and their systemic connection on an “organ on a
chip” interface will provide a powerful new platform for understanding and
testing physiological functions and therapeutic interventions. “Organ on a
chip” technology is in its infancy, but is predicted to have a game changing
impact on drug development and validation, nano-device development, as
well as personalization of therapeutic reagents. “Organ on a chip”
development requires flexible integration of complex and rapidly emerging
technologies. It also requires extremely careful quality control to obtain truly
predictive data. 

O
ne third of the costs for
developing novel
drugs or other thera -
peutic interven tions

are spent on preclinical screening
and testing. Current preclinical
models are predominantly based on
cell culture and animals. Both sys-
tems have well known limitations.
Cells grown in culture - even if
grown in 3D – do not adequately re-
flect either the complexity or
functionality of organs that are in-
tegral in an animal or human. This
is further complicated by the use of
animal models that often do not re-
flect the human physiology (much
less human polymorphisms), are
expensive, unsuitable for high
throughput assays, and not easily

accessed by high-resolution test sys-
tems. In addition, there are the
ethical implications and
considerations associated with
animal experimentation. 

“Organ on a chip” technology is
seen as a key to future preclinical
drug development and future
personalized clinical patient care as
it fills the gaps between cell culture,
animal models and the human body.
The goal of this technology is to
recreate testable core functionalities
of organs using a microfluidic plat-
form with integrated modular or-
ganoid cartridges. The development
of “organ on a chip” technology
combined with high throughput real
time data acquisition and bioinfor-

matics promises to have far reaching
implications in drug and nano-
device development, reduction of
animal testing, personalized drug
testing and personalized (possibly
even predictive) interrogation of
complex genotypes and disease
states. Hence, the technology may
have far reaching implications much
in the same way as transistor
development revolutionized
electronics. However, to come close
to predictive and reliable “organ on a
chip” technology, a significant
number of issues need to be fully
addressed and resolved. 

To be useful as a predictive tool, an
“organ on a chip” must closely mimic
human physiology and response to

therapeutic challenges. If this has
been achieved, the response of the
tissues in the chip e.g. to metabolic
challenges, environmental cues and
drugs can be tested and a hitherto
unmatched set of response data, in
part in real time, can be obtained.
This can also pave the way forward
towards personalized predictive
tools, e.g. to test the likelihood of a
future clinical or physiological out-
come in a particular human cohort. 

“Organ on a chip” technology will
rely on human induced pluripotent
stem cell (hiPS) technology. hiPS
technology provides a foundation for
patient derived personalized disease
modeling and testing of therapeutic
interventions as, in theory, all human
tissue and organs can be derived
from hiPS cells. Hence, there is op-
timism in the field that an integrated
platform based on core functional
organs units can be created and as-
sembled to create an “organ on a
chip”. Indeed, a growing number of
simplified organoids, including
livers, simplistic mini-lungs, spleens,
hearts and kidneys have already
been created. Attempts are also
ongoing to combine such organoids

into an integrated microfluidics plat-
form and to cross-validate such a
platform with therapeutic reagents.
However, at present, many
fundamental challenges remain to be
addressed before this technology can
seriously contribute to or
revolutionize biomedical research. 

The primary objective of the
newly funded SFF is to develop an
open source “organ on a chip” plat-
form that reproduces core
metabolism regulating organs of the
human body. In the frame of this
overall goal we aim (i) to develop
“platform” technologies that allow
the integration of organoid
development, nano-sensors, and
imaging tools on a microfluidic plat-
form, (ii) to develop a personalized
chip containing core metabolism
regulating organoids (iii) to
interrogate the chip with novel
experimental pathway modulators.
(iv) to establish an international
open source platform for integration
and validation of hardware, organ
cartridges, bioinformatics tools and
biological data sets and (v) to invest-
igate and evaluate ethical issues.

The new center of excellence will
be run by a team of two Norwegian
PIs (Stefan Krauss and Gareth
Sullivan (both University of Oslo and
Oslo University Hospital), and 2
international PIs, Nikolaj Gadegaard
(University of Glasgow, UK) and
Molly  Stevens (Imperial College
London, UK). The PI team is
complemented with national
partners Hanne Scholz (Oslo Uni-
versity Hospital), Simon Rayner
(Oslo University Hospital), Jan Helge
Solbakk (University of Oslo), Jens P
Berg (Oslo University Hospital),
Steven Wilson (University of Oslo),
and a significant number of
international associated experts that
will be crucial in technology
development and validation. 

Networking events will be central
for the center. The center will or-
ganize an annual international
“organ on a chip” conference. In
addition, a national researcher
school (forsker-skole) with annual
meetings on “organ on a chip”, “lab
on chip” and “nano-sensor” tech-
nology will be created.

Denne illustrasjonen er fra en artikkel kalt ”7 Human Organs on One Chip” (Massachusetts In-
stitute of Technology). Illustrasjonen har følgende tekst: ”Scientists are developing a human-on-a-
chip device capable of accurately predicting drug and vaccine efficacy in preclinical testing”.
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Tiden er inne 
for langsiktighet i 
forskningen

D
e tar utgangspunkt i at
ambisjoner, lang-
siktighet og for-
utsigbarhet er avgjør-

ende for at en skal lykkes i all forsk-
ning og at dette er særlig viktig for
den grunnleggende forskningen. De
skriver også at inntil Forsknings-
rådet introduserte Sentre for
fremragende forskning (SFF) i 2002
så måtte forskerne satse på
søknader med et tidsperspektiv på
3-4 år, men at SFF tildelingene åpnet
for tildeling for 10 år. 

Begge artikkelforfatterne er sterkt
involvert i SFFer som avsluttes dette
året. De påpeker at selv om de kan
søke om en ny SFF så må det ha et
annet fokus enn det forrige senteret.
Det medfører en ustabilitet i forsk-
ningsstrategi og en står i fare for å
miste gode medarbeidere som ikke
ønsker et slikt temaskifte. De
påpeker at dette er et nytt eksempel
på krav om stadig fornybarhet som
norsk forskning har vært utsatt for
en del år nå og som gjør det vans-
keligere for norske forskere å bygge
opp den kompetanse som er

nødvendig for å kunne konkurrere
internasjonalt. De trekker nok en
gang frem begrepet ”slalomkjøring”
for å beskrive hvordan forskere svært
ofte må skifte retning for å imøte-
komme krav i utlysninger. 

Ikke overraskende argumenterer
de for at det bør være mulig å for-
lenge SFF-perioden utover 10 år for
noen få sentre, altså opprettholde de
”beste av de beste”. De påpeker at
dette er i tråd med en nylig skrevet
rapport på oppdrag fra Kunnskaps-
departementet og Finans-
departementet der det står:
”Ekspertgruppen anbefaler at det
også bør vurderes om noen få
verdensledende miljøer som har hatt
senterbevilgninger, skal kunne få
mulighet for større og mer lang-
siktige bevilgninger etter en grundig
internasjonal evaluering.” 

Stenseth og Moser skriver at de
sentrene som skal få fortsette utover
10 år må både ha produsert
fremragende forskning i perioden,
samt ha ”bygget opp et bredt, livs-
kraftig og integrert forskningsmiljø”.
De påpeker at dette må gjøres i nært
samarbeid mellom Forskningsråd og
universitetene. De avslutter sitt inn-
legg slik: ”Med stortingsvalg om kort

tid, utfordrer vi også partiene – ikke
minst den nåværende opposisjonen
– til å legge frem sine planer for lang-
siktighet i forskningen.”

Redaktøren deler mange av disse
synspunktene som altså fremsettes
av to av våre fremste forsknings-
ledere. Man skal selvsagt ha i tankene
at deres innlegg også kan være preget
av den situasjonen de nå befinner
seg i med sine SFFer (se faktaboks:
Stenseth og Moser). Jeg har imid-
lertid spesiell sans for å ta vare på
noe av det beste blant de beste. Da
disse forskerne fikk tildelt sine SFFer
var det etter omfattende dokumenta-
sjon på at de allerede hadde utført
fremragende forskning og de fikk
tildelt disse sentrene i de forsknings-
områdene som de ønsket aller mest
å satse på. Hva er logikken i at våre
fremste forskere må søke på andre
tema enn der de har dokumentert
fremragende egenskaper for å kunne
delta i konkurransen om nye store
tildelinger? Stenseth og Moser
fokuserte i debattinnlegget i Aften-
posten på denne problemstillingen
relatert til nye SFFer. Jeg synes jeg ser
kravet om fornyelse også når det
gjelder beskrivelse av hva som trengs
ï nye søknader for å nå opp i kon-
kurranse om tildelinger som gjelder

forskere flest, altså prosjektperioder
på 3-4 år (se faktaboks: Fra Forsk-
ningsrådets hjemmesider). En opp-
summering av disse aspektene fra
min side kan vel kort beskrives som
”forskningsstrategi på ville veier”.

Redaktøren

Tittelen er hentet fra et debattinnlegg i Aftenposten 26. mai i år. Innlegget er
skrevet av Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo og Edward Moser,
NTHNU. To av landets mest profilerte forskere har altså gått sammen om
dette innlegget. Du finner hele artikkelen ved a google ”langsiktighet i forsk-
ningen”. Her kommer en omtale av noen av argumentene de to tar opp i sitt
innlegg.

Nils Chr. Stenseth
er professor ved Universitetet i
Oslo og leder SFF-senteret kalt
Centre for Ecological and
Evolutionary Synthesis (CEES).
Prosjektperioden for denne
SFFen utgår høsten 2017.

Edward Moser 
er professor ved NTNU der han
leder Kavli Institute for Systems
Ne urosciens.
Han ledet et SFF i 10 år fra 2002
og er nå nestleder i et SFF som
startet i 2013 og ledes av May-
Britt Moser. Edward Moser
mottok i 2014 Nobelprisen i
medisin sammen med May-
Britt Moser og John O’Keefes (se
NBS-Nytt 4/2014).

Fra Forskningsrådets
hjemme sider: FRIPRO-
nettsidene i ett dokument
FRIPRO skal fremme 
•  vitenskapelig kvalitet i 
   internasjonal forsknings.
   front 
•  dristig og nyskapende 
   forskning 
•  karriere for unge 
   forskertalenter 

FRIPRO skal få frem forsk-
ning av høy vitenskapelig
kvalitet. I tillegg ønsker vi å
trekke fram dristige pro-
sjekter som kan gi en for-
nyelse i forskningen. FRIPRO
skal ikke støtte videreføring
av pågående prosjekter med
liten grad av fornyelse, selv
om forskningen som sådan
har god kvalitet og er godt be-
grunnet. 

•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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Trenger vi å styrke
immunforsvaret?

Immunforsvaret er vårt viktigste forsvar mot infeksjoner. Fremmedstoffer,
som virus og bakterier, må gjenkjennes og bekjempes samtidig som kroppens
egne celler og molekyler skal gjenkjennes som eget og derfor ikke angripes. De
siste årenes forskning har brakt oss mye viktig informasjon om hvordan
immunforsvaret fungerer og hvordan dette effektive forsvarsverket av og til
kan løpe løpsk. Vårt immunsystem må være nøye finstemt til de oppgavene
det skal utføre. For liten respons gir liten motstandskraft mot infeksjoner,
mens for kraftig respons resulterer i sykdommer.

D
e siste årene har vi sett
en ny trend, der
annonser og reklamer
forteller at vi kan spise

oss til et sterkere immunforsvar. Og
en slik utvikling skal visstnok være
bra for oss. Det er bare å bla i aviser,
blader og magasiner samt å se på re-
klamene på diverse hjemmesider for
å forstå at det er mye penger i dette
markedet. Det gjelder bare å over-
bevise kundene om de aktuelle
produktenes fortreffelighet. Men før
vi går på limpinnen, bør vi kanskje
vurdere om vi egentlig har behov for
produkter som – eventuelt – styrker
immunforsvaret.

Det er uklart hvem det er som
skulle ha et behov for generelt og
uspesifikt å styrke sitt immunfor-
svar. Derimot er det veldig mange i
Norge som tar medisiner for å
SVEKKE immunforsvaret, og som
har stor nytte av det.  

Ved en allergi har kroppens
immunforsvar reagert på noe den
ikke burde ha reagert mot; immun-
forsvaret klarer ikke helt å skille farlig
fra ufarlig og er dermed ikke så treff-
sikkert og spesifikt som før. Det som
utløser allergireaksjonen, kan være
pollen, en medisin, en ingrediens i
mat eller kanskje til og med kroppen
selv. Allergireaksjonen blir dempet
ved at vi tar antihistaminer og i til-
legg kan selve immunresponsen
reduseres ved bruk av kortison-
preparater. Ferske tall viser at 875
000 nordmenn tok medisiner mot al-
lergi i 2016. Ingen av dem burde ha
noe ønske om generelt å styrke det
samme immunforsvaret som gir
dem allergi.

Ved autoimmune sykdommer an-
griper immunsystemet feilaktig
kroppens egne, friske celler. Igjen har
immunapparatet mistet noe av
evnen til å skille mellom farlig og

ufarlig. Det er mange i Norge som
lider av autoimmune sykdommer,
slik som cøliaki, diabetes type 1,
psoriasis og forskjellige typer
revmatologiske tilstander. Det finnes
omtrent 80 forskjellige autoimmune
sykdommer og de byr på et stort
spektrum av symptomer og plager.
Noe nøyaktig tall for forekomsten
finnes ikke, men estimater antyder at
langt over 100 000 personer i Norge
lider av en autoimmun sykdom.
Ingen av disse har behov for å styrke
sitt immunforsvar, heller det
motsatte. Behandlingen går hoved-
sakelig ut på å svekke immunre-
sponsen for å spare kroppens
normale vev.

Betennelse og feber utløses av
immunresponser i mange situasjo -
ner og tilstander. I slike tilfeller be-
nytter vi betennelsesdempende og
febernedsettende medikamenter til
å dempe immunresponsen. Slike

medikamenter er i omfattende bruk
og de som bruker dem, bør absolutt
ikke samtidig ta preparater som pås-
tås å styrke immunforsvaret. 

Totalt kan man anslå at det er langt
over en million nordmenn, kanskje
så mange som halvparten av oss,
som ikke bør tilstrebe å styrke
immunforsvaret.

Hvem er det som kan ha behov for
å få styrket sitt immunforsvar med
medisiner eller kosttilskudd og hvor-
for? Det er gode holdepunkter for at
et godt fungerende immunforsvar i
noen grad kan beskytte mot kreft.
Men hvilke personer dette kan gjelde
for, og hvilken type immunrespons
og antigen vi snakker om, har vi i dag
ingen muligheter til å forutsi. I mo-
derne kreftmedisin blir en del
pasienter behandlet med immun -
terapi, altså en behandling basert på
antistoffer som er laget i et la-
boratorium. Dette er ikke uttrykk for
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immunsystem, det er en bruk av
spesiallagete antistoffer som spesielt
gjenkjenner og ødelegger kreftceller.
I mange tilfeller er denne behand-
lingen svært effektiv, men dette er
altså noe helt annet enn å innta
stoffer som angivelig skal ”styrke
immunforsvaret”. 

En målrettet og kontrollert måte
man kan styrke immunforsvaret på,
er ved å ta alle godkjente vaksiner.
Vaksiner forbereder immunforsvaret
på mulige kommende infeksjoner,
slik at det aktuelle antigenet kan bli
gjenkjent og infeksjonen ned-
kjempet. Effekten av vaksiner er at vi
kan beskytte oss mot sykdommer
som tidligere var farlige, og av og til
dødelige. 

Hvorvidt det går an å spise noe
som virkelig kan gi en generell boost
for immunforsvaret, er dårlig
dokumentert og svært tvilsomt. Det

er heller ikke slik at en generell styrk-
ing av immunforsvaret hjelper
kroppen til å skille farlig fra ufarlig.
En generell behandling som lykkes i
å styrke immunforsvaret, vil være
mer til skade enn til glede. Derfor er
det kanskje en fordel at de midlene
som fallbys til dette formål, sannsyn-
ligvis ikke kan gjøre det reklamen
lover. Men det er dyre tilskudd til
ingen nytte.

Det store flertall av oss har enten
et godt responderende immun -
system eller et immunsystem som
allerede er for kraftig stimulert. De få
som måtte ha glede av et styrket
immunforsvar, bør ikke stole på
landsomfattende reklamekampanjer,
men heller oppsøke sin fastlege. 

Artikkelen er en omskrevet ver-
sjon av et debattinnlegg i Aften-
posten i mai 2017.
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Kong Olav Vs kreft-
forskningspris 2017
til Per Seglen

S
eglens forskning bør være
kjent for mange av leserne
av NBS-Nytt. I fortsettelsen
gjengis noe av det Kreftfor-

eningen skrev om denne pristildel-
ingen: Seglen får prisen for sin
banebrytende forskning på autofagi
og dens rolle i kreftutvikling. Auto-
fagi er cellens eget system for
søppelsortering og resirkuleringer,
og sørger for at cellen holdes i
balanse og at cellens farlige avfall
blir fjernet for å hindre blant annet
kreftutvikling. 

Professor Per O. Seglen er en av
verdens ledende pionerer innen
autofagi, og han har gjennom hele
sin karriere hatt et sterkt fokus på
kreftforskning. Det nære forholdet
mellom autofagi og kreft ble først
oppdaget av Seglen for mer enn tretti
år siden. 

Seglen uttaler: Jeg ser prisen som
en viktig anerkjennelse av den store
betydningen av medisinsk grunn-
forskning. Grunnleggende kunnskap
om en viktig vekstregulerende pro-

sess som autofagi vil forhåpentligvis
kunne gi oss nye kreftmedisiner som
stopper kreftcellevekst. Mitt forsk-
ningsarbeid er i hovedsak utført ved
Institutt for Kreftforskning på
Radiumhospitalet, der jeg har hatt
gode arbeidsvilkår, dyktige med-
arbeidere og generøs støtte fra Kreft-
foreningen gjennom alle år. Jeg føler
meg svært beæret og takknemlig for
at foreningen nå også har tildelt meg
Kong Olav Vs kreftforskningspris. 

Kreftforeningen kom 6. mars i år med følgende kunngjøring: Professor Per
Ottar Seglen ved Universitetet i Oslo tildeles Kong Olav Vs kreftforsknings-
pris 2017. Prisen blir overrakt av HM Kong Harald V på vegne av Kreftfor-
eningen i Oslo 6. juni. Seglen er i dag forsker ved Centre for Molecular
Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 1 million
kroner.

Per Seglen fotografert sammen med Nobelprisvinner I 2016 Yoshinori Ohsumi på et møte arrangert
på hurtigruta i 2013 (omtalt i NBS-Nytt /2013).

I NBS-Nytt 1/2016 kunne du
lese en liten omtale kalt ”Mer
heder til Anne-Lise Børresen-
Dale”. Da hadde hun først fått
Nansen-prisen i 2015 og de-
retter blitt beæret av The
American Association for
Cancer Research (AACR) til a
holde ”2015 Distinguished
Lectureship in Breast Cancer
Research” ved et møte i San
Antonio i desember 2015. Nå
har hun fått mer heder fra USA.
Hun ble valgt til å gi årets
AACR-Women in Cancer
Research Charlotte Friend
Memorial Lectureship.

Du kan lese mer om dette ved
å google ”AACR-WICR
Lectureship”. Der finner du bl.
a. følgende info: 
Dr. Børresen-Dale delivered

her award lecture titled
"Multilevel Molecular Analyses
in Breast Cancer: Gauging Inter-
and Intra-Tumor Heterogeneity
and Elucidating its Role in
Treatment Response" at the
Annual Meeting 2017 in Wash-
ington, DC. The award lecture
was held Monday, April 3, 2017,
in the Washington Convention
Center. 

The AACR-Women in Cancer
Research Charlotte Friend
Memorial Lectureship was es-
tablished in 1998 in honor of
renowned virologist and dis-
coverer of the Friend virus, Dr.
Charlotte Friend, for her pionee-
ring research on viruses, cell
differentiation, and cancer. The
lectureship recognizes an out-
standing scientist who has made
meritorious contributions to the
field of cancer research and who
has, through leadership or by
example, furthered the
advancement of women in
science.

Anne-Lise Børresen-Dale is
honored for her seminal work
which expanded our under-
standing of breast cancer
evolution. Dr. Børresen-Dale’s

pioneering studies were among
the first to identify distinct sub-
groups of breast cancer, based on
the molecular profile of the
tumor. Her systems approach to
breast cancer has revealed im-
portant insights into the impact
of genotype and gene expression
on elevated cancer risk,
radiation sensitivity, tumor ag-
gressiveness, and therapy resis-
tance. She is highly regarded by
her peers not only as a col-
laborative and generous
colleague and mentor, but also as
a tireless advocate for better out-
comes for women with breast
cancer through research. 

NBS-Nytt gratulerer!

Enda mer heder 
til Anne-Lise 
Børresen-Dale

Endringer i ledelsen ved det
UiO:Livsvitenskap

I NBS-Nytt 1/2016 kunne du lese at
daværende instituttleder ved Institutt
for biovitenskap ved Universitetet i
Oslo om kort tid ville tiltre stillingen
som direktør for satsingen på livs-
vitenskap ved Universitetet i Oslo.
Svein Stølen som nylig ble valgt til ny
rektor ved UiO tiltrer sin nye stilling 1.
august. Stølen er nå forskningsdekan
ved Det matematisk-naturviten-
skapelige fakultet og styreleder for
UiO:Livsvitenskap. Når Stølen inntar
rektorkontoret overtar Finn-Eirik

Johansen både forskningsdekanjobben og styreledervervet.
Direktørstillingen for satsingen på livsvitenskap forventes utlyst i
nær fremtid. 
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Pattern
Recognition
Signaling
Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology convenes a huge broad range of life science subjects.
Around 50 conferences each year take place around the world, and this year the beautiful city of Banff in
Canada hosted a very intense and captivating conference where the central topic was immune system
signaling. Almost 500 scientists from different parts of the world got together to discuss their latest results in
the field and exchanges experience and ideas. 
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K
eystone Symposia was
founded in 1972 and
since then it has
growth substantial and

nowadays it has approximately 50 to
60 peer-reviewed conferences each
year with a wide-ranging subjects in
cellular biology in different parts of
the world. The place chosen to host
this conference was the cozy town of
Banff in Canada and the hotel, Banff
Springs Hotel, in which the meeting
was held and all the participants
stayed was very impressive. It is
located in the Rocky Mountains in
Banff National Park. It is surrounded
by beautiful mountains and the Bow
River. 

There were two meetings running
at the same time. One was called
“Pattern Recognition Signaling:
From Innate Immunity to In-
flammatory Disease” and the other
“Type I Interferon: Friend and Foe

Alike”. I signed up for the first one
but, because of the way the meeting
was organized, we could not only
“migrate” from one to another as we
were encouraged to do so. This was
great, because although both mee-
ting were equally interesting, some
sessions in the other meeting were
more relevant for my project. I took
advantage of that and enjoyed the
best of both meetings.

We had the opportunity to hear
people that, while focusing their
researches in the same immune re-
sponse pathways, they work with
different topics like autoimmune
diseases, infections caused by micro-
organisms, genetic screening of
patients, therapeutics and many
others. Our days were divided in 3
blocks: 2 sessions before lunch, 2 ses-
sions before dinner and a 2-hour
poster session at the end of the day.
From 08:00 to 22:00. Between the

two meetings, we had a total of 126
lectures. The days were pretty long,
but very pleasant and fruitful.

On Monday, we had a joint session
where attendees from both meetings
were together in the same room, and
it was great to see how big the
conference was and how many
people were actually attending. One
of the keynote speakers for the first
day was Anne O’Garra, from The
Francis Crick Institute in London.
She talked about how interferons
(IFN) can be both protective and
detrimental for some patients and
some conditions. IFNs are signaling
proteins that are released by host
cells in response to pathogens. We
tend to think only on the positive
effects of IFNs as a triggering
protective defenses and activating
other immune cells, but we have to
keep in mind that IFN can also result
in a negative manner, exacerbating a

disease or making the patient more
susceptible for other infections. That
dual feature of IFN was beautifully
showed by O’Garra. IFNs were also
the subject of the first section. It had
its focus on regulation of IFN
induction by nucleic acid recognition
pathways. That is a key subject for
my project as we are working with
immune response of salmon cell
against dsRNA (double stranded
RNA), which is a common sub-
product of viral replication. The
speakers delivered great talks about
different molecules that are involved
in recognition of nucleic acid and a
whole range of pathways that can be
activated by these molecules. 

The afternoons were filled with
workshops that consisted in short
lectures of about 15 minutes each,
and that was when I, and most of the
people, started our “migration”. I
kept changing rooms after each ses-
sion to be able to watch the talks that
were more interesting for my project.
The selection of subjects was so rich
that was hard to decide which one to
attend.                          

It was amazing to see how intricate
the communication between the
pattern recognition receptors (PRR)
and pathogens is and how critical is
the mechanisms modulating PRR-
induced immune responses. One
short talk in particular, about in-
fluenza virus and activation through
STING (stimulator interferon gene),
showed me that we have always to
keep our mind open and not only
focus in one direction or, in the case
of my project, in one pathway, es-
pecially when everything is
connected and many pathways cross
each other. STING is known to be
involved in control of DNA viruses
but has an unexplored role in control
of RNA viruses. Christian Holm,
from Aarhus University, showed a
novel mechanism of STING
activation involved in achieving full
antiviral responses against
enveloped RNA viruses. STING was
never been on my plans to study as a
response for the virus infection we
work with, but now I realize that I
have to have a much more broad
understanding of the mechanisms
involved in viral immune responses.

It makes everything much more
complicated and yet much more
exciting.

The organizers divided the posters
presentations in 3 sessions, and that
worked great as we just needed to
present one day and the other two
sessions we could go to see other
posters and interact more with the
other participants. I presented a
poster with my last results entitled:
Evaluation of innate immune re-
sponses triggered by a Toll-like
receptor 3 (TLR3) agonist in Atlantic
salmon head kidney cells in vitro;
and there was great interest in it.
Most of it was because there were not
a lot of people that knew that we do
vaccinate fish (and yes it is done one
by one), so it was nice to share our
experience and how we are trying to
improve aquaculture industry. But I
also had great feedback with some of
the methods I used and also with
some of the receptors we are working
with. So in the end, the poster session
was very productive.

I enjoyed every minute, both of the
conference and the location. We had
6 hours free in one of the afternoons
and, while many went skiing (a skill
that me, as a Brazilian, do not have it
at all), I took that time to go to the
beautiful city of Banff. I walk around
the cozy streets and even bought
myself a yarn made of Canadian
bison fur. With the travel grant
received from NBS I could be part of
this exciting week and bring back
many new ideas for my own project.
Thank you very much for supporting
me to expand my knowledge and
scientific network.
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Developing a
Lactobacillus-Based
Vaccine for 
Tuberculosis
Tuberculosis (TB), the human disease caused by Mycobacterium tuberculosis that has killed many millions
of people during at least the last 200 years, is still with us.  Researchers at NMBU are making progress on a
TB-vaccine based on surface antigen presentation on cells of Lactobacillus plantarum (1).
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A
ccording to the World
Health Organization
(WHO), over 10 million
people become ill with

TB every year, resulting in about 2
million deaths.  TB is one of the top
10 causes of death worldwide, ahead
of both malaria and AIDS.  An
international project coordinated by
WHO has as its goal a 90%
reduction in world TB deaths by the
year 2030.  To accomplish this, new
antibiotics are being screened for TB
treatment and at least 13 different
projects for TB vaccine development
are ongoing worldwide (2).  The so-
called bacille Calmette-Guerin
vaccine (BCG) for TB, based on an
attenuated form of Mycobacterium
bovis, was developed over 100 years
ago but it is only effective against TB
in children, not in adults.

At NMBU, researchers are develop-
ing a vaccine based on ingesting
modified Lactobacillus plantarum

that display M. tuberculosis antigens
on its cell surface.  Using
Lactobacillus spp. as bioagents is in-
teresting for several reasons: 1) they
are considered to be safe for oral
consumption, 2) they are natural
inhabitants of the human
gastrointestinal tract and 3) they can
interact with immune cells.

The first step in this research
involved constructing expression
casettes to display Mycobacterium
tuberculosis antigens (a fusion
protein referred to as AgE6  which is
composed of sequences from 2
different immunogenic proteins) on
the surface of Lactobacillus
plantarum cells.  This was
accomplished in two different ways
using strategies similar to those used
in earlier research at NMBU (3, 4) to
produce Lactobacillus plantarum
with cell-surface invasin or oncofetal
antigen; namely, 1) by fusing AgE6
with a lipoprotein anchor sequence

that directs AgE6 to the outside of
the cell membrane or 2) by fusing
AgE6 to a cell wall anchor sequence
that directs AgE6 the cell wall
peptidoglycan. Surface localization
of AgE6 was then confirmed using
immunofluorescence. 

Figure 1 shows one of several
experiments, demonstrating the
immunogenic activity of AgE6-
producing Lactobacillus plantarum.
In this case, mice were immunized
orally with different treatments, after
which time the frequencies of AgE6-
specific IFN--secreting spleen cells
were scored.  Lactobacillus with cell
membrane-directed AgE6 gave
significantly higher frequencies
compared to controls.

The immunogenic results with
AgE6 directed to the cell-surface of
Lactobacillus plantarum are small
but they are significant and, there-
fore, are promising.  Quoting from

their paper, ‘This study suggests that
L. plantarum may have potential as a
vector for delivering M. tuberculosis
antigens to mucosal sites, which may
be an approach in future TB vaccine
development.’
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Fig. 1.  Immunogenic potential of Lactobacillus-based TB
vaccines, measured as frequency of AgE6-specific IFN--
secreting splenocytes (expressed as SFU/1 x 106 splenocytes, cf.
reference 1 Methods) isolated from mice immunized orally with
the following vaccine candidates: PBS, phosphate saline buffer
negative control; Lp-EV, negative control, unmodified
Lactobacillus plantarum; AgE6 membrane, antigen displayed on
cell membrane; AgE6 cell wall, antigen displayed on cell wall;
BCG, bacille Calmette-Guerin vaccine.  Each point represents
one mouse (N=4 mice per treatment).  Figure is redrawn from
data in ref. 1. 

Katarzyna
Kuczkowska
and Geir
Mathiesen.
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sues as me. I am particularly inter-
ested at the role of inflammation on
cancer development and the effect of
immune system in response of
tumor cells to anti-cancer therapies.
Thus, I participated at the
educational session “Cancer
Immunology for the Non-
Immunologist” and the plenary ses-
sion “The Immune System and
Cancer”. It is clear that inflammation
plays an important role at the tumor
cell grow initiation and promotion,
cancer development and metastasis.
The immune system in homeostasis
have a distinct influence help to fight
infection and cancer and you have a
negative result if the immune system
is weak or strongly respond to tumor
cells or anti-cancer treatment. A
human cell dependent on its
specificity expresses a few thousand
genes from the more than 30 000
genes within our chromosomes. 

The minisymposium “Chromatin
Structure and Function” was very in-
teresting and informative for me. My
doctoral work is to study Merkel cell
carcinoma (MCC) and the exosomes
released from these cells. I have per-
formed the proteomics characteri -
zation of MCC exosomes and I am
continue working with their effect on
the cell genome. The major
symposium “Proteomics Landscape

of Cancer” and the meet-the-expert
session “Exosomal MicroRNAs
Shape the Immune Response and the
Biology of the Tumor
Microenvironment” gave me many
idea what to do to keep me
motivated, use the results from my
previous work and how to continue
the work to able to confirm the find-
ings. 

I presented a poster with results of
the exosomal proteins study and
their role in Merkel cell
polyomavirus-dependent and –
independent MCC tumorigenesis.
During the session, I had the inter-
esting discussion with people from
Center for Cancer Research National
Cancer Institute, Washington, DC
whostudy the biology of
neuroendocrine Merkel cells and the
oncogenesis of MCC on mouse

models that I am planning to do. The
poster’s sessions were an unique
chance to meet researchers with
similar topics and challenges as mine
and share with experiences and
knowledge.  

My participation in the AACR
meeting gave me a good opportunity
to discover the Washington, the po-
litical center of USA and a national
center of the arts. Many museums
such as the Smithsonian Institution,
the National Museum of Natural His-
tory and the National Air and Space
Museum located along the National
Mall in the Washington City center.
Many known monuments such as
the Washington Monument, the
National World War II Memorial and
the Lincoln Memorial Reflecting
Pool located on the mall. Unfor-
gettable days when the flowers of
cherry trees are bursting and the city
is buried in a pink sea of flowers left
a fabulous impression of the Wash-
ington, DC.

I would like to thank the NBS and
my working group Molecular In-
flammation Research Group at the
University of Tromsø for funding my
participation at this AACR Annual
Meeting. I appreciate the op-
portunity to present my work to an
international audience, and to meet
other scientists in the same research
field.

Cancer
Research 
American Association for Cancer Research was founded in 1907 by a group
of 11 physicians and scientists interested in cancer research in the Wash-
ington, DC. Today, the AACR is the largest professional organization in the
world with a membership of 37 000 researchers from 108 countries. This
year, AACR Annual Meeting was organized from the 1th to 5th of April in
the birthplace of the organization. I am grateful to the Norsk Biokjemisk Sel-
skap for the support and opportunity to attend that meeting.

N
owadays, AACR Annu -
al Meeting gat hers
researchers to provide
research programs and

services expedite the spread of new
research findings, promotes science
education and training to prevent
and treat cancer. Cancer is a
generalized name of the more than
200 diseases. The meeting program
started with social activity such as
“The AACR Runners 5K Run/Walk”
to join all participants and their
friends and family members to raise
funds for cancer research and enjoy
a run timing with the sun rises over
the American nation’s capital. 

The Opening Ceremony of the
108th Annual Meeting marked the
start of five days filled with outstand-
ing and innovative science. The
AACR President Nancy E. Davidson
addressed attendees and discussed
the great progress the AACR has
made in cancer research over the
past year, and today's challenges in

the cancer field. The meeting was
divided into different sessions such
as educational, plenary, meet-the-
expert, professional advancement,
and methods workshops, mini- and
major symposia. Each of these ses-
sions consisted of lectures and oral
communications. In addition, many
exhibiting companies with latest

products and services and more than
1000 posters daily of the poster ses-
sions contributed to the educational
value of the meeting. 

From the first day I planned my
participation in this large conference
to get experience, learn and meet
with people working on similar is-
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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

Det er nå seks år siden jeg harselerte
over bruken av ordet fokus i denne
spalten. Det er på tide igjen, siden det
virker som om den første, kraftfulle salven
ikke har hjulpet noe. Nå blir det sikkert
annerledes.

Dette lille ordet med en enda mindre ut-
strekning kan gjøre noen og hver forvirret.
Men det gjelder kanskje bare for dem
som vet hva et fokus er for noe og som
kanskje setter pris på denne lille, godt
definerte flekken. For andre er det nok
bare et ord som uttrykker å være kon-
sentrert, å samle sin oppmerksomhet om
noe. Og den typen fokus kan ha mange
forskjellige egenskaper, noe som får
morsomme formuleringer til å se dagens
lys. 

-  Sykehjemsetaten i Oslo utlyste en 
   stilling som spesialkonsulent og 
   markedsførte sin etat med ”Fine 
   kolleger – mye fokus”. Det kan vel aldri 
   bli for mye av det. 
-  Alternativfolket har uttalt at ”i mot-
   setning til skolemedisinen har alternativ 
   medisin et positivt fokus”. Hva betyr 
   det, mon tro? Er det sånn at vi alle bør 

   ha et fokus? Altså noe vi alltid har med 
   oss, som et kors gjennom livet – eller 
   som en berikelse, dersom det er et 
   positivt fokus.

-  Men et fokus er ikke bare positivt eller 
   negativt: En optiker rapporterer at han 
   har testet hvordan folk bruker PC-
   skjermer og mobiltelefoner og sier at 
   ”dette ufokuset leder til øyeproblemer”.
   Mangel på fokus er ikke bra. Et ufokus 
   nøytraliserer kanskje et fokus, som i 
   kvantefysikken?
-  Findus reklamerte en gang for ”Fryste 
   grønnsaker”. Direktøren beklaget og 
   forklarte at de har stort fokus på godt 
   språk. Han kunne kanskje starte med 
   seg selv?
-  Fagsjef Trine Giving Kalstad i ”Lands-
   foreningen uventet barnedød” sier at 
   det er viktig å holde fokuset oppe, selv 
   om langt færre i dag dør i krybbedød. 
   Er det da et høyt fokus?
-  NRK kan melde at ordet sextortion er et
   fokus som har kommet fra utlandet.
-  NAF kan informere om at det er viktig å 
   ”holde fokus når man kjører” Rattet er 
   vel enda viktigere?

-  Foran skiskytter-VM i år måtte norske 
   deltakere skrive på en tavle et svar på 
   ”Hva er fokus i dag?”. Det var vel 
   blinkene de tenkte på, kanskje? 
   Utøverne skjønte mer enn journalistene
   og var tydelig ukomfortable med den 
   tullete oppgaven.
-  Og for at sportsreporterne ikke skal 
   slippe billig unna denne gangen heller:
   ”Kristoff har slått Cavendish og dermed
   vist at fokuset er på plass”. Og jeg 
   bare… Og hun bare…. Og jeg: Hallo! 
   Liksom.

Men det er vel ikke fritt for at vi fagfolkene
også har noen svin på skogen. Når en
linse samler lyset i en flekk, kaller vi
flekken for et fokus, men er enhver
lysende flekk et fokus? Når proteiner
samler seg rent fysisk i en celle, kaller vi
det av og til for et fokus. Er det korrekt
bruk av ordet? Det er drifting av språk. Vi
bør kanskje være litt forsiktige med å
endre språket når vi ser at det ikke gir
noen fordeler og at andre ord og ordets
egentlige betydning blir ødelagt.

Mer fokus, takk

Støtt våre annonsører!

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

Vi oppfordrer medlemmene 
til å vise at det lønner seg å
annonsere i bladet.
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Mange av Arnts biostreker er relater til fisk og fis-
keoppdrett. Det gjelder også de to biostrekene i
dette nummeret. Illustrasjonen øverst har Arnt
kalt ”Utvikling av steinbitfor”. Også den nederste
illustrasjonen har tilknytning til steinbit. Arnt har
kalt den ”Utnytt alt på fisken”. Redaktøren måtte
be om hjelp til tolking av denne tegningen: Den
tannløse mannen ønsker å få implantert tanngard
fra steinbit slik at han får en kraftig tanngard som
han mener vil imponere jentene.
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I NBS-nytt nummer 6/2011 skrev
Torbjørn Dall-Larsen en artikkel om
Flatmark i forbindelse med hans 80-
årsdag. Han oppsummerte hans
karriere innen biokjemisk forskning
og kunne rapportere at han da
fremdeles var særdeles aktiv i forsk-
ningen. Det samme kan vi
rapportere her: I januar 2017 – året
han fyller 86 år - publiserte Flatmark
en artikkel i FEBS Open Bio og selv
om han nå gir seg som Emeritus ved
Universitetet i Bergen blir det nok
ikke hans siste. 

Fredag 12. mai inviterte Flatmark
og Institutt for Biomedisin til av-
skjedsfest og det var flere av talerne
som omtalte det at Flatmark nå skal
forlate Bergen som slutten på en æra. 
Bildeneer tatt av Torstein Ravnskog.

Avskjedsfest for
Torgeir Flatmark -
«Slutten på en æra»
Professor Emeritus Torgeir Flatmark har vært en særdeles viktig person for
NBS. På begynnelsen av 1980-tallet var han både President i organisasjonen
og redaktør for NBS-nytt og i 1997 ble han utnevnt til æresmedlem. I mai
flyttet han tilbake til Oslo etter 50 år i Bergen og ble hedret med god mat,
gaver og flotte taler på avskjedsfesten på Institutt for Biomedisin, Uni-
versitetet i Bergen.

NORGE LÅ UNDER ISEN.
Flatmark ga oss et sammendrag
av karrieren sin i avskjedstalen.
Han fortalte at mens Sverige og
andre land lå godt an med
biomedisinsk forskning på be-
gynnelsen av hans karriere lå
Norge forskningsmessig
fremdeles «under isen». 
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GODT RÅD TIL DEKANEN. Både instituttleder Rolf Reed og Dekan for det Medisinsk-
Odontologiske fakultet Nina Langeland holdt tale til Flatmark og det kom tydelig frem at han er
høyt respektert innenfor det medisinske forskningsmiljøet i Bergen. Langeland fortalte i sin tale om
hvordan hun inviterte han til en samtale i 2010, like etter at hun hadde tiltrådt i stillingen. Hun ville
høre om han hadde noen gode råd til henne. «Ta vare på postdoktorene» sa han. 

TIDLIGERE GRUPPEMEDLEMMER. Professor Roger Strand var doktorand hos Flatmark på
slutten av 1990-tallet. På samme tid startet Professor Aurora Martinez, sittende President for NBS,
en egen gruppe etter en periode som postdoktor og førsteamanuensis i Flatmarks gruppe. Professor
Jaakko Saraste har også jobbet med og senere samarbeidet med Flatmark, senest på den nyeste
publikasjonen fra januar i år. 
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DEN STORE ARBEIDSKAPASITETEN. Anne Døskeland og Stein Ove Døskeland har både tatt doktorgraden (Anne)
og samarbeidet med Flatmark siden 70-tallet, og har mange publikasjoner sammen. I sin tale poengterte Stein Ove
den store arbeidskapasiteten til Flatmark og arven som blir igjen etter ham i det bergenske biokjemiske miljøet.

KREFTFORSKNING OG VIDEREFØRING AV ARBEIDET. Flatmark har også bidratt i Professor Martha Chekenya
Engers kreftforskning. Flatmark nevnte i talen hvor spennende det er at Postdoktor Marte Innselset Flydal fremdeles
jobber med å løse strukturen til fenylalanin hydroksylase, et arbeid han la grunnlag for på slutten av 90-tallet. 
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OVERREKKING AV GAVE. Professor Jan Haavik tok doktorgraden hos Flatmark på slutten av 80- tallet. Han fikk
gleden av å tale om de gode gamle dager på lab C på det gamle Institutt for biomedisin og overrakte noe av gaven fra
kollegene, et innrammet kunstverk malt av Professor Harald Kryvi. Kryvi har også samarbeidet med Flatmark og
bidratt til vakre elektronmikroskopibilder av katekolamin vesikler og andre organeller fra kromaffine celler. 

FELLES INTERESSE FOR BINYRER. Professor Emerita Karen Helle jobbet sammen med Flatmark da han først kom
fra USA til Bergen i 1967. Hun fortalte humoristisk i talen sin hvordan de «klaget over» at Flatmark jobbet så mye og
dessuten at han alltid var på pletten for å ekstrahere katekolamine vesikler da hun og Guldborg Søvik renset
binyremarg for å studere Chromogranin A.
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struktur for DNA
er vakker, men er
den riktig? De

viktigste egenskapene ved den er
det nok full enighet om, nemlig at
DNA består av to komplementære
og motsatt rettede tråder. Men
allerede tidlig etter at strukturen
ble lansert, ble det stilt spørsmåls-
tegn ved et annet aspekt av struk -
turen: danner de to trådene
vir  ke lig en høyredreid heliks?
Heliksstrukturen fører til store
problemer for replikasjonsproses -
sen, ble det pekt på. Siden trådene
må skilles fra hverandre for at re-
plikasjonen skal kunne foregå, må
de to trådene roteres relativt til
hverandre for å skille dem, og for et
middels bakterie kromosom skal
det noen hundre tusen rotasjoner
til for full separasjon. Kan dette
virkelig skje i løpet av de 40 mi-
nuttene som skal til for fullstendig
replikasjon av bakteriegenomet?
Watson og Crick var klar over dette
problemet og foreslo faktisk selv i
1953 en alternativ struktur som
“would consist of a ribbon-like ar-
rangement in which again the two
chains are joined together by
specific pairs of bases, located 3.4
angstroms above each other, but in
which the sugar-phosphate back-
bone instead of forming a helix,
runs in a straight line at an angle
[pitch] approximately 30 degrees
off the line formed by the pair of
bases. While this ribbon-like
structure would give many of the
features of the X-ray diagram of
Structure B, we are unable to define
precisely how it should pack in a
macroscopic fiber, and why in

particular it should give a strong
equatorial reflexion at 20-24 A. We
are thus not enthusiastic about this
model though we should empha -
size that it has not yet been dis-
proved” (1). Watson og Crick
forfulgte ikke denne hypotesen
videre, og det var først i 1976 at en
alternativ struktur ble foreslått for
alvor i et seriøst tidsskrift. 

I artikkelen “A possible conforma -
tion for double-stranded polynu -
cleo tides” lanserte Rodley og
medarbeidere den såkalte SBS
(side by side)-modellen, som om-
fattet alternerende høyre- og venst-
redreiende DNA, med rundt fem
basepar i hvert helikssegment (2).
Modellen slo ikke an, selv om
gruppen i senere artikler hevdet at
SBS-modellen stemte enda bedre
med røntgendiffraksjonsresultat -
ene enn den høyredreide dobbelt-
heliksen gjorde, og at en rekke
andre alternative strukturer også er
i samsvar med dem (3). Andre
forskergrupper lanserte også SBS-
modellen i forskjellige variasjoner
som alternativer til Watson-Crick-
modellen, uten å bli tatt spesielt al-
vorlig, se (4, 5) for en ikke helt
fullstendig oversikt. Siden proble -
mene med å lansere alternative løs-
ninger stemmer så godt med
Kuhns tanker om paradigmer og
deres selvoppholdelse, er det ikke
overraskende at kuhnianere har
vist spesiell interesse for denne dis-
kusjonen (5). Når først en modell
med så stor forklaringskraft som
Watson-Crick-modellen har blitt
akseptert av fagfellene, vil det være
vanskelig å opponere mot selv de
mindre vesentlige sidene av

modellen. Alternative modeller har
etter hvert forvist til obskure, ikke
anerkjente tidsskrifter, siden de
ikke slipper gjennom fagfellevur -
der ingen til mer anerkjente
publikasjoner. Det er også bortimot
umulig å få økonomisk støtte til
prosjekter som har som mål å mot-
bevise Watson-Crick-strukturen. 

Trass i at de etter hvert ble negli-
sjert av fagfeltet, fortsatte Rodley og
andre som lanserte alternativer til
den høyredreide dobbeltheliksen sin
opposisjon mot dobbeltheliks-
paradigmet, men i dag ser vel de
fleste på dem med den samme over-
bærenhet som vi ville koste på folk
som benekter at jorda er rund.
Biorabiaten har ingen sterke men-
inger om hvorvidt heliks-aspektet av
Watson-Crick-modellen er feil, men
han synes det er interessant at den er
så universelt godtatt, selv om al-
ternative ikke-heliks-modeller aldri
så vidt han vet har blitt vist ikke å
stemme med eksperimentelle ob-
servasjoner. 

Det finnes selvsagt masse
materiale som tyder på at heliks-
modellen er riktig. Vi kjenner
strukturen til en rekke korte oligonu-
kleotider, og flere av disse struk -
turene er høyredreide helikser. DNA
i eksperimentelt bestemte nukleo -
somstrukturer danner også en
høyredreid heliks, og dette DNAet er
såpass langt at man burde ha opp-
daget eventuelle avvik. Og så har jo
oppdagelsen av topoisomeraser løst
problemet med opptvinningen av
DNA, regner man med. De få
gjenlevende tilhengerne av SBS-
modellen hevder derimot at
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algoritmene som ble brukt for å tolke
røntgendiffraksjonsmønsteret fra
nukleosomet tok utgangspunkt i at
DNA er en høyredreid heliks, og at al-
ternative DNA-strukturer derfor
aldri kunne komme på tale i tolk-
ningen. Når det gjelder topoiso -
merasene hevdes det at de har et
såpass lavt turnovertall at det på
langt nær er tilstrekkelig til å tvinne
opp et bakteriekromosom i løpet av
den tiden det tar å replikere det. 

Det finnes i dag eksperimentelle
metoder som burde kunne gi et klart
svar på om dobbeltheliks-modellen er
riktig eller ikke. Men i tillegg til at det
ville være umulig å få økonomisk
støtte til slike undersøkelser, ville det
sikkert være vanskelig å få publisert
dem, uavhengig av resultatet. Men
hallo - ville det ikke være morsomt å
få vite om denne relativt trivielle
detaljen ved Watson-Crick-modellen
er riktig eller ikke? Forskningsrådet ga
i sin tid støtte til forskning på al-
ternativ medisin, burde de ikke også
kunne støtte alternativ molekylær -
biologi? Det er naturligvis mange al-
ternativ molekylærbiologi-prosjekter
som ikke fortjener å støttes.
Biorabiatens gamle kongstanke om at
det ville være morsomt å bevise at
ATP er en artefakt, tilhører nok dess-
verre dem. Pjotr Garjajevs forsøk som

"beviser" at DNA kan re-
programmeres av ord og frekvenser
(6) er det heller ikke noen vits i å for-
følge videre, selv om det knapt finnes
en eneste nettside for aroma- og
fotsoneterapi som ikke omfavner
dem. Nobelprisvinner Montagniers
forsøk som "viser" modifisering og
teleportasjon av DNA ved hjelp av
elektromagnetisk stråling (7) bør vi
også kunne la gå i glemmeboka, selv
om homeopatstanden har trykket
dem til sitt hjerte. Men Biorabiaten
mener at SBS-modellen for DNA ikke
tilhører samme kategori som disse.
Cricks viktigste argument for å avvise
denne modellen var at den var uestet-
isk (7), og det er vel ikke tilstrekkelig?
Biorabiaten vil derfor oppfordre alle
lesere av NBS-Nytt til å åpne sitt sinn
for tanken om at den emblematiske
dobbeltheliks-struk tu ren kanskje ikke
er riktig i alle detaljer. Og Forsknings-
råd: legg pengene på bordet! Tenk så
morsomt det ville være om en norsk
forsker kunne legge all tvil til hvile når
det gjelder Watson-Crick-modellen!

1. Watson, J.D and Crick, F.H. (1953)
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Mulighetene innen bioteknologien
har blitt mange, men kunnskapen i
samfunnet henger etter. Det ønsker
Anette Bøe Wolff og Bergithe Eike-
land Oftedal i nyetablerte Mendelia å
gjøre noe med.

Mange velger i dag å genteste seg
via løsninger bestilt på nettet, og
pressen skriver om alt fra nelliker
med nye farger til selvlysende fisk
som resultat av genmodifisering.
Genteknologien har hatt enorme
fremskritt de siste tiårene, og blir av
noen sett på som mulighetenes land
innen felt som sykdomsbekjempelse
og matproduksjon. Andre frykter
konsekvensene, og peker blant annet
på sorteringssamfunnet. 

Mendelia ble startet fordi vi ønsker
å bidra i den generelle bioteknologi-
debatten, og hjelpe enkeltpersoner,
grupper og organisasjoner som er in-
teressert i temaet med kvalitetssikret
informasjon. Vi er ikke helse-
personell og har ikke lov til å tolke
konkrete DNA-data, men vi har et
stort engasjement og mye kunnskap
om genetikk på et generelt nivå som
vi ønsker å dele med folk.

Bioteknologi er et krevende felt
både etisk, politisk, og for den
enkelte. Bøe Wolff og Eikeland

Oftedal tror at enkel tilgang gjør til at
mange benytter seg av genetiske
kartleggingstilbud, uten å tenke
igjennom konsekvensene. Når noen
tar en gentest gjelder den ikke bare
for deg, men også for familien din.
Det er det ikke alle som tenker over.
Det finnes dem som i utgangs-
punktet levde gode liv som får
problemer etter at de for eksempel
oppdager en disposisjon for
alzheimer eller brystkreft, eller
feiltolker resultater fra gentester be-
stilt over nettet. Vi må ikke skape et
samfunn der vi tester oss selv syke.

Kristin Halvorsen som leder Bio-
teknologirådet slo i mars alarm og
mener det ikke er tid til å vente på en
ny bioteknologilov. Markedet for
genetiske selvtester som blir ana-
lysert av laboratorier i utlandet har
eksplodert, og må i følge Halvorsen

reguleres så raskt som mulig. Ut-
viklingen går raskt, og lovverket er
utdatert. Det mener også Mendelia,
men de har en litt annen innfalls-
vinkel til problemstillingen.De
mener at genteknologien har noen
fantastiske muligheter som kan
hjelpe mange, men ikke alle. Og den
må brukes riktig, for det finnes også
farer her. Om det hadde vært mer in-
formasjon tilgjengelig og større
fokus på genetikk i samfunns-
debatten kunne vi tatt slike dis-
kusjoner før vi havner i situasjoner
som krever handling, og som ofte
fører til forbud eller regulering. Gen-
teknologien er ikke noe vi bør frykte,
men et fantastisk verktøy som bør
brukes konstruktivt.

Mer informasjon om selskapet er
å finne på mendelia.no.

PRESSEMELDING: 

Mendelia vil nyansere
genetikkdebatten

Anette Bøe
Wolff (t.v) og
Bergithe Eike-
land Oftedal. 

MAY-BRITT MOSER OG EDVARD MOSER:

Æresdoktorer 
ved UiB 

May- Britt og Edward Moser ble æresdoktorer 
ved universitetet i Bergen tidlig i mai. 

Jeg er stolt og rørt. Vi har mange venner på UiB som har støttet oss siden vi
var studenter, og jeg har aldri blitt utnevnt til æresdoktor før, så dette er
veldig spesielt, sier Edward Moser i en uttalelse på UiBs nettsider. 
Som kjent ble de to i 2014 tildelt Nobelprisen i medisin 
(se omtale i NBS-Nytt 4/2014). 

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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Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året. 
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Master- og phd-studenter som har vært medlem av NBS i minst én måned kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Du
kan få støtte til én reise i løpet av masterstudiet og én reise i løpet av phd-studiet.
Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. NBS dekker 100 %
opp til 10000 for reiser i Europa og opp til 15000 utenfor Europa. Det gis ikke støtte til kost. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke rei-
sestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag tildelt før reisens start. 

Søknaden skal inneholde:

•  Begrunnelse (hvorfor er dette møtet spesielt viktig for deg?)
•  Budsjett
•  Anbefaling skrevet av et NBS-medlem med godt kjennskap til prosjektet ditt, fortrinnsvis hovedveileder

Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning etter avsluttet reise. Her må du vedlegge originaldokumentasjon (ombord-
stigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare finnes i elektronisk form, må du
dokumentere dekning av utgiftene ved bankutskrifter. Du må i tillegg skrive en rapport som egner seg til trykking i NBS Nytt. Se for øvrig infor-
masjon om skriving av disse referatene på side 39 i NBS-Nytt nr. 2/2016.

Søknadene sendes til: Tom Kristensen på epost: tom.kristensen@ibv.uio.no 

Alternativt per post til:
Professor Tom Kristensen
Generalsekretær NBS 
Institutt for biovitenskap
Universitet i Oslo
PB 1041 Blindern
0316 Oslo, Norway

Skal du ansette medarbeidere?
Gratis utlysning i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS
NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge. 

Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til Generalsekretæren (tom.kristensen@ibv.uio.no) som legger 
utlysningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.

Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding
om ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysnings-
teksten i bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til
tore.skotland@rr-research.no.

Ledig post. doc. stilling ved Universitetet i Bergen
En post. doc. stilling er ledig hos NN
Søknadsfrist: Dato 
For mer informasjon om stillingen se NBS hjemmesider.
NN kan kontaktes på telefon (telefonnummer) eller med e-post (adresse)


