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Konfokal-bilde som viser aktin cyto-
skjelettet i en 3 dager gammel
Arabidopsis thaliana plante. I senter
ligger et par lukkeceller omringet av
epidermceller. Bilde tatt av Bjørnar
Sporsheim,  CMIC, NTNU.

NMBU’s Professor Jon Swenson participates in the multinational
Scandinavian Brown Bear Project which involves scientists from Sweden,
Denmark, Germany, UK, USA, Italy, Ireland, the Netherlands and France as
well as others affiliated with Norwegian national research institutions,
colleges and universities at Ås, Tromsø, Trondheim and Hedmark.  Goals of
the project are to study the natural history of brown bears and to make policy
recommendations for conservation.  The project uses biochemistry in at
least two different ways: 1) DNA markers for identifying individual bears
and 2) physiological studies of bear behavior. Les mer på side 22

Our focus on antimicrobial peptides (AMPs) has been
encouraged by the development of antibiotic resistance
worldwide and by the fact that very few new antibiotics
have been approved in recent years. With the increased
incidence of antimicrobial resistant bacteria both in
medicine (human pathogens) and in different areas like
agricultural and marine systems, there is a need for novel
compounds with new mechanism of actions that can
fight antimicrobial resistant bacteria effectivity - or
compounds that can influence and/or fight back the
resistance development. Development of antibiotic resis-
tance is one of the major challenges the world today.
According to the WHO, we are heading towards a time
that resembles the pre-antibiotics area again. That is
frightening. Les mer på side 32

Kong Olav Vs Kreftforskningspris for
2018 ble den 16. april overrakt Ves-
sela Kristensen av Kong Harald V i
en seremoni i den gamle festsal ved
Universitetet i Oslo. 
Les mer på side 9
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z I det forrige nummeret av NBS-Nytt skrev jeg at det under Generalforsamlingen på Hafjell ble tatt opp at det var
ønskelig med mer forskningspolitisk stoff i bladet. Jeg listet opp en rekke med mulige tema for slike artikler og ba
om innspill. Responsen har ikke vært stor, men det finnes unntak. Erik Boye har nok en gang bidratt med en inter-
essant artikkel der han omtaler misbruk av Journal Impact Factor (JIF) ved at den benyttes til å gjøre en fagvurdering
av artikkelens kvalitet selv om JIF ikke er egnet til å vurdere kvaliteten av enkeltarbeider. I den anledning vil jeg
også gjøre oppmerksom på en artikkel som Leiv K. Sydnes (professor i organisk kjemi ved Universitetet i Bergen)
har i Forskerforum nr. 2 i år (side 38) med tittel ”Dårlig evlueringspraksis”. Sydnes som har lang erfaring i å være
medlem av evalueringskomiteer både nasjonalt og internasjonalt diskuterer i den artikkelen diverse forhold som
han ser at ofte forekommer og medfører dårlig evaluering av søknader. Han diskuterer bruk av JIF, det han kaller
negativ synsing og ubegrunnet nedvurdering av søknader og at disse aspektene medfører at tilliten til systemet
svekkes. Jeg er helt enig med han og anbefaler at artikkelen i Forskerforum leses.

I dette nummeret finner du en artikkel om aktin acetylering skrevet av Henriette Aksnes i gruppen til Thomas
Arnesen i Bergen som nylig mottok ERC Consolidator Grant til det prosjektet (i følge informasjon på instituttsiden
med 2-2,5 millioner Euro i opptil 5 år). Harald Stenmark ble nylig den tredje person i Norge som er tildelt ERC
Advanced Grant for andre gang og han gir et sammendrag av hva han skal studere de neste fem årene med støtten
fra ERC på 2,5 millioner Euro.

I det forrige nummeret ble det informert om at Klara Stensvåg fra Tromsø tar over som president i NBS fra 2019.
Hun skriver i dette nummeret om sin faglige aktiviter. Ellers finner du i dette nummeret den første informasjonen
om Kontaktmøtet i 2019 som avholdes på Røros med Trondheims-miljøet som arrangør, og du finner omtale av
Kong Olav Vs Kreftforskningspris for 2018 som ble tildelt Vessela Kristensen. Ellers er det omtale av et nasjonalt
intiativ for livsvitenskapen, og om biokjemisk forskning relatert til brunbjørn, samt flere møterferater. Og som alltid
finner du de faste artiklene med Ordkløveri, Biorabiaten og Arnts biostreker.

Til slutt gjentar jeg at jeg trekker meg som redaktør av NBS-Nytt ved utgangen av 2018 og en annonsering av 
redaktørstillingen finnes på side 15.

Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret og ønsker dere alle en GOD SOMMER.

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

In my last letter right after the contact meeting at Hafjell I tried to encourage the members of NBS, and mainly the
youngest, to contribute to increasing the activities and the number of NBS members. I was then very happy when
the NBS Section in Bergen reactivated a series of monthly meetings centered around the theme I believed was
“Science and Society”, one of the areas we had been discussing as interesting for their activities.  I have since then
been impressed by their success with recruitment and maintaining the interest for these monthly seminars which
I thought dealt with science communication and research-based solutions for important societal challenges.
However, they premonitory had branded the series as “Science and Social”, very Bergensk. This adaptation of the
name opens for food, drinks and good mood after excellent lectures by researchers from the medical, marine, and
the rest of the live science community in Bergen. So far the presented have been the use of a fish to fight salmon
louse and the effect that toxic compounds have on lipid metabolism in cod. Thus, until now centered around fish,
but the organizers are aiming to reel in researchers from all biological fields.

These meetings are also an excellent way to integrate new masters, PhD students, postdocs and new PIs. A high
proportion of new researchers at our Universities and research institutions are actually foreigners and many are
coming for the first time to Norway when they take these new positions. The first weeks are essential for a good in-
tegration and orientation on the different environments and possibilities for collaboration, available core facilities,
and so on. Therefore, I am happy that the Bergen NBS-Section has taken particular care to invite and welcome new
colleagues and students. Although some will come with families, those coming alone for long periods or permanent
positions may go through a challenging time to socialize¬ outside the lab. These gatherings also give the opportunity
for the hosts to discover how much new knowledge and possibilities for collaboration in research, teaching and
training the newcomers represent. 

It all started with the work of a few enthusiasts that wanted to contribute to NBS, but they are seeding for better
science, funnier social life and, often, long term friendship. In the last “Science and Social”, I even saw some holding
hands….

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2018
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2018

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
         3                          20. august                                       10. september
         4                          5. november                                  26. november

•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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Actin/Aktin er det proteinet det finnes mest av i cellene våre og kanskje 
også det mest studerte. Likevel var en viktig modifikator av aktin, aktins 
N-terminale acetyltransferase, inntil nylig helt ukjent. Aktin er et av mange
proteiner som er modifisert ved at en acetylgruppe er festet på α-amino-
gruppen til den N-terminale aminosyren. Forskere ved Universitetet i Bergen
har nå identifisert enzymet som katalyserer denne reaksjonen og en har der-
for for første gang hatt muligheten til å studere uacetylert aktin ved hjelp av
knockout celler. De presenterte nylig dette enzymet, kalt NAA80, som et nytt
medlem i N-terminal acetyltransferase (NAT) familien og funnene viser at
acetylgruppen som NAA80 fester på aktins N-terminal har en viktig rolle i
aktins cellulære funksjon. 

Nt-acetylerer aktin [4, 5]. NAT
enzymene katalyserer overføring av
acetyl til mottaker-proteiners N-
terminale α-aminogruppe (NH3+)
[6]. NAT-gruppen på UiB, ledet av
Thomas Arnesen, vier all sitt forsk-
ningsfokus til denne enzymfamilien.
Mer enn 80% av alle humane
proteiner blir Nt-acetylert kotrans-
lasjonelt av en håndfull NATer
(NatA-E) som gjennom en bred sub-
stratspesifitet deler proteomet mel-
lom seg (Figur 1) [6]. I tillegg finnes
NatF som finnes på Golgi-apparatet
[7] og NatG som kun finnes i kloro-

plaster i planter [8]. Acetyleringen av
aktin skiller seg ut på to måter: i)
aktin Nt-acetyleres posttrans-
lasjonelt siden den skjer som et siste
ledd av en unik trinnvis mekanisme
og ii) NAA80/NatH ser ut til å kun
være aktivt mot ett eneste substrat:
aktin.

NAA80 virker som en 
brems som sikrer normal
cellemigrasjon
Det var en massespektrometri ana-
lyse spesialisert for N-terminal
acetylering, utført i samarbeid med

forskere ved Ghent Universitet i
Belgia, som viste at aktin totalt
mangler Nt-acetylgruppen i NAA80
knockout celler [4]. Dette betyr at
NAA80 er det eneste enzymet som
er ansvarlig for denne modifika-
sjonen. NAA80 knockoutcellene ble
derfor et viktig verktøy for å studere
hvordan aktin oppførte seg med og
uten acetylgruppen på N-termi -
nalen (Figur 2). Det overraskende
med cellene som mangler NAA80,
og derfor også mangler acetyl-
gruppen på aktins N-terminus, er at
de beveger seg fortere enn kontroll-
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Aktins viktige cellulære
roller
Aktin er kanskje mest kjent for sin
rolle i musklene der aktin-poly -
merer, eller filamenter, er hoved-
bestanddel i muskelfibrene. Mus kel-
 formen av aktin (α-aktin) utgjør
20% av det totale proteinet i muskel-
cellene [1]. Andre varianter av aktin
(β- og γ-aktin) har også en rekke
viktige cellulære funksjoner fra
skjelett/strukturfunksjon og or-
ganelle trafikk til celle migrering og
regulering av transkripsjon [2].
Aktins evne til å polymerisere er en

nøkkelegenskap også for disse funk-
sjonene som i tillegg avhenger av en
dynamikk i filamentene som oppnås
gjennom aktins konstant pågående
polymerisering og depolymeriser -
ing. Denne dynamikken er nøye
regulert av en rekke aktin-bindende
og signaliserings proteiner [3]. I til-
legg kontrolleres aktins cellulære
funksjoner av flere posttrans-
lasjonelle modifikasjoner, inkludert
N-terminal (Nt)-acetylering, en
svært utbredt modifikasjon i
dyreriket. Hittil har en hatt lite
kunnskap om den biologiske funk-

sjonen til aktin acetylering, og siden
identiteten til aktins N-terminale
acetyltransferase (NAT) har forblitt
et mysterium har en heller ikke
kjennskap til de molekylære
mekanismene som leder til aktins
Nt-acetylerte tilstand. 

NAA80 acetylerer 
aktins N-terminal
Ny forskning ved Universitetet i
Bergen viser nå at NAA80 (Nα-
acetyltransferase 80), et tidligere
predikert NAT enzym med ukjent
substratspesifitet, er den NATen som

Figur 1. N-terminal acetyltransferase (NAT) familien sørger for acetylering av 80 % av det humane
proteomet. N-terminal acetyltransferaser (NATer) katalyserer overføring av en acetylgruppe
(COCH3) fra Acetylkoenzym A til -aminogruppen på mottakerproteinets N-terminal hvilket
fjerner dens positive ladning. Enzymene i NAT familien har spesifisitet mot ulike typer N-
terminaler, der spesielt de to første aminosyrene er avgjørende. Grovt inndelt har NatA spesifisitet
mot N-terminaler der startkodon-metionin er fjernet; NatB mot N-terminaler der metionin er
etterfulgt av en sur aminosyre; og NatC/E/F mot N-terminaler der metionin er etterfulgt av en
hydrofob eller amfipatisk aminosyre. Slik sørger NATene for at tilsammen 80% av det humane
proteomet får modifisert N-terminalen med en acetylgruppe. Figur fra [6].
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cellene [4]. En kan dermed si at
NAA80, gjennom å acetylere aktins
N-terminal, fungerer som en natur-
lig brems i cellene som sikrer
normal migrasjonshastighet. Under
mikroskopet avslørte også disse
knockout cellene strukturelle end-
ringer i aktin cytoskjelettet som
samsvarte med økt migrasjonshas-
tighet. Samarbeid med forskere ved
Universitetet i Pennsylvania resul -
terte i biokjemiske funn som kunne
forklare den raske bevegelsen til
NAA80 knockout cellene. Det viste
seg nemlig at når aktin hadde N-
terminalen fri for acetylgruppen var
polymeriseringsegenskapene endret
(Figur 2). Disse funnene pekte på
NAA80 som et mulig mål for
medikamentell regulering av cel-
lemigrering. I et samarbeid mellom
forskere ved UiB og Universitetet i
Pennsylvania ble det utviklet
potente og selektive bisubstrat

hemmere for NAA80 som også ble
vist bundet til NAA80 ved hjelp av
krystall struktur [5]. 

Videre forskning på NAA80-
mediert aktin acetylering
Disse arbeidene identifiserer en ny
modifikator av aktin og viser et kon-
kret og sjeldent eksempel på et NAT-
substrat som i høy grad er påvirket
av Nt-acetyl gruppen. Det er ennå
mange ubesvarte spørsmål og gitt
aktins sentrale rolle i et bredt
spekter av cellulære prosesser er det
nå aktuelt å benytte ulike celle- og
dyremodeller for å avsløre mer om
NAA80s effekt på aktin i ulike cel-
letyper, blant annet muskelceller.

Referanser
1.  Sheterline P et al.: Protein 
     Profile (1995) 2(1).
2.  Pollard TD & Cooper JA: Science
     (2009) 326(5957).
3.  Pollard TD: Cold Spring Harb 
     Perspect Biol. (2016) 8(8).
4.  Drazic A et al.: Proc Natl Acad 
     Sci U S A. (2018) 115(17).
5.  Goris M et al.: Proc Natl Acad 
     Sci U S A. (2018) 115(17).
6.  Aksnes H et al.: Trends Biochem
     Sci. (2016) 41(9).
7.  Aksnes H et al.: Cell Rep. 
     (2015) 10(8).
8.  Dinh TV et al.: Proteomics. 
     (2015) 15(14).

Figur 2. NAA80-mediert acetylering av aktin sikrer normal cellebevegelighet gjennom effekter på
aktins polymeriseringsegenskaper. I celler som mangler NAA80 (til høyre) er - og -aktin uten
acetylgruppe på N-terminalene som starter med de sure aminosyrene DDD og EEE, respektivt.
Disse cellene migrerer raskere enn kontrollcellene og har også økt forekomst av filopodier og
lamellipodier og endret dynamikk for polymerisering og depolymerisering av aktinfilamenter [4].

Kong Olav Vs Kreft-
forskningspris til 
Vessela Kristensen

K
ong Olav Vs
Kreftforsknings-
pris for 2018 ble
den 16. april

overrakt Vessela Kristensen
av Kong Harald V i en
seremoni i den gamle festsal
ved Universitetet i Oslo. 

I pressemeldingen står det
at denne prisen deles ut av
Kreftforeningen til forskere
som har utmerket seg gjen-
nom flere års innsats for et
bedre liv for svært mange
mennesker. Prisen er en viten-
skapelig anerkjennelse for
fremragende forskning og

verdsettes svært høyt blant
våre kreftforskere. Prisen er
på 1 million kroner. Vessela
Kristensen har i en årrekke
forsket på genetikk og bryst-
kreft gjennom utvikling av
avanserte modeller for ana-
lyser av store mengder data.
Hun leder i dag en forsknings-
gruppe som har som mål å
finne bedre og mer effektive
måter å diagnostisere og be-
handle brystkreft på. Kris-
tensens forskning er innovativ
og nyter stor respekt i
fagmiljøene, både nasjonalt
og internasjonalt.

Vessela leder Cancer
Genome Variation Group,
Department of Cancer
Genetics, Institute for Cancer
Research, Radiumhospitalet.

En liste over de 27
personene som har fått denne
prisen siden den ble gitt første
gang i 1992 finnes på Kreftfor-
eningens hjemmesider. Der
kan du se at prisen 14 ganger
er tildelt forskere innen bio-
kjemi eller cellebiologi hvorav
de aller fleste har vært eller er
aktive i NBS.

NBS-Nytt gratulerer!
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Harald Stenmark
tildelt ERC Advanced
Grant for andre gang
Harald Stenmark ble nylig tildelt ERC Advanced Grant for andre gang. Det
har bare skjedd for to norske forskere tidligere, nemlig Edvard Moser
(NTNU) og Kenneth Hugdahl (Univ. Bergen, Department of Biological and
Medical Psychology). Redaktøren har bedt Stenmark om å gi en beskrivelse
av prosjektet sitt. Det følger under. NBS-Nytt gratulerer!

P
rosjektet CODE (coinci -
dence detection of
proteins and lipids in
regulation of cellular

membrane dynamics) har fått støtte
på 2.5 millioner Euro fra ERC over
en periode på 5 år. Målet med pro-
sjektet er å teste hypotesen om at
“koinsidens-deteksjon” av proteiner
og lipider spiller en nøkkelrolle i
membranrekruttering av protein-

maskineriene som regulerer int-
racellulær transport. Prosjektets
delmål er å lage matematiske
modeller for koinsidens-deteksjon,
å identifisere og karakterisere nye
koinsidens-detektorer, og å lage
kunstige koinsidens-detektorer som
har praktiske anvendelser.

Hva er så «koinsidens-deteksjon»?
I molekylærbiologien brukes dette

uttrykket for å beskrive en samtidig
binding av ett detektormolekyl (som
oftest et protein) til to eller flere
membranbundne målmolekyler som
sammen danner en spefisitetskode.
Prinsippet er at detektoren binder
med lav affinitet til hvert av
målmolekylene, men at koinsidens-
deteksjonen gir en aviditet som er
tilstrekkelig til at detektoren blir re-
kruttert til membranen som

inneholder begge målmolekylene (se
illustrasjon). Det interessante med
koinsidens-deteksjon er at antall
spesifisitetskoder som potensielt kan
inngå i slik deteksjon er meget høyt,
og at kodene kan dannes og avsluttes
i løpet av kort tid. Koinsidens-detek-
sjon skulle derfor, i hvert fall i
teorien, være godt egnet til å kunne
forklare noe av den dynamiske re-
krutteringen av cytosoliske proteiner
til spesifikke organelle-membraner.

Selv om vi kjenner til flere tilfeller
av koinsidens-deteksjon innen cel-
lebiologien, er det mye vi ikke vet.
Hvor utbredt er det? Hva er de bio-
kjemiske forutsetningene? Kan vi ut-
nytte det til praktiske formål?
CODE-prosjektet tar sikte på å be-
svare disse spørsmålene.

Prosjektet er delt inn i 
6 delprosjekter:
1.   Matematisk modellering av 
      koinsidens-deteksjon.  Delpro-
      sjektet tar sikte på å generere 

      matematiske modeller som kan
      forklare koinsidensdeteksjon, 
      og som kan forutsi hvilke KD-
      verdier og konsentrasjoner av 
      detektor og målmolekyler som 
      er relevante. Dette delprosjektet
      vil skje i samarbeid med 
      professor Andreas Carlson, 
      Institutt for matematikk.

2.   Verifisering av matematiske 
      modeller. Ved å gjøre bio-
      kjemiske analyser av kjente 
      koinsidens-detektorer vil man 
      teste om de matematiske 
      modellene som blir generert i 
      det første subprosjektet holder 
      stikk. Hvis nødvendig, vil 
      modellene bli revidert.

3.   Identifikasjon av nye 
      koinsidens-detektorer. Ved hjelp
      av proteomikk, bioinformatikk 
      og molekylærbiologiske 
      metoder vil nye koinsidens-
      detektorer bli identifisert.

4.   Funksjonelle studier av nye 
      koinsidens-detektorer. Ved hjelp
      av genomredigering og 
      avansert mikroskopi vil de 
      cellulære funksjonene til 
      koinsidens-detektorene iden-
      tifisert i det tredje delprosjektet
      bli bestemt.

5.   Generering av kunstige 
      koinsidens-detektorer. 
      Molekylærbiologiske metoder 
      vil bli brukt til å lage kunstige 
      koinsidens-detektorer som 
      enten kan blir brukt som 
      molekylære sensorer eller som 
      verktøy for å manipulere med 
      cellulær membrandynamikk.

6.   Koinsidensdetektorer i kunstige
      celler. I samarbeid med Dr. Irep 
      Gözen ved Norwegian Center 
      for Molecular Medicine vil 
      koinsidensdetektorer bli brukt 
      til å få kunstige celler til å 
      bevege seg i henhold til 
      kjemiske signaler.

Koinsidens-deteksjon. Den cytosoliske koinsidens-detektoren P blir bare rekruttert til membranen
(D) som inneholder begge de membranbundne målmolekylene X og Y. 
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Kontaktmøte 
2019
Vintermøtet arrangeres neste år av NBS Trøndelag, og avholdes på Røros,
Hotell Røros, fra 24. januar til 27. januar. Denne gang arrangeres møtet i
samarbeide med Norwegian Society for Immunology (NSI), Norsk Forening
for Mikrobiologi (NFM) og Norsk Fysiologisk Forening (NFF). Keynote
speaker er Nobelprisvinner Christiane Nüsslein-Volhard, og bekreftede
inviterte foredragsholdere er Ronald Germain, Michael Yaffe, Johanna
Olweus, Hongjung Song, Primo Schar, Michael Berenbrink og Marja
Jäättelä. Påmelding vil åpne i september og vi vil tradisjonen tro ha
reduserte priser for master og phd studenter. Alle foredragsholdere vil bli
nærmere beskrevet i neste nummer av NBS nytt. Vi ønsker velkommen til
Røros!!!
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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

Ved siden av å være en erting av or-
tografi og uttale på engelsk, skal
overskriften fortelle at temaet denne
gang er hvordan vi skriver viten-
skapelige tekster på engelsk. Mange
har sterke synspunkter om temaet
og det finnes mange kurs der man
kan lære de viktigste håndgrepene.
Men en fersk artikkel i Nature om
saken (Vol 555, side 129) har fått
meg til å se litt mer nyansert på
problemet. I artikkelen tilbyr seks
eksperter sine beste råd, i kortform. 

Mange av rådene er selvsagte, som
”Keep your message clear” og ”Get
to the point”. Dette er gode råd, og
ikke noe man bør glemme i
skrivefasen. Ofte er det en fordel å
ta et skritt tilbake etter at man har
puttet inn alle Lego-brikkene i
manuskriptet og få bekreftet at be-
skjeden fremdeles er tydelig og lett
tilgjengelig. Det kan hende det er
der skoen trykker for de fleste, men
slike råd er selvfølgeligheter.

Det interessante med artikkelen er
hvordan disse ekspertene av og til
er rykende uenig om hvilke råd en
manus-forfatter bør få. En av for-
fatterne mener at ”Writers must be
careful about ’creativity’.” Det kan
hende at kreative formuleringer kan
høres fint ut, men hovedpoenget er
å formidle vitenskapelig infor-
masjon. ”Flourishes can be dis-
tracting”. På den annen side
argumenterer en annen av for-
fatterne for at du må bruke dine
egne ord og din egen stil. Ikke la
noen tre på deg en konform, trang
språkdrakt. ”We need to take a fresh
look at the ’official style’ – the dry,

technical language that hasn’t
evolved in decades” og “…. try some
vivid language to help to tell the
story”.
Brett Mensh, en av rådgiverne,
argumenterer for at “Structure is pa-
ramount”. Han vil gjerne ha avsnitt
der første setning gir
sammenhengen og resten gir inn-
holdet før avsnittet avsluttes med en
konklusjon. Ikke så dumt, hvis det
kan gjennomføres på en OK måte.
Det samme ståstedet kan gjelde for
hele manuset, først sammenhengen
(Introduction), så innholdet
(Results), og til slutt konklusjonen
(Discussion). 

Hvor dristig skal man være i sine ut-
talelser? Ekspertene gir ingen hjelp,
for her er de ikke presise og kan vel
egentlig ikke være det. ”.. authors
should not be over-confident in their
conclusions” synes å være en selv-
følgelighet, men den argumenterer
for en forsiktig stil. På den andre
enden av skalen sies det at
“Scientific authors are often scared
to make confident statements with
muscularity. The result is turgid or
obfuscatory writing that sounds
defensive.” Der fikk jeg dere til å
sjekke ordboka, vel?

En av bidragsyterne er veldig opptatt
av at ditt manuskript skal bli plukket
opp av sosiale medier eller
populærvitenskapelige tidsskrift og
gir råd om hvordan det kan oppnås.
Jeg er usikker på om det bør være
en ledestjerne når det gjelder ut-
arbeidelse av et vitenskapelig
manuskript, selv om det nok kan
gjøre poengene tydeligere og lettere

tilgjengelig. Det er ikke negativt at
det blir forstått av mange, men det
kan også lede til forflatning av inn-
holdet. 

Noen av bidragsyterne er inne på
det som av min første veileder ble
kalt leserservice. Ta leseren i hånden
og presenter en tornefri vei å gå
mens du beskriver hva dere ser.
Dette er nok det beste rådet jeg
noen gang har fått om skriving av
manuskripter. Leseren er takknemlig
for all mulig hjelp og du blir ikke an-
sett som dum eller naiv om du for-
klarer ting som kan være kjent for
mange av leserne. Uttrykket ”en rød
tråd” er kjent for alle og burde gjelde
et vitenskapelig skriv også. Fortell
hvor du går og dra leseren med deg. 

Vil jeg anbefale denne artikkelen for
dem som ønsker å forbedre sine
manuskripter? Det er min erfaring at
de fleste som skriver vitenskapelige
tekster, først og fremst master-
studenter og kanskje en del PhD-
studenter, har problemer med mer
elementære ferdigheter enn de som
omtales i Nature-artikkelen. Hvilket
språk man bruker, er ofte ikke
problemet, som er mer grunn-
leggende enn som så. Rådene om
klare setninger, tydelige meldinger
og god struktur er opplagte. Det
gjelder bare å lære seg hva det
egentlig betyr. Hvordan ser vi at set-
ningen er uklar, at meldingen er
diffus og at strukturen er forvirr-
ende? Dette må man lære tidligst
mulig, helst på master-nivå. Det tar
man seg sjelden tid til i dag.

Write right

NBS-Nytt
trenger ny
redaktør!
Etter lang tjeneste har nåværende redaktør, Tore Skotland, funnet at
det er på tide å overlate redaktøransvaret til en annen. Redaktør -
jobben består i å sammen med lokale redaksjonsmedlemmer finne
stoff til å fylle 4 årlige nummere av NBS-Nytt med stoff som kan
være av interesse for medlemmene. Redaktørjobben passer kanskje
ekstra godt for en person med fast stilling eller en pensjonist med
godt kjennskap til NBS, men yngre personer med interesse for 
formidling av vitenskap oppfordres også til å søke.

Stillingen er ulønnet, men redaktøren får dekket reise-
utgifter til kongresser og lignende med kr. 50 000 pr. år. 
Nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til nåvær-
ende redaktør, tore.skotland@rr-research.no 
eller NBS generalsekretær, tom.kristensen@ibv.uio.no

Genralsekretæren.
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På tide å
fjerne Journal
Impact Factor
Pendelen er i ferd med å svinge tilbake. Tilhengerne av å bruke Journal
Impact Factor og derav deriverte parametre (nedenfor betegnet JIF) til å be-
dømme kvalitet i forskning har hatt ti-femten gode år der de har herjet fritt.
Den tiden begynner vi nå å se slutten på. Den første alvorlige snubletråden
for JIF-brukerne var DORA,  Declaration of Research Assessment (1), fra
2012. Hauger av forskere og over hundre forskningsorganisasjoner har nå
undertegnet erklæringen. Målet med DORA var og er å fastslå at innholdet
av en publikasjon er viktigere enn det innpakningspapiret den kommer i.
Altså: Det viktige er hva som står i en publikasjon, ikke hvor den er
publisert. Dessverre var DORA begrenset til å fortelle hvor hodeløst og
uvitenskapelig det er å bruke JIF; noe brukbart og tidseffektivt alternativ var
ikke i sikte. Det ble anbefalt å lese de artiklene man ønsket å evaluere i stedet
for å stole på en tvilsom parameter som JIF. 
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L
a oss spole femten år til-
bake i tid. Da tok JIF over
markedet som en in-
dikator på kvalitet i forsk-

ning. Det ble hevdet at JIF aldri
skulle brukes til å evaluere enkelt-
arbeider eller enkeltforskere, men vi
vet nå at siden den gang har
metoden vært selvfølgelig og

nærmest enerådende. Hva er den
faglig-vitenskapelige begrunnelsen
for å bruke JIF? Jeg kan ikke si å ha
sett noen data som støtter bruken av
IF som kvalitetsindikator. Men jeg
kjenner til en lang rekke undersøk-
elser og analyser som sier det
motsatte. Til tross for en lang rekke
vitenskapelige undersøkelser og

argumenter MOT, valgte det viten-
skapelige samfunn å stemme FOR.
Vi har fått det vi har bedt om.

Er du en av dem som sier at JIF
kanskje ikke er perfekt, men en ar-
tikkel i Nature er jo opplagt bedre
enn en artikkel i EMBO Journal eller
i FEBS Journal? Dette er feil; det er

intet grunnlag for en slik antakelse. I
gjennomsnitt får en artikkel i Nature
riktignok flere siteringer enn artikler
i de to andre tidsskriftene, det er hele
grunnlaget for JIF. Men variasjonen
er så stor og skjevheten i fordelingen
er så formidabel at en generell regel
blir helt misvisende, for ikke å si feil.
Sannheten er at JIF heller skjuler
sannheten enn får den fram.
Metoden er lettvint, enkel og billig.
Derfor har den fått innpass overalt. I
noen land får forskerne tildelt en stor
del av sine midler ut fra hvor mange
JIF de har samlet sammen. Og i noen
land anses JIF som et viktig og ob-
jektivt bolverk mot nepotisme, siden
den er tilnærmet objektiv. Studenter
lærer tidlig at deres brennende inter-
esse for å løse vitenskapelige gåter,
aldri må gå på bekostning av politisk
og faglig manøvrering for å sikre seg
publisering i de kjente journalene. 

Nylig, i januar 2018, gikk de syv
største forskningsrådene i Stor-
britannnia sammen om en erklæring
(2) der de vil begrave JIF og opp-
fordrer alle som bedømmer forsk-
ningskvalitet, om ikke å bruke IF. De
syv gir sterk støtte til ideene bak
DORA og har gått sammen med
ledende britiske universiteter, the
Wellcome Trust og Higher Education
Funding Council og dannet ”Forum
for Responsible Metrics” (3) som skal
støtte ansvarlig bruk av

målemetoder for kvalitet i forskning
og utvikle slike parametre selv. De
har som uttalt mål å forbedre både
datagrunnlaget og kulturen i bruken
av ”metrics” til å måle vitenskapelig
kvalitet. 

En fersk artikkel i Nature (4)
bringer opp spørsmålet om hvilke
kriterier vi bør bruke for å evaluere
vitenskapelig kvalitet. Vi mangler
adekvate og pålitelige metoder.
Stephen Curry argumenterer i denne
artikkelen for at vi nå må slutte med
klagingen og i stedet sette inn res-
surser for å utvikle robuste, effektive
og objektive metoder. Forsøk på dette
er tidligere gjort gjennom ”The
Leiden Manifesto” (5) og ”The Metric
Tide” (6), begge i 2015. Det er på tide
å gå et skritt videre. I mellomtiden
bør vi umiddelbart skrote JIF og i
stedet vurdere det som er gjort i de
aktuelle publikasjonene. Vi kan ikke
”outsource” denne evalueringen til
en misvisende algoritme, det fritar
oss ikke for ansvar. Når Storbritannia
kaster JIF over bord, hvorfor gjør ikke
vi det også? Administrerende
direktør John-Arne Røttingen i
Norges Forskningsråd sier at han
støtter DORA (Forskerforum, 2/18),
men er ikke klar til å undertegne.
Han sier at JIF ikke lenger vil bli
tillatt brukt i NFR-evalueringer.
Hurra! Men hvorfor vente med å
undertegne? NFRs signatur bør gjøre

at alle vi andre slutter med det også.
La oss ikke se disse JIF-tallene i
publikasjonslister, i diskusjoner om
opprykk eller i tildeling av stipendier
eller andre forskningsbevilgninger.

Referanser
1. Declaration of Research 
    assessment: 
    http://www.ascb.org/files/
    SFDeclarationFINAL.pdf

2. Research councils of UK: 
    http://www.rcuk.ac.uk/media/
    news/180207/

3. Forum for responsible metrics: 
    http://www.universitiesuk.-
    ac.uk/policy-andanalysis/
    Pages/forum-
    for-responsible-
    research-metrics.aspx¨

4. Curry, S, Nature 554, 167 (2018), 
    doi: 10.1038/d41586-
    018-01642-w

5. The Leiden Manifesto: 
    http://www.leidenmani-
    festo.org/

6. The Metric Tide: 
    http://www.hefce.ac.uk/-
    pubs/rereports/year/2015/
    metrictide/

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.

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
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Nasjonalt initiativ 
for livsvitenskapen

Noen av oss er så gamle at vi husker at man som biokjemiker i Norge hadde
et reelt valg om man ville prøve seg på en akademisk karriere, eller begynne i
industrien etter endt hovedfag. 

H
ovedfag var datidens
motstykke til dagens
Master, selv om det
hadde en tendens til å

ese ut, i hvertfall i tid, og kunne ta
både tre, fire og fem år. Det å «be-
gynne i industrien» kunne innebære

å bli produktspesialist eller lignende
hos et eller annet legemiddelselskap,
slik folk kan fremdeles, eller det
kunne innebære jobb i forskning og
utvikling (FoU) eller i produksjon,
først og fremst i Nycomed. Nycomed
hadde et stort forskningsbygg på

Storo i Oslo, og var forløperen til
både det som nå er Takeda og det
som er GE Healthcare og fremdeles
holder til på Storo. Det er visstnok et
historisk faktum at halvparten av de
som gikk ut med biokjemi hovedfag
på 1980-tallet, begynte i Nycomed. I
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tillegg begynte mange farmasøyter
der, og også en god slump sivil-
ingeniører fra Trondheim.

Men tidene forandret seg i
farmasøytisk industri. Utover på
nittitallet, viste grafene at mens FoU-
utgiftene steg mot himmelen, kom
det ikke flere nye produkter ut på
markedet. De av oss som har prøvd
det, vet at det ikke er lett å komme
opp med noe veldig innovativt når
idéen din, allerede før du har gjort et
eneste eksperiment, skal kunne vise
en imponerende «net present value»,
slik det lett blir i industriens format.
Etter noen år på det viset, skjønte
man at noe måtte gjøres. Utover på
2000-tallet valgte da den ene lege-
middelbedriften etter den andre å
nedskalere sin interne FoU. De fant
ut at produktkandidatene som kom
fra forskning ved universiteter og på
sykehus, gjerne via et eller annet lite
oppstartsfirma, var mye bedre enn
de som kom fra deres egen FoU.

Utfordringen er bare at det er en
lang vei for et legemiddel fra la-
boratoriet til markedet, uansett hvor
god idéen er, og legemiddelsel-
skapene vil helst ikke kjøpe
produkter som ikke har vist at det
kan virke i mennesker.  Det er her
Catapult Life Science kommer inn. Vi
som står bak selskapet har erfaring
med legemiddelutvikling, og vi ser at
måten det gjøres på i Norge i dag,

ligner til forveksling det man drev
med i farmasøytisk industri for et
tiår eller to siden. FoU-utgiftene i
Norge har de siste ti årene steget mot
himmelen, mens man ikke har sett
en tilsvarende økning i bedriftsetab-
leringer basert på disse FoU-re-
sultatene. 

Vi tror at en vesentlig mangel i
Norge, har vært muligheten til å
gjennomføre farmasøytisk utvikling
uten å måtte gå til utlandet for å
finne partnere. Farmasøytisk ut-
vikling innebærer at man må for-
holde seg til et svært strengt
regelverk, som gjør at dokumenta-
sjonen som kreves tar vesentlig flere
timeverk enn selve eksperimentene
som gjøres. 

De små oppstartsfirmaene som
det nå etter hvert begynner å bli
noen av i Norge, har folk som vet hva
de driver med i sentrale roller. Mange
av dem har gått i lære i Nycomedsys-
temet, og en håndfull ansatte kan ad-
ministrere store virtuelle
utviklingsorganisasjoner rundt
omkring i Europa. Det er der ute
arbeidet gjøres, og det er der arbeids-
plassene genereres. Flere av de
arbeidsplassene burde våre egne ny-
utdannede kandidater hatt. 

Derfor har vi etablert Catapult Life
Science. Vi fikk med oss sentrale
aktører i bransjen som la inn litt

penger, og greide å finne egnede
lokaler i den gamle flyterminalen på
Fornebu akkurat i tide til å kunne
flytte ut laboratorieinnredning og ut-
styr fra GE Healthcare før FoU-byg-
gene ble revet. Gjenbruk og
bærekraft er sentrale begreper for
oss. Ved å lage et flerbrukssenter,
hvor mange prosjekter kan kjøres, vil
utstyret kunne gjenbrukes for nye
kunder, til nye produkter. 

Første byggetrinn, som ble åpnet
med helseminister og stor festivitas
den 29. august i fjor, er en utviklings-
avdeling, hvor man kan gjøre opp-
skalering av kjemi, og dessuten lage
de første testproduksjonene av ulike
produkter, inkludert pulver-
preparater. Dette er gjennomført
med nesten utelukkende privat fi-
nansiering. For å kunne lage ferdig
legemiddel som skal kunne testes i
mennesker, må vi imidlertid ha
spesiallokaler, renrom, og operere i
henhold til «Good Manufacturing
Practice» (GMP). Dette er dyrt og
svært arbeidskrevende, og ikke noe
ethvert oppstartfirma kan ha verken
kompetanse eller ressurser til. Vi bør
absolutt ha et tilbud om dette i Norge
for at produkter skal kunne in-
dustrialiseres og skape arbeids-
plasser her, i stedet for at idéene
selges ut som en uforedlet råvare.  

Nå har regjeringen fått på plass et
nytt program som kalles Norsk
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Illustrasjonen øverst er fra 70-tallet og er kalt
”Tidlig DNA metabolisme”. Mange nye enzymer
ble oppdaget og Arnt laget denne illustrasjonen
etter et forslag fra professor Agnar Nygaard som
brukte den under et seminar om DNA
metabolisme. Illustrasjonen nederst har Arnt kalt
”Nicking closing enzyme”. Forhistorien her er at
det først ble funnet et enzym som kunne kutte
DNA og deretter et som kunne lime DNA sammen
igjen. Da det ble kjent at et enzym kunne gjøre
begge deler så ble de to første enzymene arbeids-
ledige og er på vei til Arbeidskontoret.

     

   
  

     

 
     

       

KUNNGJØRING

LAB NORGES FORSKNINGSPRIS  
TIL UNGE FORSKERE

Lab Norge har etablert en pris for utdeling til unge 
 forskere, under 35 år, som har utført og publisert 
 fremragende forskningsarbeid innen naturvitenskaplig 
forskning knyttet til laboratorier. Prisbeløpet er inntil 
NOK 100.000. Prisen kan deles mellom �ere.

Nominasjon av kandidater skal inneholde maksimalt to 
sider begrunnelse, en publikasjonsliste og beskrivelse av 
eventuelle patenter. 

Nominasjonen sendes som én samlet pdf-�l til  
post@labnorge.no.

Det vil bli innstilt tre kandidater som må presentere sitt 
arbeid for komitéen og prisen blir delt ut under Lab 18 på 
Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018.

Frist for innlevering av nominasjoner: 30. juni 2018.

Fagkomiteen som utpeker kandidater til prisen består av 
Arne Klungland, oppnevnt av Norsk Biokjemisk selskap, 
Øyvind Mikkelsen, oppnevnt av Norsk Kjemis Selskap 
og Tor-Arne Hagve, oppnevnt av Norsk Selskap for 
 Medisinsk Biokjemi. 

Lab Norge v/advokat Tore Flaatrud 
Postboks 6644 St.Olavs plass. 0129 Oslo 
Besøk/visitors: Pilestredet 15 b, 4.etg
Tlf :+47 23 32 61 20
post@labnorge.no
www.labnorge.no

      

      

Katapult, og vi har fått med oss en
rekke forsknings- og utviklings-
miljøer fra hele Norge for å søke dette
programmet, i håp om å få midler fra
staten til å bygge renrom, og etablere
et nasjonalt Katapultsenter for Livs-
vitenskap. Miljøer fra Tromsø,
Trondheim, Bergen, Stavanger,
Lindesnes (GE Healthcare) og Os-
loområdet med både Oslo Cancer
Cluster, GE Healthcare Universitetet
i Osloog flere andre har gått sammen
om dette. I skrivende stund vet vi
ikke om vi får noen tildeling. Vi vet
imidlertid at vi at vi har med oss
mange som deler denne visjonen, og
som ønsker å fortsette å samarbeide
med oss for å realisere den uansett. 
Vår tid er nå. Det er nå antallet

oppstartselskaper innen life science
og legemiddel har begynt å øke, det
er nå Norge trenger ny eksport-
industri, og det er nå vi fremdeles har
en kompetansebase å bygge på. Kan-
didatene som ble uteksaminert på
80-tallet og lærte farmasøytisk ut-
vikling i Nycomedsystemet, hos
Dynal eller i Alpharma, er fremdeles
oppegående, og de kan bidra til å
lære opp en ny generasjon. I Catapult

ønsker vi å nyttiggjøre oss dette. Vi
har allerede ansatt et par seniorer,
pluss at vi har med oss
nøkkelpersoner av de som drev
Biofarmasøytisk produksjon ved
Folkehelseinstituttet fram til
sommeren 2017. Målet er at
seniorene skal kunne jobbe sammen
med en ny generasjon som kan læres
opp i farmasøytisk utvikling, og som
for øvrig kan bidra med oppdatert
kunnskap på relaterte fagområder.
Vi ønsker også å bruke flere

seniorer som konsulenter, enten slik
at de jobber for Catapult og kan delta
på vår vegne i kundeprosjekter, eller
som medlemmer av nettverket vi
driver, Life Science Pilot. Life Science
Pilot har fått penger fra Forsknings-
rådet for å drive opplæring i
produktutvikling, og å sette sammen
sterke prosjektkonsortier med
norske samarbeidspartnere, slik at
flere prosjekter skal komme gjennom
utviklingsløpet. På hjemmesiden
LSPilot.no har vi laget en kom-
petansedatabase, som vi håper skal
fylles og vise nye bedrifter og pro-
sjekter hvilken kompetanse som
faktisk er tilgjengelig her i Norge. 

Målet vårt er å muliggjøre
produktutvikling i Norge, slik at også
den industrielle produksjonen legges
her. Og det er der det store antallet
arbeidsplasser vil skapes. En relativ
fersk suksesshistorie fra bransjen
som illustrerer dette, er Algeta-
Bayer-historien. Algeta hadde tilgang
på spesialister innen legemiddel-
utvikling, fordi restruktureringer i
Nycomed-GE-systemet medførte at
mange kompetente mennesker var
på jakt etter ny jobb. Og de hadde
tilgang til spesialkompetanse innen
radiokjemi og radiofarmaka ved In-
stitutt for Energiteknikk (IFE).
Algeta etablerte sin spesialiserte
produksjon i Norge, og denne var så
velfungerende at Bayer så verdien av
å videreføre den, og fortsette å inves-
tere i Norge. 

De fleste av oss har hørt Algeta-
Bayer-historien mer enn en gang. La
oss forene kreftene og bidra til at vi
får mer enn én suksesshistorie i
Norge. Vår tid er nå. 



NBS-NYTT 2 - 2018 23NBS-NYTT 2 - 201822

Conservation Research
on Brown Bears Uses
Biochemistry, Too
NMBU’s Professor Jon Swenson participates in the multinational
Scandinavian Brown Bear Project which involves scientists from Sweden,
Denmark, Germany, UK, USA, Italy, Ireland, the Netherlands and France as
well as others affiliated with Norwegian national research institutions,
colleges and universities at Ås, Tromsø, Trondheim and Hedmark.  Goals of
the project are to study the natural history of brown bears and to make
policy recommendations for conservation.  The project uses biochemistry in
at least two different ways: 1) DNA markers for identifying individual bears
and 2) physiological studies of bear behavior. 
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2017 (2) used eight microsatellite
DNA markers to study genotypes of
1531 brown bears in Sweden and
Norway.  Four geographically distinct
brown bear clusters were identified
(Fig. 1).  For each cluster, the
geographical ranges for male bears
were greater than the corresponding
ranges for females, indicating that
males cover a larger territory even

though it didn’t appear that in-
dividual male bears moved
significantly into other clusters.   

A second application of bio-
chemical techniques involves studies
of hibernation physiology.  Starting
with the fact that brown bears hi-
bernate for 5–7 months without
eating, drinking, urinating or
defecating while maintaining a
metabolic rate that is only 25% of the
summer rate, the Scandinavian
Brown Bear Project investigated bio-
chemical mechanisms that might be
involved in these adaptations (3).
Plasma samples from hibernating
and active bears were analyzed using
mass spectrometric proteome and
metabolome analyses.  A total of 154
different plasma proteins and 144
metabolites were quantified. 

In hibernating bears, 2–5-fold
increased levels of circulating
antimicrobial proteins were detected.
When this finding is considered in
relation to the fact that the humoral
and cellular immune responses are
significantly reduced during hi-
bernation, antimicrobial proteins
seem to be protecting against
infections during hibernation until

summer when adapted immunity
takes over.

Another interesting finding in this
study (3) involved changes in
coagulation protein levels, leading to
prevention of thrombosis in sedate,
hibernating bears.  Platelet counts
were reduced to 0.67-fold of the
summer levels in blood of hi-
bernating bears and all other
components of fibrin clot formation
had moderately decreased levels,
indicating that the intrinsic pathway
for blood clotting was significantly
down-regulated during hibernation.
The study also found that proteins
involved in the extrinsic pathway for
blood clotting were not detected in
winter or summer bears, showing
that this pathway is not important in
brown bears.  

It’s interesting to think that not
everyone who uses biochemical tech-
niques realizes that they are actually
doing biochemistry.  In the case of
conservation research on brown
bears, there is no question that DNA
markers as well as proteomics and
metabolomics are biochemical ap-
proaches.  As a long-time member of
NBS and frequent contributor to NBS

Nytt, I feel that NBS misses an op-
portunity to increase its member-
ship and the diversity of annual
Contact Meetings if we don’t try to
integrate other ‘biochemists’ into our
organization. 

References
1.  Swenson, JE: Alle Norges store
rovdyr er og forblir på Rødlista.
Eviggrønn 1 (2016) 16.

2.  Schregel et al.: PLoS ONE 12
(2017) 7.

3. Welinder et al.: J. Biol. Chem. 291
(2016) 22509.B

rown bears are critically
endangered in Norway
today with a population
size in 2014 of 136 in-

dividuals.  According to official
government policy in relation to
accepted population sizes and

conservation guidelines set by the
International Union for the
Conservation of Nature, brown bears
in Norway are expected always to be
critically endangered (1).

Brown bears were near extinction
in Norway and Sweden 50 years ago
but populations have recovered since
then and several large-scale genetic
studies have been conducted on
population dynamics.  A study by the
Scandinavian Brown Bear Project in

Fig. 1. Locations of genetic clusters for Norwegian and Swedish brown bears. a) only females, mem-
bership to a cluster is indicated by color, red = cluster 1, blue = cluster 2, yellow = cluster 3, green =
cluster 4; b) only males, colors correspond to the same clusters as in a).  This Figure is open access
Creative Commons (reference 2). 

Photographs:  
European

Brown Bear,
Wikipedia
Commons,
author is
Francis C.
Franklin

Jon Swenson
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European Crohn and
Colitis Meeting
On the 14th to 18th of February 2018, I had the pleasure of attending the
European Crohn and Colitis Organization 13th annual meeting “ECCO
18”, thanks to a travel grant from NBS. The conference took place in Vienna,
Austria. The 6700 participants, from all over the world, made ECCO 18 the
world’s reference event for the presentation and dissemination of advances in
the field of Inflammatory Bowel Disease (IBD). My main interest in this
meeting was to present the preliminary results of my PhD project as a poster
presentation, to introduce my research group, The Natural Products and
Medicinal Chemistry Research Group, from University of Tromsø The arctic
University of Norway to the IBD community and to learn about emerging
hot topics in the field.

I
nflammatory bowel disease
(IBD) is a chronic disorder
that causes abdominal pain,
diarrhea, and gastrointestinal

bleeding. It has an increasing global
prevalence and affects 0.5% to 1% of
the population in North America
and Europe. However, the
pathogenesis of IBD’s major forms,
ulcerative colitis and Crohn’s
disease, is complex and so far not
fully understood.
ECCO 18’s topic for this year was

‘science improving patients lives’.
Therefore, the conference scientific
program was structured around
basic science, translational medicine
and clinical sessions, given by some
of the world’s top specialists. It
covered advanced topics for
physicians, nurses, clinical and basic
investigators, and pharmaceutical
research. Moreover, the conference
devoted special attention to dis-
coveries and innovations that can
have an impact on disease
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management. As a PhD student in
the early stage research, my topics of
interest are those regarding under-
standing better the disease progres-
sion, novel treatment strategies, and
the future of IBD diagnosis and
disease prediction. 
One of the most interesting talks

was given by Claudio Fiocchi, Cleve-
land, on the integration of "omics"
and its potential for clinical practice.
The highlighted the term ‘precision
medicine’ , where the treatment and
prevention of disease take into
account the ‘individual variability’ in
genetics, environmental, personal
factors for each person. 
My PhD project is a part of a

national multiregional and
international research project based
on collaboration between several
research groups and clinical centers
called ‘Advanced Systems Biology
Analysis of Early Events and Clinical
Outcomes in Inflammatory Bowel

Disease’ or the ‘ASIB’ study. This
study focuses on identifying
molecular signatures of clinical value
to predict disease progression and
response to treatment. The objective
is pursued through targeted and full-
spectrum “omic” analysis, including
tightly coordinated transcriptomic,
proteomic and metabolomic profil-
ing. 
My PhD research, which I started

in November 2016, aims to describe
the metabolome in IBD by a Targeted
Metabolite Identification and
Quantification approach. The
metabolomics profiling helps to
identify metabolic bio-signatures of
clinical value predicting the onset
and the severe outcome of the
disease by characterizing the
mucosal metabolic profile in active
and healed mucosa in IBD patients
compared to healthy controls. 
The work I presented was per-

formed at The University of Tromsø

and at the Swedish metabolomics
center at Umeå University, Sweden,
Where we used state-of-the-art mass
spectrometry based methods for the
analysis of oxylipins and
endocannabinoids in colonic
mucosa of treatment naïve ulcerative
colitis patients and healthy controls.
The aim was to investigate the role of
bioactive lipid metabolites of -6 and
-3 polyunsaturated fatty acids, in
provoking and resolving the in-
flammatory response seen in IBD.
Our findings provide a further
evidence of the altered balance be-
tween pro and anti-inflammatory
lipid mediators in ulcerative colitis,
which make these mediators
potential biomarkers for ulcerative
colitis progression and potential
targets for intervention. The abstract,
titled ‘Altered colonic mucosal
oxylipins and endocannabinoids
levels in treatment-naive and deep
remission ulcerative colitis patients’,
was published in the Journal of
Crohn and Colitis.
In general, we received positive

feedbacks on the presented poster,
and had very useful discussions on
the direct clinical implication of our
findings. In addition, suggestions
were given to improve the design of
the study and further steps. Inter-
estingly, we explored potential col-
laboration opportunities with groups
of similar research interests.
Finally, I have taken the op-

portunity to visit Vienna, have a taste
of the Austrian delicacies, and walk
around in one of Europe’s most pres-
tigious capitals. This cultural visit
was a valuable addition to my trip,
and made me appreciate having a
carrier in academia.
I believe communication in

research is becoming increasingly
important. My participation at the
ECCO 18 conference was a great op-
portunity to present my work, to
build a network and meet top invest-
igators in the field of IBD. 

Co-authors of the poster. From left Ramsus Gull,  Joseph Diab
and Jon Florholmen,  Research Group of Gastroenterology and
Nutrition, Univ. Tromsø. 

St. Stephan Cathedral in Vienna
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New Horizons in
ESCRT Biology 2018 
The ESCRTs are a group of versatile protein complexes. These complexes can constrict and abscise cytosol
filled membrane stalks in the cell. This spring, around 100 researchers gathered to discuss the different as-
pects of ESCRT biology in the beautiful and majestic Royal Holloway outside of London.
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The session started with a talk by
Wesley Sundquist, one of the
pioneers in the ESCRT-field. He told
about their interesting work on
producing synthetic “viruses”, which
can be used to understand virus
biology more thoroughly. The session
continued with several lectures
about how the ESCRT-machinery
plays slightly different roles in the
budding of different types of viruses.
The ESCRTs were first identified to

be necessary the formation of int-
raluminal vesicles (ILV) in yeast.
This discovery was made in 2001.
The second session of the conference
focused on this initial function of the
ESCRT-machinery. This session was
very varied and the subjects ranged
from the ESCRTs function in cargo
sorting in plants, to how a mutation
in one of the ESCRT complexes can
cause a specific type of dementia.

Abscission is the last step of cell
division where the two daughter cells
are physically separated. Virus budd-
ing, ILV-formation and cytokinetic
abscission are topologically very
similar. All three processes are mem-
brane remodelling processes where
a cytosol filled channel must be
closed and cut. This is the task of the
ESCRTs.

I got the opportunity to present
my work in the session that was
named “ESCRTs in cell division». I
study ESCRTs in cytokinetic abscis-
sion in the fruit fly. One of the most
important ESCRT-associated
proteins in cytokinesis in human
cells, CEP55, is lacking in the fruit fly

and all other invertebrates.
Nevertheless, the ESCRTs play a
crucial role in cell division in the fly.
I try to solve the mystery about how
the ESCRTs can work in cytokinesis
without CEP55. It was very useful to
present my project to the whole field
and get valuable feedback.

In addition to my presentation, a
few of the other talks in this session
were about cytokinetic abscission.
Arnaud Echard talked about their
published work on the interaction
between Rab GTPases, actin and
ESCRTs in the final stages of
cytokinesis. Another research group
showed impressive high resolution
microscope images of cells in di-
vision, and thus could observe in
detail how the ESCRTs behaved just
before the two cells gets physically
separated.

In recent years, new and
revolutionary studies have shown
that the ESCRTs have several tasks at
the nuclear envelope. Researchers in
my research group discovered that
the ESCRTs are important for closing
the gaps in the nuclear envelope that
is formed during reformation of the
envelope after mitosis. The ESCRTs
are involved in the removal of dys-
functional nuclear pore complexes,
and they can seal holes that occur in
the nuclear envelope after injury.
Most of the presentations in the cell
division session were about the
rapidly expanding research field on
ESCRTs at the nuclear envelope. 
Another session focused on bio-

chemical assembly of the ESCRTs. In

this session, several of the speakers
showed impressive work on in vitro
assembly of the ESCRT-machinery. It
is still not known exactly how the
ESCRTs remodel and cut mem-
branes, but the work presented at
this conference brings us closer to an
answer to these questions.

The last session was about new
and expanding areas of ESCRT
biology. This was an interesting ses-
sion where we could learn about the
role of ESCRTs in the repair of the
plasma membrane and in autophagy.

The conference ended with an
amazing talk given by Scott Emr, one
of the pioneers in the ESCRT-field.
He took us throughout the whole his-
tory of the ESCRTs, starting with the
discovery of intra-luminal vesicles in
the 1950s. He concluded by saying he
was sure that we had found ten new
ESCRT-functions before the next
ESCRT-meeting, scheduled in three
years.

I want to thank the NBS for
supporting for going to this
conference. It was a highly useful
conference. I got to attend interesting
and informative talks, got good op-
portunities for networking and new
collaborations. The experience of
presenting my work at an
international conference was a good
preparation for my PhD-defence. I
would highly recommend the op-
portunity of getting an NBS-
scholarship to go to an interesting
and stimulating conference to other
PhD-students.

T
he ESCRT-machinery
(Endosomal Complexes
Required for Transport)
consists of three protein

complexes; ESCRT-I, -II and III.
Along with a number of associated
proteins, they make up a machinery
that can constrict and abscise mem-
branes. ESCRT-I, -II and an as-
sociated protein called ALIX can
recruit the ESCRT-III complex. The
ESCRT-III complex make spirals
that contracts. The ESCRT-proteins
are conserved throughout evolution.
They are shown to play important
roles in key cellular processes in both
humans, fruit flies and even in our
distant evolutionary relatives the ar-
cheas.

The conference I had the op-
portunity to attend was called “New
horizons in ESCRT biology”. The
conference was divided into five
different sessions, focusing on five
different parts of the ESCRT biology.
The first day was titled “Viral
exploitation of ESCRTs”, and the talks
were about the role of ESCRTs in
budding of enveloped retroviruses.
For more than ten years, we have
known that the viruses can hijack the
ESCRT-machinery to get out of an
infected cell, but it is still many
unanswered questions in this field. 

Price for best oral presentation. From the organizing committee
Juan Martin-Serrano (to the left) and Jeremy Carton.
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Det hele begynte tidlig på 70-
tallet, da Biorabiaten tilfeldigvis kom
over en artikkel av en professor i
Marseille som mente å ha vist at
hummeren kan omdanne kobber til
gull. Nei, det begynte enda tidligere,
da han i studietiden leste at Hans
Krebs brukte duebryst som utgangs-
materiale for de undersøkelsene som
førte til klarlegging av trikar-
boksylsyresyklus. Etter at han i til-
legg leste at tidlige studier av syklisk
AMP og GMP brukte hummer og
kalkun som utgangspunkt for å iso-
lere disse stoffene, gikk det opp for
ham at biokjemi ikke bare var inter-
essant i seg selv, men at biokjemiske
undersøkelser rimelig enkelt kunne
kombineres med kulinariske opplev-
elser. Eller som han utformet det i
hva som nå er kjent som
Biorabiatens prinsipp: “For enhver
delikatesse finnes det et biokjemisk
problem som lett kan studeres i den”.
Altså en slags omvendt variant av
Kroghs prinsipp, som sier at for et-
hvert biologisk problem finnes det en
eller noen få organismer som egner
seg spesielt godt for studier av dette
problemet. 

Så da Biorabiaten leste om
hummeren som kunne lage gull av
kobber, ble han rimelig imponert.
Ikke bare en velsmakende modell-
organisme, men et vitenskapelig pro-
sjekt som var så obskurt at man
kunne være sikker på at ingen andre
gadd å etterprøve resultatene -
genialt, eller i alle fall rabiat! Så inter-
essen for rabiate forskningspro-

sjekter ble vekket, og han har alltid
siden vært på utkikk etter flere slike.
Biorabiaten tror at det er de rabiate
prosjektene som fører til viten-
skapelige gjennombrudd. Peter Mit-
chells kjemiosmotiske hypotese for
oksidativ fosforylering for eksempel,
var i utgangspunktet av de mer
rabiate, men viste seg etter hvert å
være riktig. Et annet eksempel er
oppdagelsen av at magesår ikke
skyldes stress, men en bakterieinfek-
sjon. Det var først da Barry Marshall
i desperasjon drakk en kultur av
Helicobacter pylori og fikk gastritt i
løpet av 5 dager, og så helbredet seg
selv med antibiotika, tvunget av sin
kone som ikke kunne tolerere den
dårlige ånden som gastritten førte til,
at man omsider godtok at det var
bakterier, og ikke stress, som var års-
aken til sykdommen. 

Så ifølge Biorabiaten er det den
rabiate forskningen som bringer
verden fremover, og jo rabiatere, jo
bedre. Undersøkelser av om hvorvidt
DNA kan lede strøm, og kanskje til
og med være en superleder, forsøk på
å vise at dobbelttrådet DNA ikke
danner en dobbeltheliks -
Biorabiaten sluker det rått og krysser
fingrene for at enda flere gamle
paradigmer må gi tapt for nye ideer
som bygger på gode eksperimenter. 

Men selv Biorabiaten har nå
måttet innrømme at det finnes
forskning som bare er rabiat, og ikke
i tillegg grensesprengende. Denne
nye innsikten skyldes først og fremst

en artikkel i tidsskriftet Medical
Hypotheses, som generelt er ut-
merket lesestoff for den som er på
jakt etter nye måter å tolke verden
på. Artikkelen med tittelen “Human
body may produce bacteria” vakte
naturlig nok hans interesse. Enda
mer interessert ble han da han
googlet forfatteren av artikkelen og
fant at han er en psykiater som blant
annet har skrevet en bok om drapet
på Kennedy og som nylig flyktet fra
USA til Hellas for å unngå straffefor-
følgelse grunnet rundhåndet utdel-
ing av sterke kjemikalier til pasienter.
Man skulle tro en slik mann ville ha
nok å styre med allerede, men nei, i
artikkelen i Medical Hypothesis ut-
fordrer han altså dogmer som har
vært ansett som sannhet siden Pas-
teur. 

Biorabiaten var altså fullt ut villig
til å studere artikkelen med et åpent
sinn, men han ble skuffet. De fem
argumentene som hypotesen om at
menneskekroppen skulle kunne lage
bakterier bygget på var sørgelig
svake og lite underbygd av eks-
perimentelle resultater: 

A.  Bidireksjonelle transformasjoner
     av både levende og ikke-levende
     ting blir hyppig observert i 
     naturen.

B. Komplekse flercellede organis- 
     mer besitter de egenskaper som 
     er nødvendige for å frembringe 
     bakterier (vann, nitrogen og 
     oksygen). 
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C.  Fysiske lover tilsier at ethvert tid-
     ligere observert fenomen eller 
     tidligere observert aktivitet vil 
     opptre igjen (livet begynte i jord,
     som ikke er levende). 

D.  Dyremuskelceller kan generere 
     energi (fermentering). 

E.   Steriliserte matvarer (kokte
egg) kan danne bakterier eller 
sopp under spesielle beting-
elser og uten å ha blitt 
eksponert overfor fremmede 
levende celler. 

Pasteurs feil, ifølge forfatteren, var
at han konkluderte med at enten
bakterier eller sopp var ansvarlige for
dannelse av melkesyre eller alkohol
ved fermentering, og at luft
(oksygen) ikke var nødvendig. Men,
sier forfatteren, følgende observa-
sjoner motsier Pasteurs premiss:
Fermentering forekommer i
menneskets muskelceller, og livet
oppsto fra jord, som ikke er levende.
“I samsvar med Leibniz’ lov om at
separate enheter ikke kan ha alle
egenskaper felles, kan vi konkludere
med at menneskeceller kan danne

bakterier, siden jord danner energi,
liv og bakterier; sukker, nitrogen og
vann gir energi og bakterier, og
menneskeceller gir energi og
inneholder nitrogen og vann”. 

Om Leibniz ville godtatt
resonnementet er uvisst, men
Biorabiaten må motvillig innrømme
at han ikke gjør det. Så derfor denne
advarselen til NBS-Nytts lesere:
Sannheten finnes i det rabiate, men
det er ikke alt rabiat som er sannhet.

Rabiat og
rabiatere
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Nasal administrering
av nanomedisin
Hvert andre år holdes konferansen «The World Meeting in Pharmaceutics, Biopharmaceutics and
Pharmaceutical Technology (PBP)» som er ment som en møteplass for folk som jobber i akademia og i in-
dustrien. Årets konferanse hadde fokus på «hot topics» samt å promotere nytenkende forskning. Den 11.
PBP-konferansen ble arrangert 19. til 22. mars 2018 i den idylliske spanske byen, Granada.
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B
akgrunnen for deltak-
elsen på denne kon-
feransen er at jeg i mitt
Ph.d.-prosjekt arbeider

med å utvikle en nasal formulering
for direkte levering av legemiddel til
hjernen. Deltakelse på en slik
farmasøytisk konferanse var derfor
interessant og ga meg også mulighet
til å få inspirasjon til nye ideer. PBP-
konferansen er ment å skape et
uhøytidelig miljø der man kan dis-
kutere nye ideer med forskere fra
hele verden.

Hjernesykdommer og nasal
administrering
Alzheimers, Parkinsons, multippel
sklerose (MS), migrene og kroniske
smerter er eksempler på syk-
dommer som ikke bare øker i
insidens, men også er til stor belast-
ning for de som er rammet og fører
til store kostnader for samfunnet. Til
tross for stadig innoverende tek-
nologi og bedre kunnskap om de
ulike sykdommene, er dagens
medisiner som regel bare
symptomlindrende og ikke hel-
bredende. En av flere årsaker til
dette kan være at disse medisinene
gis peroralt, hvilket kan medføre at
legemiddelet blir brutt ned i mage
og lever, og bare en begrenset
mengde tas opp systemisk.

Blodhjernebarrieren er en stor ut-
fordring for å få legemidler frem til
ønsket virkested i hjernen. Denne
barrieren er til for å hindre patogene
mikroorganismer i blodet til å få
tilgang til hjernen, og det er estimert
at den blokkerer mer enn 98% av
legemiddelmolekylene.

Nasal administrering av lege-
midler er en mulighet til å levere
slike substanser til hjernen. Dette er
et tema som det er forsket relativt lite
på, men det var interessant for meg
at nettopp dette temaet ble tatt opp
på konferansen. Det var flere inter-
essante foredrag om å utnytte nasal
administrering og bedre kontrollerte
legemiddelformuleringer.

Nanoteknologi
Nanoteknologi er et stadig voksende
fagfelt, og i den medisinske
verdenen har nanoteknologi fått en
økt betydning de siste årene. På kon-
feransen var dette et gjentagende
tema. 
Nanoteknologibaserte medisiner,

ofte omtalt som nanomedisin, består
oftest av nanopartikler opp til noen
hundre nanometer. Nanopartikler
ble først benyttet til å gi bedre be-
handling av kreft. Etter hvert ble
disse nanopartiklene mer kom-
plekse, og ideen om nanobærer ble

brakt frem. Interessen for å bruke
noe til å pakke inn legemidler startet
med bruk av liposomer på 60-70
tallet.

Liposomer er fettbaserte sfærer
bestående av lipider. På grunn av at
lipidene har både en hydrofil og
lipofil del, vil lipidene i kontakt med
et vandig miljø orientere seg til en
sfærisk form med cellelignende
struktur. Fordelen med en slik
struktur, er at lipofile legemidler har
muligheten til å legge seg i den
liposomale membranen, mens
hydrofile legemidler kan legge seg i
den hydrofile indre delen av
liposomet. Dette gjør at liposomene
kan brukes til å forbedre løselighets-
profilen til en rekke legemidler. De
fleste lipidene som blir brukt i
liposomer finnes også i kroppens
egne celler, hvilket bidrar til at
liposomene er ansett som trygge å
bruke. Det var nok en viktig grunn til
at det på konferansen var et stort
fokus på hvordan man kunne utnytte
liposomer til å pakke inn legemidler.
Dette er svært relevant for mitt eget
forskningsprosjekt der vi bruker
liposomer som – på grunn av et
endret miljø – kan bli påvirket til å
frigi legemiddel.

Posterpresentasjon
Som en av flere hundre stipendiater,
stilte jeg med poster på konferansen.
Det var en fin mulighet til å komme
i kontakt med andre forskere, og det
var givende og inspirerende å få
presentere mitt foreløpige arbeid for
andre. Høydepunktet for min del var
uten tvil å kunne snakke med andre
forskere som enten hadde jobbet
med nanomedisin i mange år, eller
var relativt nye i feltet slik som meg.

Jeg hadde gledet meg i lang tid til
å delta på konferansen, og deltak-
elsen ga uten tvil mersmak for videre
arbeid med denne type problemstil-
linger. Jeg opplevde konferansen
både som inspirerende og motiver-
ende til videre forskning. Jeg ville
ikke hatt noen mulighet til å delta på
denne konferansen uten støtten fra
Norsk Biokjemisk Selskap, og jeg
retter derfor en stor takk for den.

Forslag til videre lesning
Wu IY, Škalko-Basnet N, di Cagno
MP. Influence of the environmental
tonicity perturbations on the release
of model compounds from large
unilamellar vesicles (LUVs): A me-
chanistic investigation. Colloids Surf
B Biointerfaces  157 (2017) 65-71.

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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Marine
antibacterial
peptides 
Our focus on antimicrobial peptides (AMPs) has been encouraged by the
development of antibiotic resistance worldwide and by the fact that very few
new antibiotics have been approved in recent years. With the increased
incidence of antimicrobial resistant bacteria both in medicine (human
pathogens) and in different areas like agricultural and marine systems, there
is a need for novel compounds with new mechanism of actions that can fight
antimicrobial resistant bacteria effectivity - or compounds that can influence
and/or fight back the resistance development. Development of antibiotic
resistance is one of the major challenges the world today. According to the
WHO, we are heading towards a time that resembles the pre-antibiotics area
again. That is frightening

H
ere, I would like to
focus on some of our
results of AMP
research and how we

have worked to bring forward new
basic knowledge about how the
compounds work and how we can
use this information to design new
molecules with more optimal
activities (Fig. 1). 

What is AMP?
Antimicrobial peptides are small
cationic peptides that are produced
in a range of different animals and

organism - from microorganism to
mammals. As the name says, they
have antibacterial properties, but
they often also have immunological
properties and are therefore also
referred to as “host defence
peptides”. Two features that im-
portant for their antimicrobial
properties is 1) a net positive charge
that makes it possible for them to
interact with negatively charged
microbial membranes and/or
molecules and 2) their ability to
form amphipathic structures mak-
ing it possible to penetrate into

hydrophobic membranes in
bacteria. AMPs can be divided into
several structural groups; the main
groups being cysteine-rich, alfa-
helical or combinations with beta
sheet structural motives, and the last
one with peptides with unusual
proportions of certain amino acids
like glycine, lysine, arginine, proline
etc.

Obligations and 
opportunities
Norway is a sea nation with a very
long coastline and huge ocean areas

and resources (Fig. 2). We export
enormous amounts of marine
products, like fish, every year. In
2017, this represented 2.6 million
tonnes of seafood worth NOK 94.5
billion which was equivalent to 36
million meals every day, year round.
The marine industry in Norway is
strong. Together with this come the
obligation to bring forward basic
knowledge about our marine
species, compounds they produce or
contain, their bioactivities and me-
chanism(s) of actions, and their
potential use. This is what we call
marine bioprospecting, looking for
bioactive molecules with a potential
to be developed to novel
antimicrobials. 

Why study AMPs and what
can they be used for?
At UiT we started to search for
compounds with antibacterial
properties in material from inverte-
brates and other marine organisms
collected from Arctic or Sub-Arctic
regions. We very early found potent
molecules in extracts of the green sea
urchin (Strongylocentrous droeba-
chiensis) and the small spider crab

(Hyas araneus; Fig. 3) that we
continued to look into. These
compounds turned out to be
peptides with antimicrobial
properties.  From this small crab, that
is very common alongside the whole
coastline, we identified several new
peptides, that all had antimicrobial
properties. Arasins [1], crustins,
hyastatin [2] and hyasin [3]. 

Arasin 1 belong to the proline-
arginine rich family of AMPs, is a
chimeric peptide, containing two
disulfide bridges. The active form of
the peptide contains 37 amino acids,
whereas the precursor and inactive
form contains a prepro peptide and
a short C-terminal extension that is
cleaved off in the mature peptide.
The peptide is mainly expressed in
the blood cells, called hemocytes.
Some of these features seem to be
common for several peptides, but
their activity and potency against
bacteria seem to differ according to
the host s different challenges in life
(seasonal changes).

Hyastatin, for instance do not
seem to be very potent against
bacteria, but have a binding site for
chitin, a molecule present in fungi
[4]. The green sea urchin produce its
own AMPs of mainly two different
families; strongylocins containing
six cysteines and centrocins being
dimers connected with one disulfide
bridge. These families were the first
to be identified in sea urchins and
have later been detected also in other
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Fig. 1. Some of the members of the research group in Marine bio-
prospecting, UiT.

Fig. 2. Marine seabed illustrating how different animals live close
together, fighting for space, food and avoid not be eaten or grown
on. For this purpose, they produce different chemical compounds
that help them to survive and defend themselves.
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NBS-Nytt takker de firmaer som har bidratt 
med annonser til dette nummeret: 
Pedro Consulting. 

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

Støtt våre annonsører!

Carl Henrik Gørbitz blir ny
direktør for satsing på livsviten-
skap ved UiO
Kjemiprofessor Carl Henrik Gørbitz ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo er tilsatt som
ny direktør for UiO:Livsvitskap. Uniforum kom med denne meldingen bare to uker at det
ble kunngjort at Simon G. Møller som arbeider ved St. John’s University i New York var tilbudt
stillingen. Stillingen har stått ubesatt etter at Finn Eirik Johansen sluttet i juli 2017for å bli
prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. 

sea urchin species [5, 6]. The
shortened and modified version of
the heavy chain (largest monomer) of
centrocin 1, being responsible for the
antibacterial activity, turned out to be
very promising in “proof of concept
studies” - reducing artificial skin
infections of Staphylococcus aureus
in surgical wounds and having anti-
inflammatory effects in pigs [7].

What we can learn from
AMPs and how can we use
this information?
Basic research on novel molecules
that show antibacterial activity
against antibiotic resistant human
pathogens and knowledge about their
mechanism of action is important for
identification of novel classes of
antibacterials, being peptides or
other secondary metabolites [8].
Using new in-house designed
biosensor assays (already in use) we
can quickly identify novel
molecules/new mechanisms of
actions and identify microbial targets
for these molecules. It is also of vital
importance to reveal the activity and
structure activity relationships (SAR)
of modified designed synthetic
marine natural products mimics
with new scaffolds [9].

Information obtained from
genomes of animals is also a key
concept to quickly identify new
antimicrobial molecules. This
strategy, combining molecular
biotechnological and bioinformatic
analyses with the more traditional
bioprospecting pipeline (isolation
and characterisation) has proven
successful. Altogether, this provide
vital information that serves as an

inspiration for designing new
modified molecules, novel marine
natural products mimics, made
synthetically. This approach have to
be strengthened in order to develop
novel candidates of lead compounds
that further can be synthesized, op-
timized and developed in proof of
concept studies. A Ph.d. work at
MabCent, UiT (2017) is an example
of this [9]. 

This research activity is a multi-
disciplinary research area with the
need of expertise and collaboration
between researchers, groups, projects
and centres. A lot of this work has
been done as a participant in Centre
for Research-based Innovation (SFI),
MabCent, UiT. We are currently
members of Centre for New
Antibacterial Strategies (CANS) (Fig.
4) – a new strategic research ini-
tiative at UiT. CANS is a major inter-
disciplinary strategic initiative on
antimicrobial resistance research
and education at UiT, to be rooted in
Health, Welfare and Quality of Life –
one of UiT's five strategic focus areas
in “Drivkraft I Nord: Strategy for UiT
towards 2020”.
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Fig. 3. The small spider crab,
Hyas araneus, which produce a
range of different
antimicrobial peptides.

Fig. 4. Research communities at UiT and the University hospital
in North Norway (UNN) with expertise that form the basis for
CANS.

Familien Blix´fond til fremme
av medisinsk forskning
Familien Blix´ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1.
desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, sær-
lig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk
diagnostikk innen disse feltene. 

Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som 
kombinerer basal- og klinisk forskning med spesiell vekt på søknader fra
yngre forskere. 

Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, 
Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.

Søknaden må være sendt senest 25. juni 2018. Den må skrives på fastsatt
skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.



NBS reisestipend 2018

Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
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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
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Ledig post. doc. stilling ved Universitetet i Bergen
En post. doc. stilling er ledig hos NN
Søknadsfrist: Dato 
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